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، الساعة الرابعة والنص مساًء بتوقيت ALACهذا هو الجزء الثاني من أعمال  شخص غير محدد:

 مراكش، المغرب. الثامن من مارس. 

 

حسًنا، أيها القوم. وال نود أن نضيع الوقت هنا. أنا موجود اآلن، ولكني لن يكون لدي  هولي رايتش: 

ه اآلن هو إجراء أي شرائح، وأنا أتحدث إليكم عن المراجعة وما يخضها. وما أرغب في

مناقشة منفتحة بالفعل للتعقيبات. كما أن هناك سؤاالن من أننا لم نصل إلى هذا حتى، 

لكني أعتقد أننا يجب أن نناقشه. وهذا هو األمر مع سكوت، فإن جهة الفحص المستقلة 

من المفترض أن تكون لديها فكرة عمن يجب التحدث إليه، وهذه المناصب باإلضافة 

 وسبب عدم الرغبة في الحديث إليهم.  إلى األشخاص

ومع ذلك، فإن وجهة النظر األخرى هي أه ما هي الوثائق أو اللجان التي يجب أن  

تتحدث عنها جهة الفحص المستقلة؟ واإلصغاء إلى الكثير من األمور هنا اليوم. بجانب 

حسًنا، هذا شيء يجب أن تعرفه جهة اإلصغاء إلى الرسالة والتوعية على سبيل المثال. 

، ALS/RALOالفحص المستقلة. ألنه إذا كان ينظر أو ينظرون بالفعل إلى تفاعل 

. At-Largeوالتواصل طول الطريق من الفرع التنفيذ وكذلك نزوالً إلى هياكل منظمة 

 بعد ذلك، سيكون علينا أن نقول إلى جهة الفحص المستقلة هذه "هذا ما يمكنكم بالفعل

معرفته، لذا، فنحن ال نطرح حتى هذه األسئلة." لذا، يمكنكم المشاركة لما يجري بالفعل 

 هناك والذي يجب عليهم فهمه. 

كذلك، ال اريد من األفراد أو الشركات قضاء الوقت في طرح األسئلة عندما تتوفر 

يجب أن  اإلجابات بالفعل. لذا، أريد قضاء أول خمس دقائق مثالً من دقائقي العشرة. من

يتحدث إليه هذا الشخص ولماذا؟ ويمكنكم تقديم منصب لي أو تقديم فرد. فمن ترون، إن 

ومنظمات  ALAC، ولكن العالقة بين ALACكنا ننظر بالخصوص في هيكل 
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RALO  وكذلك هياكل منظمةAt-Large فأين تقولون أن هذا الفرد أو المجموعة ،

 يجب أن تبدأ؟ هل هناك أفكار؟ فاندا. 

المناسبة، لن آخذ مالحظات ألن هذا مدون وستكون هناك مالحظات مأخوذة على أي وب 

 حال. فاندا. 

 

مختلفة تماًما. ولذا، يجب أن تكون  RALOحسًنا. كما أن العالقة في مختلف منظمات  فاندا سكارتيزيني: 

ولكننا نحتاج لوجود جوانب عشوائية في لديهم آرءا من الرؤساء أو المساهمين بالطبع. 

كل من المنظمات اإلقليمية العامة ومشاركة أشخاص، مثل القديم والجديد والشمالي 

 والجنوبي، وشيء من هذا القبيل. 

 

 حسب العمل باإلضافة إلى طول المدة؟ هولي رايتش: 

 

لذا، إذا طرحوا بعض األسئلة، فسوف نعم، بسبب أن رؤية كل مجموعة مختلفة تماًما.  فاندا سكارتيزيني:

، الذي يعتبر أكثر، إنه متنوع بالكامل ولكنه أكثر APRALOيذهبون بالتأكيد إلى 

تنظيًما. لذا، فسيطرحون فقط أسئلة أقل إذا كانوا سيذهبون ربما إلى أفريقيا، وربما إلى 

لديهم رؤية  أمريكا الالتينية، ولذا، سيحتاجون للحصول على هذه المعلومات حتى تكون

. ألن ALACلماهية عالقات المنظمات اإلقليمية العامة بالفعل وكذلك العالقات مع 

 األمر مختلف إلى حد ما. 

وأنا هنا منذ فترة طويلة لمعرفة أنه حتى منذ عشر سنوات حتى اآلن منذ المنظمات 

كن الجهود اإلقليمية العامة، لم نحقق هذا التقدم في تجميع مزيد من األشخاص حيث لم ت

التي بذلناها مرتبطة بما حصلنا عليه. لذا، فهذا شيء عليهم معرفته وتقديم بعض 

االقتراحات لنا وبعض اإلجابات أيًضا عليه. ألن رؤيته من الخارج، يا لها من نتيجة 

 ضعيفة للغاية التي حصلنا عليها في عشر سنوات. 
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شريحة. والرجاء االختصار للغاية في عذًرا. فنحن نستغرق عشر دقائق لكل  آالن غرينبيرغ:

 مداخالتكم. وسنستخدم مؤقت لدقيقة واحدة. شكًرا. 

 

حسًنا، جيمي. أنت جديد هنا. فمن تعتقد أن جهة الفحص المستقلة عليها الحديث معه؟  هولي رايتش: 

 لماذا؟ أنا أتحدث إليك. هل يجب أن تتحدث جهة الفحص المستقلة إليك ولماذا؟ 

 

ال أعرف بالفعل سبب حديثه إلي. حسًنا، ألني أعتقدأن جهة الفحص يجب أن تنظر إلينا  جيمي شولتز:

 جميًعا. وهل تعتقد أن يجب أن يفحص بالفعل كل منا شخصًيا؟ 

 

 أنا أسأل. ساندرا، هال تطرحين وجهة نظرك؟  هولي رايتش: 

 

على جهة الفحص الحديث إلي.  شكًرا لك، هولي. لقد كنت أفكر بالفعل فيما إذا كان ساندرا هوفيريتش:

لألمانة، أنا غير متأكد. فأنا لم أمر يوًما بعملية مراجعة مماثلة، على أنا أخشى أن أقول 

 . ALACشيًئا ال يكون في صالح 

 

ويمكن تناول أي شيء تطرحه بصورة إيجابية. وإذا كان ما تفعلونه هو إبراز األمور  هولي رايتش:

يير أو التحسين، فما سبب أنها ال يكون في صالحنا؟ ويريد التي يمكن أن تتسبب في التغ

 جيمي الحديث مرة أخرى. 
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حسًنا، ألن علي التفكير مرة ثانية في سؤالك، الذي لم يطرح علي من قبل. وأعتقد، نعم  جيمي شولتز:

ربما تكون فكرة جيدة أننا يجب أن يكون لدينا أفراد يتحدثون لمعرفة ربما أن هذه 

 ةت لقول، لعكس ما بداخلكم وأدائكم كمجموعة وليس المجموعة ككل. 2فرص

 

 ممتاز. وفاء؟  هولي رايتش:

 

 معذرة، هولي. لن أكون مفيًدا في هذه المشكلة. فال توجد إجابة.  وفاء داهماني داعفوري:

 

 ال، ربما يقول شخص لك "أنت جديد للغاية. فما رأيك؟"  هولي رايتش:

 

 أليس لدي ]غير مسموع[.  داعفوري:وفاء داهماني 

 

حسًنا. ليون؟ ارفع رأسك من شاشة الكمبيوتر. ما أو من يجب الحديث إليه كجزء من  هولي رايتش:

المراجعة التي ستبرز إما نقاط القوة أو نقاط الضعف أو كليهما؟ وأنتم تعيشون بطريقة 

 ا؟ مختلفة للغاية، أعني موضوع المساءلة ككل. فما رأيكم حول هذ

 

شكًرا لك، هولي. حسًنا، أعتقد أن هناك الكثير من العمل للقيام به في العديد من  ليون سانشيز:

، فعلينا النظر في مختلف At-Largeالجوانب، أليس كذلك؟ وأعتقد أنه إذا كنا سنراجع 

كذلك، بالنسبة للدعم، أعني، كيف يمكننا الموضوعات مثل التنوع والدعم بالتأكيد. 

الوصول للناس في الدول األقل تطوًرا، أو أقل تميًزا من أجل مشاركتها في النقاش 

بالفعل؟ وكيف يمكننا تحقيق مشاركة مزيد من األشخاص في المناقشة؟ كذلك، أعني أنه 
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 أقوم ، ولكني الAt-Largeمن اللطيف للغاية رؤية كافة أصدقائي هنا في مجتمع 

بإنشاء مزيد من األصدقاء. تفهمون ما أعنيه؟ فنحن نفتقد حقائق جديدة في المشهد. 

ونحن نفتقد حقائق جديدة، لذا، فعلينا تحسين الوصول كما أعتقد. وعلينا تحسين الدور 

 فيما يتعلق بالمناصب القيادية.  At-Largeالفعال لمختلف هياكل منظمة 

 

األشخاص، هل ستقدم اقتراحات حول من نتحدث إليه، إلى كيف  عندما نتحدث إلى هولي رايتش:

 يمكن تحقيق هذه النتائج؟ 

 

 مرة أخرى. هل يمكنك تكرار هذا رجاًء؟  ليون سانشيز:

 

من تعتقد أن علينا الحديث إليه، للتقدم بالفعل في بعض أفكارك حول التحسين؟ بخالف  هولي رايتش:

  الحديث إليك، فلن يتحدثوا إلى وفاء.

 

 وهل تعني داخلًيا ]غير مسموع[؟  ليون سانشيز:

 

 حسًنا، أريد أن أسمع منك، لذا، فلن أقيدك فيما تقوله على اإلطالق.  هولي رايتش:

 

، ICANNحسًنا. حسًنا، سأحاول بالتأكيد بناء خطة ما تتضمن كل من العاملين في  ليون سانشيز:

يجب أن نحتاج إلدراج العاملين في ألنه على األقل بالنسبة لي، يبدو واضًحا أننا 

ICANN وسأتحدث إلى األشخاص خارج هيكل .ICANN  الحالي، مجتمعICANN 

قامت بعمل رائع في التوعية، بالرغم  CROPPالحالي. أعتقد على سبيل المثال أن 
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من أننا لم نحصل بعد على النتائج التي نتوقعها من ذلك. ومع ذلك، أعتقد أنها عملية 

ة علينا االستمرار فيها. وال أعرف، كما أعتقد بالطبع، عن الجامعات، إال خطوة بخطو

أني أفكر بالطبع في اتحادات العمالء في الدول المختلفة التي تؤثر فيها المنظمات 

 اإلقليمية العامة. كما أعتقد أن هناك الكثير من األشخاص للحديث إليهم. 

 

 سيون، غير مسموح لكم بالتثاؤب.  هولي رايتش:

 

 عذًرا. الجلسة في طريقها لالنتهاء. ولدينا ثالث دقائق أخرى.  آالن غرينبيرغ:

 

 وسيون، لديك دقيقة واحدة. ولدى وولف دقيقة.  هولي رايتش:

 

 عذًرا. شكًرا. سيون أوجيدجي:

 

 من المفترض أني ]غير مسموع[ أحصل فقط على عشر دقائق.  هولي رايتش:

 

حسًنا. ولم يكن هذا جزء من دقيقتي، أليس كذلك؟ كذلك، أعتقد أن نطاق كيفية الحديث  سيون أوجيدجي:

يعتمد بالفعل على عمق المراجعة المطلوب إجراؤها. ولكن مما أعرف، أعتقد أنها 

وما إلى ذلك. لذا، أعتقد أن علينا الحديث إلى كل من  ALSمراجعة شاملة حتى هياكل 

، ALAC. وسأقترح أن الجميع يحتاجون للعثور، ربما على مستوى هذه المستويات

 ، علينا اختيار عينة عادلة عشوائًيا. شكًرا. ALSولكن على مستوى 
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 وولف.  هولي رايتش:

 

 حسًنا، سأكون صريًحا في دقيقة، فال يوجد معنى لتقديم هذا التعليق. شكًرا.  وولف لودويج:

 

أعتقد أنه سيتحدث إليك. مورين، سأسألك ألنه بالنسبة للتوعية، هناك الكثير من الوثائق  هولي رايتش:

التي يمكن لجهة الفحص المستقلة النظر فيها لمعرفة ما قمنا به للتوعية. والشخص 

 اآلخر الذي يمكن أن يتحدث إليه جهة الفحص المستقلة هو ديف. 

 

وقد فهرست لجنة المشاركة  At-Largeتوعية واسعة في  شكًرا. بالفعل، هناك ديف أناند تيلوكسينغ:

الفرعية العديد من مواد التوعية. وقد كانت هناك محاوالت أيًضا إلنشاء كتب إلكترونية 

 . workspaceلمختلف المواد، وهي كلها مرفوعة على موقعنا المصغر في 

 

. وأعني، ICANNالفحص أيًضا إلى أعتقد أنه سيكون من المهم للغاية أن تتحدث جهة  مورين هيليارد: 

العاملين وما إلى ذلك. وذلك ألني أعتقد أننا سننظر في أمور مثل المنظمات اإلقليمية 

. هذه ICANNهو مستقبل  ICANNالعامة التي تجتمع بالفعل، مثالً، أعني، ما تراه 

ة، القواعد هي الطريقة التي يتم تنظيمها بها. وأعني، ما يقومون به من الناحية التنظيمي

واإلجراءات. وهي نوع من، أعني، هل هم مناسبين؟ وأعني، ما مدى فعالية المنظمات 

. ال أعتقد بالطبع أنه مذكور IRSاإلقليمية العامة في الحصول على المعلومات إلى 

 تحتاج أيًضا لذلك. أالن.  At-Largeولكن هياكل منظمة 

 

لم أضع بطاقتي، ولكن حيث أنكم طلبتم ذلك. ال أعتقد أن جهة الفحص لديها أي خيار  آالن غرينبيرغ:

 ALACسوى الحديث إلى كافة األعضاء الذين عينتهم المنظمات اإلقليمية العامة في 
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ألنهم يمثلون حلقة الوصل بين كل منهما. لذا، إذا لم يكن لديهم بعض اآلراء، فأنا لست 

. كما أن هناك الكثير من RALOوبالمثل بالنسبة لقيادة متأكًدا ممن سيكون لديه. 

األشخاص اآلخرين، ولكني أرى أن هذين الشخصين ال بد منهما. وال أرى أي طريقة 

 لعدم القيام بهذا. 

 

 ألبرتو، لك التعليق النهائي. وسنتوقف لثانية.  هولي رايتش:

 

ن من األشخاص، العديد من األشخاص، من سأتحدث باللغة اإلسبانية. أعتقد أنكم تسألو ألبرتو سوتو:

عليهم الحديث إليهم؟ لذا، أقترح أنه يجب أن يتحدث إلى ستة أعضاء في كل من 

المنظمات اإلقليمية العامة التي تشكل جزًءا من لجنة الترشيح واألمين والرئيس 

ومع العروض واإلعداد. كما  ALAC، ولكن مع عضو ALACواألعضاء وأعضاء 

خطة إستراتيجية منذ سنتين. وفي هذه الخطة، لدينا مخطط يتضمن نقاط أننا وضعنا 

. لذا، بهذا اإلعداد المسبق، سيقدم هذا RALOالقوة والضعف، التي حددناها بالفعل في 

 اإلرشادات التي تحتاجها جهة الفحص لبدء العمل. شكًرا. 

 

يتعين عليكم جميًعا بدء التفكير فيما ستقولونه لجهة الفحص شكًرا، ولدي كلمة أخيرة.  هولي رايتش:

المستقلة وأنا أقدر للغاية الرسالة والتوعية وترتيب الوثائق. فهذه هي أنواع الوثائق، 

التي علينا في الواقع أن نقدمها إلى جهة الفحص المستقلة، لذا، فهناك ما يكفي، إن كنتم 

ازه بالفعل للفهم، والخطط اإلستراتيجية على ستقومون بهذا، من المعرفة بما تم إنج

 سبيل المثال. كما أن هناك أنواع الوثائق. 

لذا، إن كنتم تفكرون في أي شيء من حيث من يجب سؤاله، من حيث ما يجب النظر  

إليه مسبًقا، وهو ما سيكون مفيًدا بالفعل بسبب المعلومات األكثر التي سنقدمها بالفعل 

قلة، مباشرة، وبعدها، ستكون المراجعة أكثر فائدة. ومن ثم، إلى جهة الفحص المست

فإنكم جميًعا تحتاجون بالفعل للتفكير في هذا، وبكافة الوسائل، ثم إرسال أي من وجميع 
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االقتراحات إلى للتأكد من أننا يمكننا أن نجعل هذه المراجعة مفيدة بأقصى درجة ممكنة 

 مستقلة عند بدء العمل. شكًرا. بجانب توفير المعلومات إلى جهة الفحص ال

 

نعود اآلن إلى الجدول الزمني المخطط باألساس. ديف، هل تود القيام بفريق العمل  آالن غرينبيرغ:

 الفني؟ عذًرا. 

 

لذا، لدى فريق بالتأكيد. شكًرا. أنا ديف أناند تيلوكسينغ رئيس فريق عمل التكنولوجيا.  ديف أناند تيلوكسينغ:

العمل أربعة مؤتمرات هاتفية وقد نظرت جميعها في أمور مختلفة. كما نظر أحدها في 

. وهذا هو تقييمنا المتواصل لحلول المؤتمرات. ClickMeetingحل مؤتمرات 

 . Adobe Connectومحاولة معرفة ما إذا كان هناك بديل أفضل من 

يفيد جوليه، الذي يعمل مطوًرا في مشروع كان المؤتمر التالي لدينا هو اجتماع مع د 

Tor وهذا المشروع هو مشروع يتيح لكم إخفاء هويتهم عبر اإلنترنت. وكان هذا رًدا .

التي تسأل عن كيف يجب أن نقدم بدائل موثوقة مع  ATLAS IIعلى أحد توصيات 

 حجب وسائل التواصل االجتماعي في بعض الدول. 

كانت المكالمتان التاليتان تركزان على ما وضعناه على أنه صفحة مشكالت تكنولوجيا  

At-Large وما حاولنا القيام به فحسب إذا كان لدى الجميع مشكالت تقنية، فستكون .

، في ICANN At-Largeلديهم عند استخدام أي تكنولوجيا في التفاعالت اليومية مع 

ك. كما أن لدينا صفحة على الموقع المصغر، ونحاول أن المؤتمرات الهاتفية وما إلى ذل

هناك لسماع الشكاوى ومعرفة ما إذا كان يجب  ICANNيتواجد فريق العمل الفني في 

 أن تكون هناك حلول وما إلى ذلك. 

كما ناقشت أحد المكالمات النهائية مقترح الميزانية لتحديد سلسلة المراسالت في  

LACRALOا في النهاية واعتمادها من قبل اللجنة الفرعية للشؤون ، والتي تم تقديمه

، LACRALOالمالية والميزانية. فقط لتقديم تحديث حول ترجمة سلسلة مراسالت 

أجرى بعض اإلصالحات في أداة الترجمة  ICANNفإن المتطوع في فريق عمل 
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ت ، التي ليسICANNالجديدة، والتي قام بها جميًعا في وقت فراغه خارج ساعات 

 كثيرة. 

حيث إن األداة تعمل اآلن مرة أخرى، فقد تم إجراء مكالمة للمتطوعين وقد اشترك  

العديد من األشخاص اآلن في القائمة الجديدة، كما تمت مالحظة األخطاء الجديدة 

وتقديمها بغرض إصالحها. كذلك، نتابع تحديث مساحة عمل فريق عمل التكنولوجيا. 

 ور، مثل أدوات الترجمة على سبيل المثال. كما أننا نوثق مختلف األم

. وأحد At-Largeهناك بالفعل مجموعة كبيرة من أدوات الترجمة المتوفرة اآلن في 

في تطبيقها  Skype Translate، التي لديها اآلن Skypeاألمثلة البارزة اآلن هو 

العادي، حيث يمكنكم اآلن التدوين التلقائي والترجمة للرسائل النصية بين شخصين 

 بلغات مختلفة. 

وأعتقد أن هذا ملخص عام لفريق عمل التكنولوجيا. ويسرني اإلجابة عن أية أسئلة. كما  

ل أني أرحب بالتأكيد بأي شخص لديه مشكالت تقنية، الرجاء طرحها بحيث يمكننا العم

 عليها. 

 

الذي  Torشكراً ديف. لدي تعليق قصير. لست متأكًدا بالفعل فيما يتعلق بتعليقكم على  آالن غرينبيرغ:

، أ، يكون في موضع يقول لألشخاص، "هناك أدوات عليكم ICANNنريد، في 

استخدامها لمخالفة قوانين دولتكم." وربما نريد أن نتحلى فقط ببعض الحرص في هذا 

 الصدد. 

 

بالفعل، كان هذا أحد المخاوف المبدئية بالفعل. ولكن الموضوع اآلن أننا نظرنا في  ف أناند تيلوكسينغ:دي

والحلول األخرى كما أعتقد.  Torبالفعل جلسة حول  At-Largeالماضي وقد نظمت 

لذا، كانت هذه فرصة عرضت نفسها أيًضا كتجربة تعلم لالستفادة من هذه األمور التي 

ا في األخبار. وكان هذا المقصد من القيام بهذا بالفعل. لن نقول ذلك، ولكن نسمعها دائمً 

 أننا الحظنا مخاوفنا.  ATLAS IIلدينا في توصيات 
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هناك فرق جوهري بين وجود نقاش تعليمي حول شيء ما واقتراح حل للمشكلة. وفقط  آالن غرينبيرغ:

 لمالحظة هذا. 

 

 وهذا مفهوم.  ديف أناند تيلوكسينغ:

 

 ليدنا بعد ذلك جارث.  آالن غرينبيرغ:

 

شكًرا. نعم. لم نعرض هذا على أنه حل ألي شيء على وجه التحديد. فقد كانت الجلسة  جارث برون:

التي ربما لم يعرف عنها الناس وأن هناك مصادر  DNSنحو األمور خارج نطاق 

 إنترنت أخرى، ربما ال يعرفها األشخاص، وعليهم ذلك. 

 

فقط للتسجيل، كنت في جلسة وهذه الجلسة ليست جلسة. فقد كانت ما طرحه ديف كحل  غ:آالن غرينبير

 للمشكلة. جيمي. 

 

هي أحد الحلول للمشكلة في بعض الدول، وال يمكنكم  Torحسًنا، في الواقع، أعتقد أن  جيمي شولتز:

، الوصول إلى المعلومات التي نوفرها. كما أن علينا أن ندرك جيًدا أننا األشخاص

خاصة في مجموعة العمل الفنية، لمساعدتهم وتقييم األدوات بحيث يمكن لجميع الناس 

لذا، ال أعتقد أن هذه فكرة  على سطح األرض الوصول إلى المعلومات التي نقدمها. 

تخضع بالطبع إلى نظام النطاق، ألنه بخالف  Torجيدة. وعلى الجانب اآلخر، فإن 

 ؟ Onionباسم  gTLDشخاص نطاق ذلك، ماذا سيحدث إذا سجل أحد األ
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هذا على سبيل التوضيح فقط. هناك مشكلة دقيقة حول كيفية صياغة هذه األمور.  آالن غرينبيرغ:

باستخدام هذه المعلومات، وعليكم بالطبع نظر ما إذا كان مناسًبا في نطاقكم 

وهذا كله يتعلق بالصياغة. هل واختصاصكم مشكلة مختلفة عن قول أنه الحل للمشكلة. 

  --يود أي شخص آخر أن يتدخل؟ لقد تأخرتم بنا بضعة دقائق. لذا، أود االنتقال 

 

سوف ]غير مسموع[ فقط، لتقديم تحديث سريع حول جلسة فريق العمل الفني التي  ديف أناند تيلوكسينغ:

، وقد نسيت االسم ICANNانعقدت أمس. لذا، لقد اجتمعنا مع كرس جيفت وجيف من 

األخير اآلن. اآلن، كريس جيفت، نعم، سأتذكر اآلن. ولكن حسًنا ليس ذلك ]غير 

، بما في ذلك كريس ICANNمسموع[، ال بأس. ال. على أي حال الفريق الفني في 

 جيفت. 

، فهناك اآلن نقطة تم تعيين LACRALOوفيما يتعلق بمشكالت سلسلة مراسالت  

أن أداة الترجمة أفضل كثيًرا من الوضع الراهن. لذا، هناك  شخص لها، وعلي أن أقول

بضعة أخطاء تم تحديدها، لكني أعتقد مع إجراء االختبار أننا سنقرر حينها ما إذا جيًدا 

 بما يكفي نشر هذا؟ هل هناك أي معوقات؟ لذا، من الجيد مالحظة هذا. 

في المجموعة وربما  األمر اآلخر الذي أطرحه هو أننا سننظر في خدمات الدردشة 

سنحقق بصورة أكثر شموالً. وأحد البدائل الشائعة لـ ]غير مسموع[ هو أحد تطبيقات 

، وما يسمح لك هذا به هو إنشاء سجل Slackدردشة المجموعات الشهيرة وتسمى 

 رسائل مخزن على الوسوم في الحوارات.

وقد الحظنا بعض العيوب . Skypeكما يمكنكم بالطبع إرسال الرسائل مباشرة عبر  

في تطبيق في أنكم ال يمكنكم البحث بين الرسائل كما أن السجل يضيع في حالة تحديث 

الكمبيوتر، وليس لديكم وصول إلى سجل السنوات السابقة، وبالطبع، بصورة عامة، ان 

 ال يمكن الوصول إليها من خارج التطبيق.  Skypeالحوارات التي تجري على 

 . نعم إنه كذلك 
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 شكراً ديف. وفاء.  آالن غرينبيرغ:

 

لدي سؤال مختصر يا ديف. ال أعتقد أني فاتني شيء أو ما هي الموضوعات التي  وفاء داهماني داعفوري:

 تتعامل معها في فريق العمل وكيف تختارونها؟ 

 

بعض األمور . لذا، فAt-Largeشكًرا. حسًنا، يتم طرح الموضوعات من قبل مجتمع  ديف أناند تيلوكسينغ:

وقد كنا، إذا نظرتم في العرض المكون من  ATLAS IIالتي نعمل عليها هي توصيات 

لفريق  At-Largeصفحة، سترون أننا وثقنا بصورة موسعة ما هي توصيات  58

العمل الفني وكذلك ماذا نحاول القيام به للتعامل معها. لذا، فهذه أحد األمور الرئيسية 

 في العمل. 

ر هنا هو العثور على ]غير مسموع[، وأعتقد أننا نسعى ألدوات جديدة واألمر اآلخ 

في القيام بعملها بصورة أفضل وأسهل. لذا، فأي شيء  At-Largeيمكن أن تساعد 

من حيث التواصل والرسائل والمؤتمرات التي  ICTيكسر المعوقات ويحل مشكلة 

 السؤال. علينا اختبارها لمحاولة الخروج وأتمنى أن يجيب هذا على 

 

؟ على سبيل At-Largeأريد فقط إضافة شيء ما. هل يتعلق ذلك بمخاوف الدول في  وفاء داهماني داعفوري:

المثال، في أفريقيا، ال يوجد مزّودي خدمة اإلنترنت وال يعرفون ما هي مزّود خدمة 

اإلنترنت. فهل تعتقدون أنكم يمكنكم التعامل مع المخاوف الخاصة بالدول في هذا 

 مجتمع؟ ال

 

 جوديث، أنا مهتم لسماع إجابتك قبل أن أجيب. تفضل.  ديف أناند تيلوكسينغ:
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لذا، وفاء، كان لدينا أيًضا تأكيد، وقد طلبنا في بداية كل مكالمة قبل السنة، وقمنا حسًنا.  جوديث هيلرشتاين:

بذلك كما طلبنا من المشاركين إرسال تعليقاتهم حول الجلسات التي سنود تغطيتها في 

السنة التالية. ولذا، لقد عقدنا الجلسات من هنا. وأيًضا، بالنسبة لألمر اآلخر مع مزودي 

فالسبب في أننا ال نغطي هذا هو أن اختصاصنا في فريق العمل هو  خدمات اإلنترنت،

أو نستخدمها هناك. لذا، نود في أي  ICANNفقط الطلبات التي يمكن أن تستخدمها 

 . ICANNأدوات أن نساعد المجموعات ضمن مشاركة 

 

 ا أريد قوله. شكًرا. مزودو خدمات اإلنترنت، لقد كان فقط مجرد مثال على م وفاء داهماني داعفوري:

 

 جيمي رفع يده. هل دونتم ذلك؟  آالن غرينبيرغ:

 

ألنه ليس مفتوح المصدر. فهي  Slackكان لدي فقط تعليق أني لست معجًبا بتطبيق  جيمي شولتز:

شركة، وهذا سيجعلنا معتمدين على شركة واحدة. وأفضل أن نستمر في البروتوكوالت 

 المفتوحة. 

 

ا. أعني، هناك تطبيقات دردشة أخرى، بما في ذلك، إصدارات مفتوحة المصدر شكرً  ديف أناند تيلوكسينغ:

ويمكن تقييم هذا أيًضا. إال أني  Mattermostمن حل الدردشة الجماعية والذي يسمى 

 ألنه مثال شائع فحسب.  Slackأستخدم 

 

رقم واحد، فيما يتعلق بسؤال وفاء حول مزودي خدمات أجل. شكراً ديف. تعليقيك.  آالن غرينبيرغ:

. اآلن على الجانب اآلخر، عندما ICANNاإلنترنت، هذا بالفعل خارج اختصاصات 

نبدأ الحديث عن استخدام أموال المزاد، فهو أمثر مثير بالفعل لنظره. وفي النهاية، بشأن 
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طلب ميزانية خاصة  ALACأداة الترجمة. بالنسبة لمن لم يتابعوا التفاصيل، قدمت 

 لتوفير مال إلى تكنولوجيا المعلومات بهدف حل مشكلة الترجمة. 

في هذا الصدد، نفهم بوضوح أننا لم نطلب المالي لتكنولوجيا المعلومات، فقد كنا نطلبه  

لشخص في تكنولوجيا المعلومات لجذب االنتباه أو االستيقاظ والتعامل مع مشكلة كانت 

ام. ويبدو أن ذلك نجح. لقد طلبنا الموارد، ولكن الموارد تعني األموال لدينا لثمانية أعو

أو العاملين أو شيء للقيام بهذا العمل. ولم نكن قلقين حول ما إذا كان عليكم توظيف 

شخص ما جديد أو استخدام فريق العمل الحالي. فقد كان الغرض بالكامل هو جذب 

 فقد نجح األمر.  اهتمام شخص ما وقد قمنا بهذا بوضوح، لذا،

 شكًرا جزيالً، ديف. سننتقل اآلن إلى متحدث جديد، ديف، حول التوعية والمشاركة.  

 

. ICANN 54شكًرا. وفقط لتلخيص بعض األمور المتعلقة بالتوعية والمشاركة منذ  ديف أناند تيلوكسينغ:

لسات، ، كان لدينا تسعة اجتماعات تقريًبا. وبهذا، وخالل هذه الجICANN 54فمنذ 

في تقديم المستجدات لخطط التوعية اإلستراتيجية وتطويرها  RALOاستمر أعضاء 

في البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع،  2016كمتطلب لبرنامج السنة المالية 

 وهناك روابط إلى الشرائح التي قدمتها لكافة خطط التوعية اإلستراتيجية هذه. 

التوعية اإلقليمية. ولدى جميع المناطق الخمسة تقويمات  كذلك، واصلنا تتبع أحداث 

مجمعة يمكننا اآلن تحديثها إلبراز األحداث التي قد تكون مهمة ألغراض التوعية. 

كذلك، حتى إذا لم تكن أحداث التوعية التي سنذهب إليها، فال يزال يمكننا البحث للعثور 

ين فقط عبر استعراض على المرشحين المناسبين من هؤالء األشخاص الحاضر

 األرشيف ومن حضر أحداث التوعية هذه. 

كما أننا ندعم ذلك أيًضا ]غير مسموع[ هذه التقويمات يمكن أن تكون مهمة للمجتمعات  

وربما حتى لجنة لفرص مشاركة المجتمع المدني.  ICANNفي  GSEاألخرى مثل 

الترشيح، بالفعل، التي قد يكون عليها تتبع أحداث التوعية. لذا، هناك رابط على صفحة 

 الموقع المصغر تشير إلى تقويمات التوعية. 
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دعونا نرى. ماذا غير ذلك؟ نعم. أيًضا، ركز الكثير من العمل على أحداث التوعية في  

يحدث أثناء اجتماع مراكش، في مراكش. وفقط لتلخيص ما  ICANN 55اجتماع 

، بالقرب منه من ICANNسيحضر الطالب الجامعيون من مدينة الرباط في مقر 

األحد وهنا حتى الثالثاء. وقد رأيت بالفعل بعض طالب الرباط يحضرون جلسة فريق 

العمل الفني وفي الواقع لدينا شخص جديد انضم اآلن إلى الفريق من هذه الجلسة. لذا، 

 . USBالطالب من الرباط ومن الجامعة المحلية هو محركات  ما حصل عليه

 

 ]بعيًدا عن الميكروفون[ 

 

حسًنا، لقد فهمت. شكًرا. لذا، سيحصل هؤالء الطالب على مجموعة من مواد التوعية  ديف أناند تيلوكسينغ:

. وفي عصر هذا At-Largeوالتي جهزها فريق عمل  USBعلى محركات أقراص 

والعاملين إلى  GSEوكذلك  At-Largeموعة من األشخاص من اليوم، ستتوجه مج

الجامعة، القاضي عياد في مراكش بالقرب من هنا، للقيام بمناقشة مجمعة مع الطالب 

 هناك. 

 NGOجلسات يومية في الصباح مع العديد من منظمات  AFRALOكذلك، ستعقد  

لذا، فما قمنا به هو تقديم مقترح إلى اللجنة من المنطقة التي تحضر هذا المؤتمر. 

لوصول المنظمات اإلقليمية العامة إلى  At-Largeالفرعية للتمويل والميزانية في 

تمويل أنشطة المشاركة المحلية. لذا، فالفكرة وراء هذا هي أن، حسًنا، الفرص بالنسبة 

والمشكالت  ICANNلتنفيذ أنشطة التوعية والمشاركة بشأن  At-Largeألعضاء 

 ذات الصلة بسياستها. 

كذلك، ليس األمر سفًرا إلى حدث ولكنه قد يكون حدث محلي، لذا، فهذه الطريقة التي  

. وقد يتطلب هذا متحدًثا يمكنه الحديث عن المشكلة. لذا، فقد فتح ALSينظر بها إلى 

ينص على  هذا باًبا للحديث عن المشاركات بأقل تكلفة، ومن ثم، فإن مقترح الميزانية

أن ما يمكننا فعله هو ما نقترحه أن كل من المنظمات اإلقليمية العامة الخمس سيتاح لها 
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الوصول إلى قدر ما من األموال التقديرية المحلية المستهدفة للسماح بالسفر المحلي، 

 وأي وجبات غداء وعروض وترويج وما إلى ذلك. 

ث ستتم مراجعة كافة طلبات الميزانية والفكرة أنه ستكون شفافية وإشراف مكتملين بحي 

في المنظمات اإلقليمية العامة من خالل عملية يتم من خاللها اعتماد تمويل واحد محدد. 

الستخدام شرائح السفر المخصصة لدعم القادة  ALACكما قدمنا أيًضا مقترًحا لقرار 

 . وتتمثلICANNللسفر لحضور اجتماعات  At-Largeالمتطوعين النشطين في 

خاصة لجهات اتصال محددة، وفي  ALACأسباب هذا في تخصيص شرائح السفر إلى 

الوقت الراهن، لهذه المناصب التي يشغلها أشخاص مستحقين بالفعل للسفر إلى 

 . ICANNاجتماعات 

سيكون لديها المرونة الستخدام هذه الشرائح ألي قائد  ALACلذا، فالمقترح هو أن  

على  ICANN GSEى أننا نتابع التشاور مع فريق عمل متطوع محدد قد تختاره. عل

مخطط مشاركة المجتمع المدني. كما أن لدينا نقاشات متعددة معهم في المكالمات. في 

هذا الصدد، تتمثل مخاوفنا الرئيسية في رغبتنا في ضمان أن يكون تسويق الرسائل 

 At-Large نحو المجتمع المدني شامالً حتى يصبح المجتمع المدني عضًوا في

باإلضافة إلى مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية. كذلك، سنعمل أيًضا على 

-Atالمحتملة التي ستستفيد من وجود  ICT IGحول أحداث  GSEالتنسيق مع 

Large  .للمساعدة في التوعية 

وأخيًرا، لقد حدثنا تحليل برنامج الزمالة وسيعمل هذا على تحسين البحث عن الزمالء  

بقين من منطقة محددة. وسنتابع تحديث ذلك ليتضمن أصحاب المصلحة اآلخرين السا

 على سبيل المثال.  GACكما لو كان لدى الدولة ممثل في 

 ICANNودعونا، حسًنا، عذًرا، أمران آخران. المناقشات الجارية بشأن تعليم  

بًقا . لقد سمعت نورا تتحدث عن بعض هذه األمور ساNextGenوالزمالة وبرامج 

 اليوم. ومقترح تحسين رحلة أصحاب المصلحة، والتي تمت تغطيتها سابًقا. 

وأخيًرا، عملنا بعد ذلك على تتبع طلبات الوثائق. وتتمثل أحد المخاوف لمقترحات  

CROPP  في أن الوثائق كانت مطلوبة وبعدها تم تقديمها متأخًرا للغاية ولم يعلم
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لذا، فقد أنشأنا صفحة على الموقع المصغر بحيث تكون العاملين بذلك، وما إلى ذلك. 

 مركزية في مكان واحد. أعتقد أن هذا موجز للموضوع. شكًرا. 

 

هذا مقدار صغير. تعليقات، أسئلة. ربما نوقف التسجيل لعدم وجود أي أسئلة. تفضلي يا  آالن غرينبيرغ:

 وفاء. 

 

ع للغاية ومثابر للغاية يا ديف، وأتمنى أن يمكنني لمساعدة لدي تعليق هنا. إنه عمل رائ وفاء داهماني داعفوري:

 في أي خطاب تشارك فيه. 

 

 يشرفنا للغاية حضورك.  ديف أناند تيلوكسينغ:

 

 هل ثمة أحد آخر؟ ألبرتو.  آالن غرينبيرغ:

 

في سأتحدث باللغة اإلسبانية. ديف، المخصصات المحتملة للمنظمات اإلقليمية العامة.  ألبرتو سوتو:

حالتنا، كان لدينا هذا الموقف الذي أردنا فيه تنظيم األحداث إال أنه لم تكن هناك مشكلة 

في الموقع أو المعدات، ولكن كانت لدينا مشكلة تتعلق بخدمات الترجمة. فكيف يمكننا 

النظر في تخصيص األموال؟ حيث يتم توفير األموال للضيافة واستراحات القهوة 

 ت الترجمة. وسؤالي هو كيف تنظرون في هذا؟ شكًرا. وإيجار المساحة وخدما

 

شكًرا. لذا، ال يعتبر هذا مبلًغا كبيًرا، كما نريد أن نرى، ويمكننا اعتماد ذلك وطرحه في  ديف أناند تيلوكسينغ:

المشروع التجريبي. لذا، ليس هذا مبلًغا كبيرا، وال أعتقد أنه سيغطي المترجمين. حسًنا، 
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لفين إلى حد كبير، ولكن المقصود تغطيته كما لو كان عليكم يعتبر المترجمون مك

طباعة مواد التوعية للحضور أو التوصل إلى لوحات اإلعالن لهذا النوع من األمور، 

لمنحها إلى الحاضرين أو شيء  USBوربما حتى أمور مثل، لنقل، محركات أقراص 

 من هذا القبيل. هذه هي الفكرة. 

 

 ألبرتو.  أتابع مع آالن غرينبيرغ:

 

في البرازيل، كنا ننظم فعالية ولم نتمكن من تنظيمها نظًرا لوجود عجز في الميزانية  ألبرتو سوتو:

 دوالر. فهل يمكن أن نحصل على هذا المبلغ في هذه الحالة؟  2000بقيمة 

 

لذا، فستكون الفكرة أيًضا إذا كان هناك فعالية تتضمن متحدثين وتطلبت قيادة شكًرا.  ديف أناند تيلوكسينغ:

طويلة لحافلة أو قطار أو مهما يكن، فيمكنكم إدراج ذلك ضمن طلب ميزانية لقول أنه 

سيغطي هذه التكلفة لألشخاص المشاركين. لذا، فهذا هو القصد من طلب الميزانية، 

المحلية للقيام بأنشطة المشاركة  At-Largeحتى نتمكن من تميل هياكل منظمة 

بصورة ما. حيث سيتطلب،  CROPPالمحلية. أما كيفية عمل ذلك، فهو مماثل إلى 

سيكون عليكم تقديم طلب ميزانية وتوضيح المبالغ الالزمة والغرض منها، ثم ستوافق 

ALAC  .على الطلب أو عملية أخرى مماثلة. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك 

 

دوالر لكل  2000فقط للتسجيل، تم طلب المبلغ، وفي حالة االعتماد، بالطبع، سيكون  ن غرينبيرغ:آال

منظمة إقليمية عامة كل سنة. لذا، من المحتمل، إن أردتم وضع كافة أموالكم للسنة في 

هذه الفعالية، فقد كان هذا أمر يمكن الرد عليه. بصورة شخصية، سأفكر في أن وضع 

  بالكامل في فعالية واحدة ربما لن تكون أفضل طريقة لالعتماد السنة القادمة. ميزانية السنة

 هل من تعليقات أخرى. تفضل يا سيون.  
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ما أود السؤال عنه أوالً هو تحديد المبلغ الذي يمكن أن يكون لدى كل منظمة إقليمية  سيون أوجيدجي:

ما إذا كان هذا الجدول الزمني عامة. لذا، أعتقد أن أالن قال أني أردت أيًضا السؤال ع

سيعمل طوال السنة، أو أن هناك فترة محددة تتوقعون تقديم العروض فيها وما إلى 

 ذلك؟ شكًرا. 

 

كان المقصود هو أنه سيعمل مثل البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع والذي  ديف أناند تيلوكسينغ:

 سيكون سارًيا على كل سنة. 

 

أجل. للتوضيح، فسبب طلبنا النقود بهذه الطريقة هو أنه عندما تكون لديكم مور بناًء  غ:آالن غرينبير

على إخطار بمدة أقصر من هذا، من ثم يعتبر وقًتا متأخًرا للغاية على طلب الميزانية، 

فقد تكون هناك طريقة للقيام بهذا. واآلن، أتذكر مع ذلك أن هناك ميزانية مستقلة 

كما أننا حددنا بالفعل أن الطباعة يمكن القيام بها عبر عملية مستقلة. لذا، فقد للطباعة. 

ال يجب أن تمر الطباعة نفسها بهذه العملية، ولمتابعة الفكرة، فيما يتعلق بسؤال ألبرتو، 

فربما ال تكون هذه الوسيلة هي المناسبة لذلك. ولكن، في حالة وجود عجز بقيمة 

كبير بالفعل، وكما تعرفون هذا متقدم بعدة أشهر، فربما  دوالر بالنسبة لحدث 2000

 . GSEيكون ذلك أحد األمور التي يمكن أن تساعد فيها 

كما أننا حصنا فجأة على عدد كبير من األفراد، وليس لدي رؤية لماذا كان الطلب. فهل 

ينا يمكن أن يقدم لي اي أحد رؤية للموضوع، أو سأقوم ببساطة، إنها حول الطاولة. لد

سيرانوش ووفاء ويسيم وهذا قديم. سيرانوش أوالً يا وفاء. سيون، هل هذا هو الجديد؟ 

 حسًنا. تفضل يا سيرانوش. 

 

 لدينا مشاركون عن بعد. ربما سأنتقل إليهم وبعدها.  سيرانوش فاردانيان:
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 حسًنا.  آالن غرينبيرغ:

 

نعم، لدينا تعليق من أحد المشاركين عن بعد الذي يسمى ]غير شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ياسيم نازالر:

مسموع[ يقول "تنسيقات بث الموظفين مثل ]غير مسموع[ الصوتي والمصور، والتي 

 تم تطويرها من قبل مجموعة العمل في فريق عمل هندسة اإلنترنت." شكًرا. 

 

كأحد  WebRTC. نعم. وقد الحظنا ظهور TTFحسًنا، أعتقد أن هذا عائًقا عاًما في  ديف أناند تيلوكسينغ:

معايير االتصاالت المهمة التي ستتيح البث الصوتي بدون أي برامج إضافية في 

المستعرض المحدد مثل فالش وما إلى ذلك. وأحد األمور التي الحظناها فيما يتعلق 

، أنهم ليس لديهم مجموعة خصائص WebRTCبحلول المؤتمرات التي تستخدم 

. فليس لديهم قائمة انتظار للمتحدثين وال القدرة على At-Largeحتياجات تتوافق مع ا

عرض وثيقة على الشاشة، هذا النوع من األمور. على أنها تركز فقط بالكامل على 

 الدردشة الصوتية. ولكننا نراقب ونرحب بأي اقتراحات. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. سيرانوش.  آالن غرينبيرغ:

 

كًرا لك، سيادة الرئيس. ديف، هل هناك أي نموذج طلب للعرض الموضوع لهذا أو ش سيرانوش فاردانيان:

يمكننا فقط إرسال رسالة بريد إلكتروني تطلب هذا وما إلى ذلك؟ وهذا هو السؤال 

األول. أما السؤال الثاني، فإذا لم يكن للطباعة، فأنا أفترض أننا ربما يمكننا طلب 

الكامل ليتم توزيعها خالل فعاليات التوعية، وهو األمر بطاقات العمل أو الثالثية للسنة ب

المخطط خالل مختلف الفعاليات، البرنامج التجريبي للتوعية اإلقليمية للمجتمع، وما إلى 

 ذلك. 
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وإذا كان هذا مستقالً وهناك ميزانية للطباعة، فإذا لم يكن هناك للترجمة، وإليجار أي  

 وال؟ شكًرا. موقع، فكيف يمكننا استخدام هذه األم

 

شكًرا. حسًنا، إذا، أنت تشير إلى الوثيقة التي تتبع طلب مقترحات التوعية. وسأقول أن  ديف أناند تيلوكسينغ:

ما عليك القيام به هو معرفة الفعالية، وأنت تحتاج لمالحظة األمور الرئيسية مقدًما، وال 

ريق العمل لن يتمكن من يمكنك القيام بذلك في فترة قصيرة وفي اللحظة األخيرة ألن ف

التعامل مع ذلك بجانب إرسال المواد إليكم. وسيكون لدي مذكرة قانونية بالطبع ضمن 

بند ولكن في الواقع، لن يكون هذا ممكًنا،  1000األسباب. أعني، ربما تريدون فلنقل 

بل سيكون باهظ الثمن للغاية. وهذه ميزانية صغيرة. اآلن ربما يمكن أن يسهب 

في ذلك بالنسبة لالتصاالت حتى يمكن القيام بهذا. لذا، ربما يمكن لفريق  العاملون

 العمل اإلجابة على هذا. 

 

لذا، توجد ميزانية مخصصة لالتصاالت لكافة اللجان االستشارية ومنظمات الدعم.  هايدي أولريتش:

بعد ذلك، في وباألساس، فهذا مجرد طلب، وسيمر أوالً بدائرة، وهناك دائرة لكل طلب. 

حالة وجود التمويل حتى نهاية السنة المالية، فتمكن طباعة منشورات إضافية وما إلى 

-Atذلك. مع ذلك، فإن العنصر األساسي بالفعل هو التنسيق مع فريق العمل في 

Large  مقدًما عند حاجتكم لذلك. على سبيل المثال، لقد أصدرنا مؤخًرا منشور

APRALO  وقدمناAFRALO االجتماع، وبعد ذلك لدينا  لهذاEURALO  ثم

NARALO  .بعد هذا، وما إلى ذلك، لذا، نحتاج إلخطار مسبق بالفعل هنا 

 

 الحوارات الخاصة التي ال تسجل ليست مفيدة.  آالن غرينبيرغ:
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لقد تعاملنا أيًضا مع ميزانية الطباعة الخاصة للبطاقات للتجربة، وعملت هايدي معنا  جوديث هيلرشتاين:

وما نوع منشورات التسويق ودليل  ICANNوساعدتهم في تصميمها وفًقا لمعايير 

 األسلوب الذي يستخدمونه. ولذا، فقد كانت مفيدة للغاية في هذا أوالً. 

 

فيما يتعلق بالعملية الخاصة بالتمويل الجديد الذي طلبناه، أعتقد أننا قد نرغب في  آالن غرينبيرغ:

نا سنحصل عليه قبل إعداد اإلجراءات. وليست هناك قيود االنتظار حتى نرى ما إذا ك

محددة في هذه النقطة، ألننا ليس لدينا حتى النقود للبدء فيها. كذلك، هل المتصور أنهم 

يحتاجون لمبلغ صغير للطباعة بناًء على إخطار بفترة قصيرة للغاية واستخدامها؟ ربما 

طباعة إلى الحد الذي ال نريد به االعتماد يكون هذا معقوالً. ولكننا نود استخدام خدمة ال

 PAعلى هذه األموال. وأشك في أننا يمكننا استخدامها إليجار المنشآت، وإيجار نظام 

 إذا كان هذا ما يلزم لتنفيذ الفعالية.

لذا، ليس هناك الكثير من القيود إال أنه ال يوجد الكثير من المال، ولذا، بوضوح، هناك  

 قيود بشأن ما يمكننا القيام به. 

 

فقط للمتابعة. سيكون من الجيد أن نعرف أن كافة هذه القيود سيتم إرسالها مقدًما لنا  سيرانوش فاردانيان:

 بات. وليس بالطلب وقضاء وقت إضافي على كتابة الطل

 

 إذا وعندما نحصل على المال، سنفكر في ذلك. سيون.  آالن غرينبيرغ:

 

حسًنا. شكًرا جزيالً لكم. ال أعرف. وال أرى أي أعمال أخرى على جدول األعمال، لذا  سيون أوجيدجي:

 أود فقط استبعاد أي بند أعمال آخر. هل هذا مناسب؟ ]غير مسموع[. 
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نحن متأخرون بحوالي نصف ساعة اآلن. ولدينا ساندرا، التي لم يكن لديها فرصة  آالن غرينبيرغ:

 الحديث كما أن لدينا ضيوفنا للجلسة القادمة. 

 

 حسًنا. ال بأس.  سيون أوجيدجي:

 

وقد استبعدنا بالفعل جلسة كانت على القائمة. لذا، أفضل عدم المتابعة إلى الموضوعات  آالن غرينبيرغ:

 يا ساندرا.  األخرى. تفضلي

 

شكًرا لك، أالن. أعتقد أني يمكنني أن أدرك بعض الوقت الذي نقضيه في مجموعات  ساندرا هوفيريتش:

العمل األخرى. وباختصار، لم يكن هناك أي نشاط للمجتمع منذ دبلن، والسبب هو أن 

ضيق للغاية دائًما. كذلك، يتمثل السبب اآلخر في أنه  ICANNالوقت بين اجتماعات 

ى يتم إنجاز هذه األعمال في المستقبل القريب، وصياغة ميثاق وما إلى ذلك، فنحن حت

نحتاج الهتمام المجتمع وهو ما ال يمكننا الحصول عليه في الوقت الراهن ألن الجميع 

 . CCWGومقترح  IANAمنشغل للغاية بانتقال 

ى هايدي. فقد على الرغم من ذلك، يوجد مشروع جديد قيد العمل هنا والفضل يرجع إل 

كانت تعد كافة الوثائق لتقديم طلب الميزانية، وسيكون هذا برنامج لتطوير مشاركة 

المهارات، وهو ما سيصمم مباشرة لمجموعة العمل أو رؤساء اللجان 

االستشارية/منظمات الدعم. وقد ظهرت الفكرة أثناء آخر برنامج قيادة في دبلن، عندما 

تحسين االجتماعات وعقدها بفعالية أكبر، ومن ثم كان المشاركون يناقشون كيفية 

 ظهرت الفكرة. 

في هذا الصدد، قدمت هايدي طلب الميزانية. وسنتواصل مع المشاركين في منظمة  

الدعم واللجنة االستشارية قريًبا لمعرفة ما إذا كان لديهم أي اهتمام بالمشاركة في هذا 

وسيكون هذا نوًعا من برامج اإلرشاد. لذا، يمكننا قول أن هناك وسيط داخلي البرنامج. 
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وأيًضا خارجي سيشارك في المؤتمرات الهاتفية، وسنجتمع مع الرئيس خالل اجتماع 

]غير مسموع[ المقبل، وربما االجتماع ج هذه السنة، شخصًيا، لتقديم بعض المساهمات 

  والعمل على المهارات وإجراء المراجعة.

لذا، فهذا برنامج مركز وسنرى مدى االهتمام الذي يتلقاه في المجتمع. ولم يتفق آالن  

بالفعل، ولكنه أشار إلى أن لديكم أي اهتمام بالمشاركة في هذا البرنامج. كذلك، من 

خالل معرفتي بالمجتمع، يمكننا أيًضا االعتقاد أن هناك بعض الرؤساء الذين يقولون 

ذلك على اإلطالق،" ألن هذه األمور تصبح شخصية للغاية عند "ال، أنا غير مهتم ب

 العمل مع معلم. 

لذا دعونا نرى كيف تسير األمور. وسيبدأ برنامج القيادة القادة في الغالب في أول  

اجتماع في السنة القادمة، والذي سيكون االجتماع "أ" أو حتى "ب" ألن االجتماع "ج" 

يب، خاصة علمية الترحيب بمجلس اإلدارة، ولكن متداخل للغاية مع عمليات الترح

، على أن هذا أبعد بعض المشاركين على األقل لبضعة ساعات أو أيام، GNSOأيضا 

 ويا لها من خسارة. لذا، سنبدأ ببرنامج القيادة التالي في اجتماع "ب" التالي. شكًرا. 

 

  شكًرا لك، ساندرا. هل لديكم أية أسئلة؟ سيون. آالن غرينبيرغ:

 

أجل. شكًرا لك، ساندرا. أعرف أنه في الماضي، كان لدى مجموعة العمل األكاديمية  سيون أوجيدجي:

مساحة تعليم إلكتروني في بعض األحيان. ال أعرف. فهل نطاق مجموعة العمل 

األكاديمية مقيد اآلن بتنظيم االجتماعات المادية فحسب؟ أو هل هناك نية الستخدام 

 نشاء بعض المواد التعليمية ]غير مسموع[؟ شكًرا. إل ICANNمواقع تعليم 

 

شكًرا لك سيون على هذا السؤال. فلنقل لكليكما. أعني أن مجموعة العمل األكاديمية ال  ساندرا هوفيريتش:

تصدر بالضرورة المواد بنفسها، ولكن كان الهدف هو التعاون مع إدارة نورا أبو سته 
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لكن تم االتفاق أوالً على أن هذه المجموعة تجب لتطوير منصة تعليم عبر اإلنترنت. و

إعادة توفيق أوضاعها مع الميثاق واالسم مع اسم آخر لتكون مجموعة العمل عبر 

 المجتمع، ويلزم االنتهاء من هذا قبل بدء العمل أو استئنافه. 

ولكن كما قلت، لم يكن ممكًنا الحصول على االهتمام الكامل ألعضاء المجتمع اآلخرين.  

ولكن هذا لن يكون كافًيا. لذا،  At-Largeوربما أتمكن من جذب االنتباه في مجتمع 

 فقد تم تأجيل هذا في الوقت الراهن. 

 

 هل ثمة أحد آخر؟ عذًرا. لدينا ألبرتو.  آالن غرينبيرغ:

 

ساندرا، برنامج القيادة الجديد، هل سيركز على القادة الذين يتولون بالفعل مناصب  ألبرتو سوتو:

قيادية أم ربما سيكون هناك برنامج تدريب للقيادة قبل أن يصبحوا قادة؟ وفي حالتي، 

ولكن  ICANNلقد حضرت عدة ورش عمل لتدريب القيادة قبل االنضمام إلى 

يحضروا ورش العمل ليس يحصلوا على األشخاص اآلخرين في مجموعتنا الذين لم 

أو عندما نريد  ALACهذا التدريب، وال يمكننا تدريبهم بمجرد أن يصبحوا أعضاء في 

 شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، وما إليه. 

 

سؤال ]غير مسموع[، وألكون دقيقة، تم االتفاق إلى حد ما على حذف كلمة تدريب،  ساندرا هوفيريتش:

ج تدريب القيادة ولكن برنامج القيادة ألن هذا بالفعل المصطلح ولذا لن نقول برنام

المناسب المستخدمة لهذا البرنامج، وهو موضوع للقادة القادمين والحاليين. فبالنسبة 

 للقادة الحاليين، لتعليم القادة القادمين وللقادمين لالستعداد للمهمة التالية في فترة عملهم. 

ة للغاية في البرنامج هي تأثير الشبكات ومعرفة كل منها وكذلك، أحد المكونات الكبير 

اآلخر حتى يكون من يعملون خالل السنوات االثنين أو الثالث مًعا في الدوائر أو عبر 

 المجتمع بحيث يكون لديهم بالفعل فرصة لالجتماع وتشكيل شبكة. شكًرا. 
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 لدينا ألبرتو.  آالن غرينبيرغ:

 

شكًرا جزيالً لكم. سأتحدث باإلسبانية، حسًنا، إن أردتم، يمكنني، سأتحدث باإلسبانية.  ألبرتو سوتو:

أريد فقط أن أقول أن ما تقوله ساندرا صحيح تماًما. وقد أسعدني الحظ بالمشاركة في 

برنامج قيادة والفضل يرجع إلى هذا البرنامج في أألني قررت التقدم لمنصب رئيس 

LACRALO قيام ببعض أعمال الشبكات، كما شعرت أيًضأ بدعم ألنه أتاح لي ال

ICANN  وبصورة ما شعرت بالمسؤولية تجاه تعليم اآلخرين ما تعلمته، كما أدركت

أيًضأ أن هناك العديد من المشاركين اآلخرين الذين يتلقون برنامًجا مماثالً. شكًرا جزيالً 

 لكم. 

 

شكًرا لك، ساندرا. يشرفنا اآلن وجود آلين غروغان وكذلك ]غير مسموع[ تعليقات.  آالن غرينبيرغ:

ماغي سيراد. وقد ألغينا اجتماًعا أو اثنين بدون رؤية األصدقاء من فريق االمتثال لذا، 

يسعدني أن أراكم. ولدي سؤال أطرحه، ولكن هل تخططون لعرض أي موضوع أن 

 أنكم هنا فقط لألسئلة واإلجابة؟ 

 

 نا لإلجابة على أي أسئلة تريدون طرحها. لقد كنت ه آلين جروجان:

 

وفادي.  ALACحسًنا، لدي سؤال. ال أريد أن أذكرك أنه كان هناك تبادل للرسائل بين  آالن غرينبيرغ:

وكانت أحد المشكالت هي مدير إجراءات حماية المستهلك، وهو ما تم اإلعالن عنه منذ 

نكم إما أن لديكم اسم أو على فترة طويلة، وكان الغرض في ذلك الوقت، رد فادي بأ

 األقل بيان بالتقدم. لذا، فأين نحن من ذلك؟ 
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بالتأكيد، يسعدني التعامل مع هذا. بخصوص مدير إجراءات حماية المستهلك في  آلين جروجان:

المراسالت التي أعتقد أني وفادي أرسلناها إليكم، فقد أوضحنا أننا كنا متفائلين ألننا 

ما عن أننا قدمنا عرًضا إلى شخص ما أو يمكننا تحديد الشخص سنتمكن من اإلعالن إ

 في هذا االجتماع. ولألسف لم يحدث هذا. 

فقد قابلنا عدًدا من المرشحين، وال نزال نتعامل مع عدد من المرشحين. ولست متأكًدا  

من أننا توصلنا إلى المرشح المناسب بعد، بالرغم من أن هناك بضعة مرشحين 

أننا أيًضا سنقدم منشوًرا عاًما، وسنقوم بهذا بمجرد عودتنا إلى لوس  متنافسين. كما

 أنجلوس أو خالل بضعة أيام من ذلك الوقت لمحاولة طلب مرشحين إضافيين لنظرهم. 

عالوة على ذلك، سأعترف أن جزء من سبب عدم محاسبتي على التأخير بالكامل  

لوقت معلًنا عنه بالفعل من وكذلك جزء من سبب التأخير كان أن المنصب في هذا ا

جانب فادي، وكنا في منتصف السنة المالية ولم يتم تحديد ميزانية لهذا المنصب. وفي 

، يعتبر من الصعب دائًما محاولة اكتشاف كيفية التعامل مع زيادات ICANNعالم 

التكاليف وزيادات الميزانية، لذا، فاألمر محدد الميزانية، ونحن في موقع يتيح لنا 

ظيف شخص ما. في هذا الصدد، نحتاج فقط إلى متابعة عملية مقابلة األشخاص تو

أي مرشحين يريدون عرضهم علينا  ALACويسعدنا تلقي االقتراحات إذا كان لدى 

 لننظر فيهم. 

 

لقد كنتم في منتصف سنة الميزانية في هذه يجب أن أعترف أن لدي تعليقان على هذا.  آالن غرينبيرغ:

النقطة، إال أن هناك سنة جاءت وانتهت منذ ذلك الحين. لذا، فمن المفترض، أنه تم 

 . 2016تحديد ميزانية لها في ميزانية السنة المالية 

 

صحيح، ونحن نشارك مع عدد من األشخاص. ونتحدث إلى األشخاص داخل  آلين جروجان:

ICANN  أن يكونوا مهتمين باالنتقال إلى منصب مختلف. وقد تحدثنا إلى الذين يمكن

 أيًضا.  ICANNعدد من المرشحين خارج 
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شكًرا. بقدر ما يمكنني الحديث، لم يتم نشر هذا المنصب رسمًيا أبًدا. وربما كنتم  آالن غرينبيرغ:

ذا تستخدمون شركات توظيف أو ما شابه. لذا، سيكون من اللطيف بالفعل أن نرى ما

كان الوصف المستخدم حينها، وأفهم أنكم قد تقومون بالنشر قريًبا بمجرد العودة، ولكني 

أفترض أن هذا وصف موجود في الدفاتر اآلن وتستخدمونه لمحاولة ملء المنصب. 

 كذلك، سيكون من المفيد أكثر إن أمكنكم توزيع ذلك كإظهار لحسن النية فحسب. 

 

 ا هذا. بالتأكيد. سيسعدن آلين جروجان:

 

وربما يمكننا بالفعل تقديم بعض التعليقات فيما يتعلق بما يمكن تغييره في المنشور  آالن غرينبيرغ:

 الرسمي الذي ستطرحونه للمساعدة في العملية. 

 

 حسًنا.  آلين جروجان:

 

 هل لديكم أية أسئلة؟ تفضل يا جارث. لم يكن عليك رفع البطاقة.  آالن غرينبيرغ:

 

إذن شكرا. بدالً من ملء المنصب الرسمي، ما نوع الخطوات المتخذة للوصول إلى  جارث برون:

 المستهلك والحصول على ثقته؟ 

 

لذا، أعتقد أنه كما تحدثنا في جلستنا في دبلن، قد قمنا بالعديد من األمور من حيث  آلين جروجان:

التواصل مع المستهلكين ونشر مقاطع الفيديو التي توضح كيف يمكن المشاركة في 

االمتثال وهي منشورة بالعديد من اللغات بجانب نشر تفسيرات مكتوبة لكيف يمكن 
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وأعتقد أن جزء من مهمة االمتثال عند أداء الوظائف للمستهلكين المشاركة في االمتثال. 

يتمثل في المشاركة مع المستهلكين المتفاعلين مع االمتثال والقيام بمهمتنا بأفضل 

 صورة ممكنة، على أننا نعتقد أن ذلك يساعد في بناء الثقة مع هؤالء المستهلكين. 

 

ر وسنعود إلى جارث حاالً. دعوني أقدم هل لي بلحظة؟ أضع نفسي على قائمة االنتظا آالن غرينبيرغ:

لكم لمحة تاريخية سريعة، والتي ربما تكونون مهتمين بها في آخر بضعة شهور. أحد 

األمور الواردة في تأكيد االلتزامات، وهو في عملية المساءلة المطروحة في اللوائح 

 . gTLDالداخلية مع ذكر ثقة المستهلك فيما يتعلق بنطاقات 

زاء األخرى من تأكيد االلتزامات المطروحة، فقد تم تأكيد أنها واردة وكمعظم األج 

بالفعل في اللوائح الداخلية بموجب الرسالة أو ما شابه. وقد كان هذا وارًدا في المسودة 

مع هذه المشكلة. وقد حاولنا جاهدين  ALACاألولى ثم اختفى. كما أننا تعاملنا في 

ذكره. كان القرار النهائي هو أن اإلشارة في تأكيد دعمها. كما أننا نهرى أن ذلك يجب 

الجديدة ولذلك، تعاملت  gTLDااللتزامات كانت موجودة فحسب فيما يتعلق بنطاقات 

 مع هذه المشكلة.  CCTمراجعة 

نحن نوافق على ذلك. فقد كان اإلجماع العام أننا لم نمر بهذه العملية لمحاولة إضافة  

التي لم تكن موجودة بالفعل. وحيث أن وزارة التجارة  أمور في اللوائح الداخلية،

األمريكية قد أكدت بالفعل أن الكلمات التي نشير إليها كانت موجودة فقط لنطاقات 

gTLD  .الجديدة، بالرغم من أنها لم تقرأ بهذه الطريقة، فقد أسقطنا المسألة 

ا على مفهوم إضافة ثقة مهما يكن األمر، فقد تمت مالحظة الحدة التي يتم االعتراض به 

المستهلك في اللوائح الداخلية من قبل بعض األطراف. وتقريًبا كما لو أنه إذا لم نجرؤ 

على القيام بهذا، فليساعدنا الرب إذا كنا سنبدأ بالفعل في التفكير في ثقة المستهلك على 

من أن علينا ذلك. مع ذلك، مع حقيقة أن هذه بالفعل مهمة االمتثال، فهذا نوع 

 االنحراف، وهو أحد األسباب التي كانت لدينا في الغالب اآلن. 
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ال يرجع السبب إلى أن الكلمات غير واردة في اللوائح الداخلية، ولكن ألن هناك العديد  

لذا، نحتاج بالفعل لبعض من األشخاص المعترضين بقوة على تجرؤنا على إضافتها. 

في التحمس له ألننا  ICANNاإلشارات والرسائل بالعودة إلى أن هذا شيء ترغب 

 كذلك بالفعل. 

  

بالتأكيد، يسعدني التعامل مع هذا جزئًيا على األقل. لذا، فقد كانت مشاركتي محدودة مع  آلين جروجان:

CCWG  .من حيث االنتقال 

 

 تاريخ. ولم يكن خطأنا ما حدث هناك.  كان هذا مجرد آالن غرينبيرغ:

 

ولكن فقط لوضع األمر في سياقه، ألني أعتقد أنه مهم. ففي تأكيد االلتزامات، ذكرت  آلين جروجان:

الجديد.  gTLDثقة المستهلك بضعة مرات وكل منها في سياق مراجعات برنامج 

سة وثقة للمناف gTLDوأحدها يتحدث عن مراجعة درجة دعم طرح وتوسعة نطاقات 

 WHOISالمستهلك وخيار المستهلك، أما األخرى فحول تقييم مدى فعالية سياسة 

 وتلبية تنفيذها له لالحتياجات المشروعة لتعزيز القانون مع تعزيز ثقة المستهلك.

أن الموضعين الذين  NTIAكذلك، أعتقد أن السبب يتمثل في أنه عند السؤال، قالت  

 gTLDومراجعة طرح  WHOISوردا في تأكيد االلتزامات يتعلقان بمراجعة نظام 

أنه لم يكن مقصوًدا. ولم يكن استخدام الكلمات "ثقة المستهلك"  NTIAالجديد وقد قالت 

ألن يكون جزًءا من مهمتها، وإذا  ICANNفي هذا السياق مقصوًدا كالتزام عام من 

حالة، فيمكن أن تكون مسألة وضع السياسات حتى يقرر المجتمع القيام كانت هذه هي ال

 بذلك.  ICANNبهذا، ولكن لم يكن هناك شيء في تأكيد االلتزامات األصلي الذي يلزم 
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، نقول وقد أيدت هذا النص، لذا، يمكنني ICANNفي سياق قسم االمتثال التعاقدي في  

تقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات اقتباسه بدقة. ونحن قول أنه لدعم أمن واس

 والترويج لثقة المستهلك. ونعتقد أنه جزء من مهمتنا. 

عملت من وقت إلى آخر على تحديد  ALACمرة أخرى، أعتقد حسبما أفهم، أن  

عمالئها على أن ما يعنيه هذا مشكلة معقدة. لذا، عندما أعلن فادي عن تعييني لمراقبة 

اية المستهلك، كما أعلن عن إنشاء هذا المنصب، حيث االمتثال التعاقدي وسبل حم

. ICANNنحاول اآلن شغله، فقد أوضح أن هذا لم يكن مقصوًدا لتوسعة اختصاصات 

ولم يكن مقصوًدا أن نكون ضمن هيئة تنظيمية أو جهة إنفاذ قانون، حيث أن المهمة 

 التي نقوم بها تأتي في مكونين. 

علق األمر بالقيام بمهمتنا بصورة مناسبة، وإذا أدينا فمن حيث االمتثال التعاقدي، يت  

وظيفتنا بصورة مناسبة من حيث إنفاذ العقود، فنحن نبني الثقة مع المستهلكين لخدماتنا، 

بما في ذلك األطراف المتعاقدة باإلضافة إلى األشخاص المقدمين للشكاوى إلينا. بعد 

، الذي كنت أعمل عليه في ذلك، بصورة موسعة أكثر حول منصب حماية المستهلك

جزء من وقتي في انتظار تعيين مدير إجراءات حماية المستهلك، فإن كثير من ذلك كان 

حول تنفيذ التوعية والعمل مع هؤالء األشخاص المخولين بالتنفيذ التنظيمي وإنفاذ 

إلى  ICANNالقانون لمعرفة ما يمكننا المساهمة فيها مًعا، ولكن المقصد ليس تحويل 

 ئة حماية مستهلك أو هيئة تنظيمية أو جهة إنفاذ قانون. هي

 

كما لم يكن القصد هو أن نطلب منكم القيام بذلك. ال، لقد ذكرت موضوع تأكيد  آالن غرينبيرغ:

االلتزامات كله وأعمال المساءلة ليس بسبب النتائج أو التفاصيل ولكن بسبب الحدة التي 

فحسب ولكن مختلف األطراف  ICANNوليس األمر من العاملين في تم التعامل بها. 

 داخل المجتمع وقد بعث هذا برسالة، لم تكن سعيدة. 
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وهذا سبب أني عندما  2012شكًرا لك، أالن. لدينا بيان للرؤية والرسالة لالمتثال منذ  ماجي سيراد:

وقد اكتشفنا هذا  حضرت ألول مرة، كان من الواضع للغاية عدم وجود ثقة في الخدمات

 سريًعا. لذا، هل نسميها ثقة المستهلك؟ لقد كافحنا في هذا. 

في غياب التعريف، قلنا للمستهلكين أننا جميًعا نستخدم هذه الخدمات. واآلن كما قال  

أالن، فمع توليه قيادة اإلدارة باإلضافة إلى الدور اآلخر، سبل الحماية، وحيث إن 

تساءل المستهلك، فأريد حتى أن أسأل، "يا إلهي. هل مجموعة أصحاب المصلحة هذه 

 يجب اآلن تغيير هذه المهمة؟" 

لذا، فقد توقفنا في ذلك ألننا ال نزال نؤمن بالخدمات التي نقدمها. فاالمتثال ال يبيع  

السيارات. ونحن ننفذ العقد. فنحن نقدم خدمة إلى كافة أعضاء المجتمع. والجميع يأتي 

ى. كما أننا نراقب أيًضا نيابة عن تنفيذ العقد، لذا، أردت فقط إضافة لنا من أجل الشكاو

 مالحظة أخرى رجاًء.

 

 وإذا كنتم ستستبعدون ذلك من الرسالة، فسترسلون رسالة أسوأ بكثير لنا. جارث.  آالن غرينبيرغ:

 

 بالضبط.  ماجي سيراد:

 

حيث أن موضوع ثقة المستهلك مطروح يجب أن أختلف معكما بشأن تأكيد االلتزامات.  جارث برون:

في عدة مواضع في تأكيد االلتزامات. وهذا على أعلى مستوى أيًضا أالن في البند 

 gTLDالثالث. كذلك، يشار إليه على وجه التحديد في البنود األخرى مع برنامج 

 gTLDالجديد. وهذا يؤكد أيًضا على تنفيذ موضوع ثقة المستهلك قبل نشر نطاقات 

 دة. وهذا بالفعل ما نقوله. الجدي

الجديدة، وال نزال نتحدث عن  gTLDلقد مضى وقت طويل منذ ظهور نطاقات  

تعريف ثقة المستهلك. وساءة كان المقصد هو ثقة المستهلك أم ال، فقد كانت هي 
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المشكلة. والمشكلة ال تزال هناك. فإذا لم يعجب الناس هذا، فسيكون عليهم العثور على 

 عاده من تأكيد االلتزامات، وهو األمر الذي ال أعرف حتى إن كان ممكنا. طريقة الستب

 

يمكننا، ولكني أفضل عدم إعادة ساعات النقاش العديدة التي كانت لدينا في المجموعة   آالن غرينبيرغ:

حول هذا الموضوع. ويمكننا عقدها بصورة  At-Largeاالستشارية للمساءلة في 

يًرا من الحماس والطاقة في محاولة تغييرها. ولم يكن هذا خاصة. فقد وضًعا قدًرا كب

 أحد ما نريده. 

 

أنا أتحدث عما قد يراه ماليين الناس بالخارج مقارنة بما كنت تفكر فيه. على أية حال.  جارث برون:

فيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي ذكرتم سابًقا، هل يتعامل أي منها مع أي من المشكالت 

 بخالف مشكالت نقل النطاق أو المشتركين في النطاق؟ 

 

 2016شكًرا لك جارث على السؤال. أحد المبادرات التي وضعناها في السنة المالية  ماجي سيراد:

ل التعاقدي. لذا، كان مقطع الفيديو األول الذي هي تحسين المعرفة والدراية بدور االمتثا

نشرناه بسيًطا للغاية لما نقوم به، وما هو االمتثال التعاقدي وكيف يمكننا المساعدة. وقد 

 كنا نعمل مع فريق االتصاالت الختبار حركة البيانات. 

مرة أخرى، ال نريد تضييع الوقت فقط في حالة عدم نظر أي أحد فيه. ولكننا نبني  

مخططات معلوماتية إضافية لتوجيه مختلف المواطن التي نراها، وكذلك اللبس من 

المجتمع فيما يتعلق بكيفية فهم أحد األحكام أو نوع الشكوى. لذا، لدينا خطط لمتابعة 

 مقطع الفيديو. وليس لدي إجابة لك في الوقت الراهن. 

 

حديث مًعا والتواصل بخالف هذه شكراً لك، ماجي. ربما أقترح أن نحاول ال آالن غرينبيرغ:

االجتماعات؟ وربما يمكننا تكوين رؤية ما. فلدينا فقط بضعة أشخاص في هذه 
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المجموعة يهتمون بحماس باألمر، وربما لدي بعض االقتراحات، وأيًضا البعض لديهم 

خبرة في هذا المجال في المنطقة التي يعيشون بها من العالم. لذا، سيسعدنا العمل معكم 

 إلتاحة الفرصة لمساعدتكم في القيام بما نرى ونتمنى أن تروا أن يجب إنجازه.  BEو

 

 سعيد بالمشاركة في هذا.  آلين جروجان:

 

هولي، لقد حددنا بالفعل أن الورود ال تكفي للحديث عن الحقوق. نعم، تفضلي. نعم،  آالن غرينبيرغ:

 تفضلي، يا هولي. 

 

ما هي عالقتكم بمحقق الشكاوى؟ ألنه سيصدمني أن األشخاص ال يفهمون بالضرورة  هولي رايتش:

اختصاص محقق الشكاوى وحدوده. فهل تحصلون على المعلومات؟ وهل تنسقون مع 

محقق الشكاوى؟ ألن األمر يصدمني أنه قد يكون هناك مصدر مهم للمعلومات من 

متثال. وربما يمكنه التعامل حيث أن لدى األشخاص شكاوى وقد تكون مشاكل في اال

معها وربما ال يمكنهم ذلك. وأنا أتساءل فحسب ما إذا كان هناك تنسيق حيث يمكنكم 

 بالفعل اختيار بعض المشاكل وربما ال تأتون لنا مباشرة. 

 

لذا، سأحاول التعامل مع هذا وبعدها أسأل ماجي أن تشارك إذا كانت لديها معلومات  آلين جروجان:

، وهو ICANNساهم بها. لذا، فالطريقة التي تم بها إنشاء محقق الشكاوى في إضافية لت

األمر الحقيقي في معظم المنظمات التي لديها محقق للشكاوى، حيث يكون مكتب محقق 

الشكاوى مستقالً عن كافة اإلدارات األخرى وهذا متعمد. أليس هذا صحيًحا؟ إنه مقيد 

 تتم مشاركتها مع اإلدارات األخرى، وال يخطر بالفعل فالشكاوى إلى محقق الشكاوى ال

 محقق الشكاوى اإلدارات األخرى بما يقوم به، وتقدم المداوالت. 
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نتواصل من وقت إلى آخر مع محقق الشكاوى بعد الوقائع. ونقترح من وقت إلى آخر  

على األشخاص الذين قدموا شكاوى لنا، ولم يكونوا راضين عن النتائج أو الشكاوى 

ترد لنا خارج نطاق ما يمكننا القيام به من منظور االمتثال التعاقدي أن يقدموا  التي

الشكاوى إلى محقق الشكاوى. مع ذلك، هناك نوع من الحاجز بين محقق الشكاوى 

 والجميع وهذا متعمد. 

 

 هل لديكم تعقيبات؟ تفضل.  آالن غرينبيرغ:

 

ى في صناعة االتصاالت في أستراليا، وقد أجل. والسبب أني سألت في محقق الشكاو هولي رايتش:

بدأ عمله، كما أنه مستقل تماًما وما إلى ذلك. وليس بسرعة شديدة، خالل سنتين أو 

ثالثة، قاموا بإنشاء ما يسمونه شكاوى النظام. وما فعلوا بهذه الشكاوى كان أنهم حددوا 

ى الشكاوى ببساطة أن هناك مشكلة يسمعونها باستمرار وبدالً من استمرار اإلشارة إل

شكوى تلو األخرى وقول نفس الشيء، فقد تعود إلى الصناعة أو جهة التنظيم أو مهما 

 يكن، ليقول "هذه مشكلة. وأنتم بحاجة لحلها." 

كذلك، أعني بينما أرى دور محقق الشكاوى، نعم، مستقالً بالضرورة، فهذا مصدر مهم  

 للغاية للتعليقات التي يمكن أن تحسن بالفعل دوركم وما يقوم به كل شخص آخر. 

 

أعني، اعتقد أنه اقتراح مفيد لنفكر فيه، سواء ما إذا كانت هناك طريقة ما لتناول  آلين جروجان:

من النظام، سواء كانت إلى االمتثال أو محقق الشكاوى. وهو شيء  الشكاوى المتكررة

 سننظر فيه. 
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هل من تعليقات أخرى؟ هل يمكنني المتابعة؟ قال كل من ماجي وألين أنكم يسعدكم  آالن غرينبيرغ:

التفاعل معنا. فكيف نقوم بهذا ونحقق النجاح فيه بالفعل؟ ألننا قلنا أمور مثل هذه من 

 تنفذ بالفعل. قبل ولكنها لم 

 

حسًنا، اعتقد أن السؤال الذي سأعيد طرحه عليك هو إذا كنتم تريدون التواصل معنا،  آلين جروجان:

فمن الشخص المناسب لنتواصل معه؟ هل علينا التواصل معك؟ هل علينا التواصل مع؟ 

من هي جهة االتصال المناسبة وكيف يمكننا القيام هل هناك لجنة؟ هل يوجد شخص؟ 

 بهذا؟ ويسرنا فعل ذلك. 

 

لمن يريد أي شخص آخر ]غير مسموع[ ونسخة إلى العاملين لتذكيري بالتأكد من القيام  آالن غرينبيرغ:

بهذا. ولكن، بمجرد أن نرى هذا النوع من األمور الذي نتحدث عنه، فسنقوم بتفعيل 

كذلك، فقد كان البند الذي تجاوزناه في جدول األعمال بسبب شيء ما حسب اللزوم. 

مداهمة الوقت هو تجديد هيكل مجموعة العمل. وقد كانت هناك مجموعة تنظر في 

مشكالت التسجيل والذي كان اسًما عاًما، وتضمنت االمتثال وفي الواقع هناك شيء ما 

 متحمسون للرد عليكم.  تقوم به هذه المجموعة، بعد ذلك، سنتأكد من أن هناك أشخاص

 

علينا التواصل معه، إذا لم  ALACحسًنا. وسنتواصل معك بالتالي حول من أيًضا في  آلين جروجان:

 يكن أنت بعد ذلك. 

 

وبالمثل، كان هذه منذ فترة طويلة مضت، ولن نتحدث عن ذلك. ولن نحلله اآلن. فقد  آالن غرينبيرغ:

تثال، فعلينا ملء نموذج وسينظر فيه شخص ما. ثيل لنا أنه في حالة وجود شيء مع االم

وأود أن أفكر في أننا لدينا عالقة أفضل من ذلك ويمكن العثور على وسيلة أفضل للقيام 

 بذلك. 
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وأعتقد أنكم سمعتموني جميًعا أقول هذا في مجموعات أصحاب المصلحة. وعنوان  ماجي سيراد:

األسبوع، كل يوم من األسبوع وكل بريدي اإللكتروني، الذي أتحقق منه سبعة أيام ب

ليلة. وأنا أرد. فال أذهب إلى السرير بدون الرد على رسائل البريد اإللكتروني. اسمحوا 

لي أن أقول ذلك بهذه الطريقة. لذا، رجاء التواصل، ولكني أود أن أقترح أنه عند 

 تواصلكم، عليكم التواصل بوضوح. 

إللكتروني مع الناس. فهذا ليس فعاالً. ونود أكره لعب تنس الطاولة برسائل البريد ا 

الحديث عن هذا الموضوع وهؤالء هم أفراد الفريق، يتقرحون حتى تواريخ بديلة لي. 

وبعد ذلك سيقدمون ثالثة رسائل في واحدة. حسناً؟ يتيح لي هذا أن أطر موضوع 

ونحن  الخبراء المتخصصين والمشاركة مع األشخاص المناسبين. ويسعدنا ذلك للغاية

 متواجدون دائًما ألي حوار. 

 

إذا لم تذهبي يوًما للسرير بدون اإلجابة على رسالة بريد إلكتروني، فأنت أكثر من  آالن غرينبيرغ:

 مجتهدة بكثير، يجب أن أعترف. 

 

 إنها بهذا القدر من االجتهاد.  آلين جروجان:

 

شخصًيا، أتمنى أن تكون اإلجابة أنه بمجرد تبادل رسائل البريد اإللكتروني، أتفهم ذلك.  آالن غرينبيرغ:

لنتحدث على الهاتف ونتأكد من أننا نفهم بعضنا. شكًرا. هل من تعليقات أخرى؟ هل 

لدينا أوليفير مرة أخرى؟ نحن نطارد أوليفير. آه. لذا، نحن نقارن فعالية موسيقية بكافة 

 والقمم ذات الصلة. حسًنا. هذه مفاضلة معقولة.  At-Largeاالجتماعات العامة في 

 

 ويجب أن تكون لدينا أولويات.  شخص غير محدد:
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بالفعل. حسًنا. سنتحدث عن الفرصة ربما، لبضعة أشخاص موجودون في فعالية  آالن غرينبيرغ:

التوعية إلخبارنا مدى روعتها أو شيء من هذا القبيل وبينما ننتظر أوليفير، عذراً. 

 ف، لم أقصد مقاطعتك. آس

 

حسًنا، ال، شكًرا. أعرف أنكم دعوتم ألين وقد جئت معه، لذا شكًرا على ذلك. ولكني  ماجي سيراد: 

لوضع جدول زمني  ICANNأريد أن أذكر الجميع، أني أكافح كل أربعاء في اجتماع 

كما أن رفيع المستوى. وأحتاج لكم في هذا. وكانت هولي موجودة وكذلك العديد منكم. 

هذا منتدى لتسهيل االمتثال، ونحن نقدم لكم مستجدات رفيعة المستوى وبعض القياسات 

 حول العمليات ألن ذلك مهم دائًما، ولكن الجزء األهم من هذه الجلسة هو أنتم. 

فأنتم تطرحون المخاوف، وأنا أسهل الحوار. كما أنكم سيكون لديكم سجالت وأمناء  

اذ قانون ومشاركة دائرة الملكية الفكرية على أني أشجع سجل وفي بعض األحيان إنف

 أن تنضم لنا في هذا الحوار.  ALACبالفعل 

 

 متى ينعقد االجتماع هذا األسبوع؟  آالن غرينبيرغ:

 

إنه على إنه صباح األربعاء. المعذرة. أنا أتنقل بين االجتماعات. وهذا عرض لليوم.  ماجي سيراد: 

 الجدول، تحديث برنامج االمتثال التعاقدي. وأعتقد أنه في ]غير مسموع[. 

 

 . At-Largeأشجع الزمالء على الذهاب إليه إذا لم يكن هناك بالطبع اجتماع مقابل في  آالن غرينبيرغ:

 

 ص.  09:00في تمام الساعة  ماجي سيراد:
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لك. حيث يوجد تعارض بين بناء القدرات ومجلس وفي هذا الحالة، غير مسموح لك بذ آالن غرينبيرغ:

. واألمر ليس ضد أي اجتماع على مستوى GACاإلدارة واجتماع 

ALAC/At-Large .ولكن بناء القدرات يتضمن بعض المميزات ، 

 

هناك أيًضا جلسة أخرى قد تكون مفيدة لكم، والتي احتفظ بها، إال أنها قد تكون تحت  آلين جروجان:

سم النطاق. فقد طرحوا ما يسمونه مبادرة النطاقات الصحية، والتي رئاسة رابطة ا

من خالل الجهود التعاونية وأفضل  DNSتحاول المراقبة الذاتية للمخالفات في 

حتى ظهر الغد في جلسة تحمل اسم مبادرة النطاقات  10:45الممارسات، وذلك من 

وقد أعلنوا عن ذلك منذ  الصحية. لذا، إذا كنتم مهتمين بذلك، فقد تريدون الحضور.

 أسبوعين أو ثالثة في سياتل وسوف يقدمون عرًضا هنا يوضح ما يقومون به. 

 

شكًرا لكما ألين وماجي. وتيجاني، لم أمنع أي شخص من الذهاب إلى اجتماعكم، لقد  آالن غرينبيرغ:

 قلت فحسب أني ال أطلب بالفعل من الجميع الذهاب. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. شكًرا جزيالً.  آلين جروجان:

 

نعم. عذًرا. حسًنا. هل يمكن أن يكون لدينا تقرير من تيجاني، وسباستيان، وشخص  آالن غرينبيرغ:

مشارك في فعاليات التوعية، ليقدم لنا ملخص لثالث دقائق؟ ولدينا صور. تشيريل؟ 

 تشيريل تأخذ الميكروفون. 

 

 ل. فها نحن نبدأ. أعتقد أنه يعم أور:-تشيريل النغدون
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 فها نحن نبدأ.  آالن غرينبيرغ:

 

تيجاني، سأتحدث فحسب للحظة ألني ال أعرف أنك وعزيز غير موجودين. أين هو؟  أور:-تشيريل النغدون

أليس معنا؟ على أية حال. ال أعرف أنكم وعزيز يمكن أن تقوال ما يكفي من المجامالت 

ن نشاط عصر اليوم لم ينقصه الحماس. فقد حول كل منكما اآلخر، وأود ذلك. وأعتقد أ

كان لدينا مجموعة مشاركة للغاية وشباب متحمس بعيون براقة. وقد كانوا أذكياء 

 للغاية. فقد كانوا يطرحون أسئلة بارعة ورائعة. 

كذلك، فإن العمل الذي قام به كل من تيجاني وعزيز في التنسيق بين ثالث مؤسسات  

رت العدد بصورة صحيحة، يعني أن هذه انطالقة لمبادرة وليس مؤسسة واحدة، إذا قد

-Atإقليمية، أعرف أنها ستجعلنا فخورين، ولكني أريد أن يدرك بقية المشاركين في 

Large  وفيALAC  على وجه التحديد أن هذه في رأيي األقل من المتواضع لحظة

 مهمة في التوعية. شكًرا لك، تيجاني. 

 

 سيبستيان.  شخص غير محدد:

 

نعم، شكًرا. أريد أن أطرح عالم المعايير ألن أحد النقاشات حول االجتماع ب، هي ما  سباستيان باتشوليه:

سنقوم به يوم االثنين. ونحن نقارن ما سنقوم به يوم االثنين. كما يمكن أن نقضي اليوم 

 بطوله مع المائة طالب ألن لديهم أسئلة كثيرة للغاية، وقد اقتطعناها. ولدينا بضعة

 إجابات، شخص ما يقول أن نختصرها. 

بعد ذلك، فنحن بالفعل في الموضع الذي أردناه لالجتماع ب يوم االثنين، وهذا هو سبب  

أني اتفق تماًما مع تشيريل. وال يمكننا أن أقول كلمات أفل، ولكني أريد فقط طرح 

ي هذا المشكلة ألني أعرف أنها شيء لدى كثير من األشخاص، بما في ذلك من هم ف

المجتمع صعوبة في فهم ماذا كان الحلم بالنسبة لمجموعة عمل إستراتيجية 
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االجتماعات، عندما يقولون "حسًنا دعونا نذهب إلى دولة صغيرة، وصغيرة في 

منشآتها،" وأنا ال أتحدث عما نقوم به، ولكن عن المنشآت الصغيرة، وهذه الدولة، 

 ونحتاج ليوم واحد في التوعية. 

كون نصف يوم فحسب، ولكنه كان عرًضا لما يمكننا القيام به في المستقبل في وربما سي 

اجتماعات ب هذه. شكًرا. وشكر لك، حسًنا. أتفق مع تشيريل، وبعد ذلك، لن أقول ذلك 

 مرة أخرى. 

 

 تفضل تيجاني.  آالن غرينبيرغ:

 

ا به. وقد قصدنا أن نحقق مزيد شكًرا جزيالً على المجاملة، لكني أود اإلبالغ عما قمن تيجاني بن جمعة:

من التفاعل من اللجنة البسيطة. فقد جعلنا المشاركين يتحدثون إن أردتم باختصار شديد. 

بعد ذلك، تركنا الكلمة إلى الطالب الذين طرحوا أسئلة ذات صلة وثيقة بالموضوع، 

سبة لي، وفي بعض األحيان أسئلة تتسم بالحماقة، إال أنه لم يكن هناك سؤال أحمق بالن

 حتى إذا كان كذلك، فربما يتسم بالحماقة بالنسبة لي. ولكنه ليس كذلك بالنسبة لهم. 

لذا، يعجبني ذلك، وقد منا به بطريقة رائعة. فلم يكن هناك، إن أردتم، لقد كان رائًعا  

للغاية. كما كان الجميع مرتاًحا للغاية وكانت النتيجة من وجهة نظري رائعة جًدا. 

قال سباستيان وقلت في المؤتمر الهاتفي، تمثل هذه الفعالية تدريًبا  كذلك، كما 

 لالجتماع "ب" وأتمنى أن نحاول تحسين ذلك في المستقبل. شكًرا. 

 

شكًرا لك، تيجاني. بالنسبة لمن ال يواكبون هذا، هل يمكنكم تقديم ملخص موجز للغاية  آالن غرينبيرغ:

 العمل المسبق في هذه المجموعة؟  لماهية االجتماع المسبق، وقد تم إنجاز
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حسًنا. كانت هناك أعمال كبيرة منجزة قبل ذلك ألننا علينا قبل أي شيء تحديد الطالب  تيجاني بن جمعة:

وقد قمنا بذلك من ثالث جامعات مختلفة. لذا، لماذا هو هناك؟ ألننا أردنا أن نكون 

المعلومات واالتصاالت. لذا، متنوعين. االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا 

 فاألمر متنوع. 

أما النقطة الثانية، فقد حاولنا اختيار الطالب ألنه كان هناك كثير من الطلبات. وعند  

اختيار الطالب، حاولنا تحقيق التوازن، من حيث النوع والمنطقة ألنهم كانوا من مناطق 

فهم ليسوا بالقطع مبتدئين. كما مختلفة. وقبل قدومهم، قدم لي عزيز موجًزا عنهم. ولذا، 

 أنهم يعرفون بالموضوع تقريًبا. 

ماذا غير ذلك؟ وهناك مشكلة لوجستية، ولن أتحدث عنها. فقد كانت بالفعل شيًئا صعًبا  

 للغاية في تنظيمه، إال أنهم أرادوا القيام بذلك، وأريد أن أشكرهم شكًرا جزيالً. شكًرا. 

 

شكًرا لك، تيجاني. أعتقد أن هناك عالقة مباشرة بين ما وصفناه وما وصفته تشيريل  آالن غرينبيرغ:

كنتائج. وباالنتقال إلى هذا النوع من األمور، لن تكون نتيجة نفس األمر، والحماس 

الذي لديك ولدى عزيز مع االستعداد له، كما أعتقد، قد انعكس مباشرة على النتائج. لذا، 

لليوم فقط، ولكن أيًضا على العمل الذي أنجزتم قبل الوقت شكًرا جزيالً لكم ليس 

 ولرؤية اللجنة التي أوصت به.

 هل هناك أي شخص يريد توضيح من موجود في الصور أثناء انتظار أوليفير؟  

 

أرى تشيريل، وتيجاني، ]غير مسموع[، وآسيا وعزيز وأوليفير ودانيال. وال يمكنني أن  جوديث هيلرشتاين:

 ة. من وراء عزيز؟ أرى الخلفي

 

 وأنا أنام في مؤخرة الحافلة.  شخص غير محدد:
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 من بعد عزيز؟  جوديث هيلرشتاين:

 

 سيبستيان مختفي.  شخص غير محدد:

 

كان جزًءا مهًما ال يتجزأ من نجاح العمليات، ويمكنني فقط عذًرا. من بعد عزيز؟  أور:-تشيريل النغدون

االعتذار، للتسجيل، أعني للتسجيل، أني لم أتحدث بصورة خاصة عن أعمال يسيم. فقد 

تصرف كصوتنا وأذننا عندما لم نتحدث نفس اللغة. لذا، فقد قام بالترجمة الفورية من 

ى اإلنجليزية لمن يجلسون على اإلنجليزية إلى الفرنسية للجمهور ومن الفرنسية إل

 الطاولة بجواره بدون القدرة في حالتي على تحدث اإلنجليزية بطالقة.

لذا، فقد كان رائًعا. وكان رائًعا بالتحديد ألن لديه خبرة بوضوح في هذا العمل. وليس  

فقط معتاًد على التكنولوجيا، ولكنه يعرف كيفية التوقف، والتوضيح وضمان أن ما 

ل بدقة باللغة األخرى. وقد كان هذه ممارسة أمانة مع المترجمين المحترفين، تقوله قي

 بامتياز. 

 

 وكشخص يفهم كال اللغتين، يمكنني أن أقول أن مترجم فوري متميز للغاية.  تيجاني بن جمعة:

 

في غياب أوليفير، سنعود في الجدول إلى البند الذي فوتناه شكًرا جزيالً لكم. حسًنا.  آالن غرينبيرغ:

ألننا نتجاوز مراجعة مجموعة العمل. وهذه هي المناقشة حول إنعاش مجموعات العمل 

وما يجب أن نقوم به للتقدم. وليس هناك وقت كاٍف، أو كما أعتقد، لم ننته من االستعداد 

 يكون هناك نقاش عام.  التخاذ القرارات عند هذه النقطة، ولكني أود أن

وهو نقاش أجريناه من قبل بدون أي نتيجة فعلية وأعتقد أنه يتقدم هذه المرة، فليس لدينا  

مجموعة المساءلة واإلشراف يأخذ جميع الوقت. وأتمنى أن نتمكن من التقدم في ذلك 
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بسرعة بعد العودة من مراكش. فهل يمكننا طرحه على قمة قائمة مجموعات العمل 

 ننظر إليها؟ أنا أفترض أن لدينا واحدة جاهزة للجلسة، التي لم تكن لدينا. التي

حسًنا. لقد قيل لي أننا ليس لدينا قائمة، ولكن العاملين سيطلعون على ذلك، وسنقوم به  

واحدة تلو األخرى. حسًنا. التمويل والميزانية والتوعية والمشاركة. وأعتقد أنهم يعملون 

اك سؤال حول ما إذا كانوا مستمرين أو أي شيء فيما يتعلق جميًعا بنشاط وليس هن

 بذلك. 

 ALSبالنسبة للجنة حول القياسات، لقد قررنا وضعها مقدًما بينما نعمل على توقعات  

والمعايير ذات الصلة، وأعتقد أن ذلك ال يزال سارًيا. تشيريل، كرئيس، هل هذا 

ي بالفعل أنها متوقفة وال تقوم بأي صحيح؟ مجموعة عمل بناء القدرات، فقد قال تيجان

 شيء. بناء القدرات. 

 

 الفضل يرجع ألالن.  تيجاني بن جمعة:

 

تقوم مجموعة بناء القدرات بعمل رائع، حيث يقوم بالعمل بصورة رائعة بحيث يمكن  آالن غرينبيرغ:

لمعظمنا التظاهر بأنه ليس هناك، ولكن عليهم متابعة التحرك عبر ندوات الويب 

والمواد األخرى وشكًرا لكم. وال أعتقد أن هناك أي أسئلة إلعادة الطرح، بالرغم من 

ني قد يسأل عن أشخاص آخرين للمشاركة. ولكني معدل االستبدال في األشخاص، فتيجا

 سأترك هذا له. 

. وهل انتهي أي شخص من أي شيء السنة السابقة؟ سنتان؟ هل نحتاج IDNسياسة  

 عند هذه النقطة؟ تفضلي يا شيريل.  IDNمجموعة سياسة 
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 IDNوعندما كانت  شكًرا لك، أالن. كشخص عمل في هذه اللجنة لفترة طويلة للغاية، أور:-تشيريل النغدون

، وقد كانت IDNفي المرحلة المبكرة وإنشاء مجموعة العمل عبر المجتمع حول 

 . وال أعتقد أن األهمية ال تزال هي القضية. ALACمجموعة عمل مهمة للغاية في 

كذلك، ال أعتقد أننا لدينا حاجة لتعليق الخبراء حول شيء سيراعيه هذا في المعتاد،  

ن ويمكننا تحديد المهام. كذلك، فهم بالفعل نفس األشخاص بدون ولدينا أفارد محددي

مجموعة العمل التي سنطلب القيام بذلك من خالل مجموعة العمل للقيام بالعمل الذي 

 نطلب منهم القيام به، رائع. 

 

عامة، ال أعتقد أنها ضرورية لنا اآلن.  IDNشكًرا جزيالً لك، أالن. مجموعة عمل  تيجاني بن جمعة:

، وقد LGRيعمل اآلن، مثل مجموعات  IDNلكن هناك قسم فرعي في مجموعات 

طلب منا إدمون االنضمام لمجموعة كان يترأسها. وأعتقد أنه سيكون من الجيد 

مخصصة للغة واحدة، ونص واحد ولألشخاص  LGRلألشخاص بالتحديد ألن كل 

المستخدمين  الذين يستخدمون هذا النص لالنضمام للمجموعة، لذا فسيكون صوت

العامة، أعتقد أنها لم تكن نشطة أوالً، وثانًيا، ليست  IDNموجوًدا. ولكن مجموعة عمل 

 هناك حاجة فعلية اآلن. 

 

، هناك مكالمات لألعضاء. أنظروا من LGRأجل. وسأوضح أنه مع تكوين مجموعات  آالن غرينبيرغ:

 أكثر مما كان لدينا في الماضي. هنا؟ لذا، يريد العديد بالفعل جذب االنتباه إلى ذلك قليالً 

 ولكن، ليس هذا شيًئا نحتاج لمجموعة عمل للقيام به، نعم، تيم. تفضل. 

 

أعتقد أن أي مجموعة غير نشطة لسنتين، يجب أن يكون لديكم قاعدة عامة أنها يجب  تيم دينتون:

لقائية فصلها حتى تبريره بخالف ذلك. وربما يتعامل هذا مع هذه األمور عبر عملية ت

 لعدد من اللجان التي توقفت دون نشاط. شكًرا. 
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وربما قاعدة عامة مناسبة حيث سنعرف موعد االنتهاء من هذه القائمة. وربما ال يسري  آالن غرينبيرغ:

هذا على واحدة أو اثنين منها ألي سبب مهما يكن، وال يزال هناك، وربما أكثر صلة 

لدينا بوضوح توصية بالحل. أوليفير هل تحتاج مما نعتقد أنها. لكن بالنسبة لهذا، ف

لبضعة دقائق لالستعداد؟ كانت لدينا جلسة لنصف ساعة للنظر فيما يسمى نظرة عميقة 

 دقيقة فحسب متبقية.  18في وثيقة مبدئية. ولدينا اآلن 

بخالف ذلك، سنقوم بمجموعة عذًرا. إن كنت مستعًدا للبدء، فسأغلق هذا على الفور.  

عمل واحدة أخرى. فقط أخبرنا. مجموعة عمل واحدة أخرى. التالية هي مجموعة عمل 

 gTLD. وقد كانت هذه إشارة إلى نطاقات At-Largeالجديدة في  gTLDنطاقات 

الجديدة قبل اإلعالن عنها وخالل مرحلة التنفيذ. وضمن الظروف العادية، سأقول أن 

 لها، أو استبعادها أو االنتهاء منها. المجموعة يجب ح

مع ذلك، نحن نبدأ فقط عملية وضع السياسات، التي ستتابع عملها لبعض الوقت في 

gTLD  الجديد التالي. وكما قلت في اجتماعGAC ال أعتقد أن لدينا مشاركة كافية ،

في هذه المجموعة، لذا، أعتقد أننا نحتاج لمزيد من األشخاص  At-Largeمن 

النشطين في المجموعة ولكن باإلضافة إلى هذا، فقد تعلمنا الكثير من مجموعات 

، وبالرغم من أني ال أتوقع أن يكون هذا النشاط على نفس المستوى، IANAمشكالت 

األمور، لذا، فليس لدينا  فأنا أعتقد أننا نحتاج بالفعل لمجموعة دعم تتحدث عبر هذه

 أفراد يساهم كل منهم بما يريده. 

لذا، سأقترح ربما مع تعديل بسيط في االسم، فسيتم إنعاش هذه المجموعة، وقد عثرنا  

على شخص ما يرغب في رئاستها، أو بضعة أشخاص، ربما سيرغب بضعة أشخاص 

ر ألنهي أعتقد أنه يرغبون في منصب الرئيس المشارك، عند اللزوم، وبدء نشر األم

 موضوع مهم للغاية بالفعل. 

أما بالنسبة لمن لم يكونوا متواجدين، فقد قضينا خمس سنوات في بناء دليل مقدم الطلب  

الجديد. وقد كانت عملية صعبة، حيث كان هناك الكثير من  gTLDلعملية نطاق 

ك بعدها مجموعة القرارات المطلوب اتخاذها. وبمجرد اإلعالن عن البرنامج، كانت هنا

 جديدة بالكامل من المشكالت، والتي لم يتوقع أحد بدءها. 
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كذلك، كانوا يتناولون فقط عدد من اآلليات التي ربما ال تتوفر لنا بعد ذلك، ألننا حصلنا  

، لذا، ال يمكننا اقتراف هذا القدر ICANNعلى عناية أكبر بكيفية تصميم السياسة في 

ك، أصبح أكثر أهمية أن تكون عملية وضع السياسات الجديدة من األخطاء. بناًء على ذل

تتناول بالفعل بعض المشاكل الصعبة ثم بخالف ذلك، سيعودون لنا الحًقا. لذا، أود أن 

أقترح العناية الواجبة، ربما إعادة تسمية أننا نقوم بما يمكننا لعمل اللجنة مرة أخرى. 

 كايلي. 

 

 CCTمنذ بضعة شهور، تم تعييني أنا وكارلتون لالنضمام إلى أجل. أفكر أيًضا أنه  كايلي كان:

RT فريق المراجعة. وأعتقد أنه في ،ALAC أجرينا نقاًشا حول أن ،ALAC  ليس

، عندما كنا نفكر في إنشاء نوع من القاعدة الداخلية أو CCT RTلديها تمثيل كاٍف، 

 . CCT RTالفريق الداخلي لدعم أنفسنا في 

لك، وعند وجود بعض النقاش، كما أتذكر، أعتقد أننا تحدثنا عن وعلى الرغم من ذ 

 At-Largeالجديد في  gTLDمجموعة العمل هذه أن مجموعة عمل نطاق 

. ولكن بعد ذلك، يبدوا هذا كما لو CCT RTلالستمرار وبعدها لعب دور الدعم في 

 أنه لم يحدث على اإلطالق. 

. لذا، أنا في حاجة عاجلة CCT RTفي  ALACوكذلك، أشعر أيًضا بالضغط لتمثيل  

 لهذا الدعم من مجموعة العمل. شكًرا. 

 

شكًرا لك، كايلي. وكاقتراح في المستقبل، عند تجاهل شيء ما قلنا أننا سنقوم به، ذكرنا  آالن غرينبيرغ:

باستمرار. وفي النهاية سنتذكر. ولكنك عل حق، فقد قلنا أن هذه المجموعة ستتم إعادتها 

ما لتحقيق هذا الغرض. ولم نقم بهذا بالفعل. كما أن هذا سبب آخر للقيام بهذا بصورة 

 بسرعة بالفعل. 

اآلن، مع ما تقدم، سنحتاج لبعض األشخاص لرئاسة هذا وقيادته. ولن أطلب متطوعين  

اليوم. فمن الممكن أن نتوصل إلى شيء ونشير لألشخاص ونقول "هل ترغبون في 
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مر. فنحن نحتاج لكثير من المشاركة النشطة بغض النظر عما ذلك؟" ولكني أفكر في األ

إذا كنت تترأس أو فقط عضو أو مساهم. لذا، سنتوقف اآلن وأنقل الكلمة إلى أوليفير. 

شكًرا لك كايل على المداخلة أو تذكيرنا بما تعهدنا به، وسنعمل على تحقيقه بصورة أو 

 أخرى اآلن. شكًرا. 

 

شكًرا جزيالً لك، أالن. لذا، أنا لست متأكًدا من كيفية سنقوم بحل هذا. وقد اعتقدت أن  أوليفير كريبين ليبلوند:

العرض المتعمق سيكون أن أالن وهايدي وأنا لم تكن لدينا فرصة لقراءة ردود هايدي 

أو تعليقاتها مما قدمته حتى اآلن. لقد كنت منشغالً قليالً عصر اليوم، لذا أنا لست متأكًدا 

 تناول هذا. كيف يمكننا 

كذلك، يمكن أن نلقي نظرة على الوثيقة الرئيسية مرة أخرى، وربما نشير إلى حاالت  

عدم مالءمة محددة فيها. كذلك، أعرف أن هايدي ذكرت ذلك في تجربتي الصادمة، 

وأعتقد أن هناك كلمة، تجربتي الصادمة في كوستاريكا، وقد نسيت تماًما أن الجمعية 

دثت هناك. ولذا، يبدو أن األرقام بها قليل من األخطاء في ح LACRALOالعامة في 

  الماضي، إن أردتم. 

ولكن بعيًدا عن هذا، فأنا لست متأكًدا تماًما مما يمكن أن يشكل نوًعا من اإلضافة إلى  

األمر ككل. وقد راجعنا المقترح كمجموعة كبيرة عدة مرات. وقد كانت تعود فقط إلى 

 لقليلة األخيرة قبل التقدم في األمر. وضع اللمسات النهائية ا

كما أرسلت نسخة من أحدث وثيقة إلى ريناليا، ولم أسمع منها بعدها. وقد تلقيت  

التصحيحات من أالن. وال أعتقد أن أًيا منها رئيسي، في حد ذاته. كما أنها ال تغير 

وربما يمكن أن تخطرنا هايدي إذا ما كانت هناك أية أمور ترى أنها سياق الوثيقة. 

 تحتاج لفحص أخطاء الطباعة واألمور من هذا القبيل، ويمكننا العمل على هذا. 

 

إذا سمحتم. بوضوح، إن الوثيقة كما وزعت مسبًقا، بالرغم من أن جزء كبير منها كان  آالن غرينبيرغ:

صفحة، كما أعتقد أو  26ماثلة، فقد كانت وثيقة من ملحقات ومرفقات وأمور بأسماء م
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صفحة. ولن تتم قراءة أي وثيقة نرسلها إلى أعضاء مجلس اإلدارة بهذه الصورة.  22

 لذا، أعتقد أن علينا أن نجعل يبدو أقصر، حتى إذا لم نغير المحتوى. 

ونحن نفتقد لست متأكًدا في هذه النقطة، من أنكم ال تزالون في منتصف عملية التجديد  

بعض البيانات المادية، سواء ما إذا كان هناك الكثير من المزايا في محاولة القيام بذلك 

بسرعة اآلن. ويبدو هذا بصورة كبيرة مثل محاولة الصياغة البارعة للوثيقة. لذا، 

سأقترح ربما أن نؤجل هذا ونحاول أن يكون لدينا مكالمة هاتفية مخصصة ربما بعد 

جتماع. وبمجرد وجود وثيقة مناسبة لدينا يمكننا بعدها دفع الناس لقراءتها، انتهاء هذا اال

 ولكني سأفتح باب الكالم، فيما إذا كانت فكرة جيدة أم ال. 

كان تيجاني أوالً ولكن أوليفير، سأترك الكلمة لك أوالً ألنه ما تقوله سيؤثر على ما  

 يقوله تيجاني. 

 

لى االقتراح. ويسعدني البدء بالتقدم في هذا. كان أحد التعليقات التي تلقيتها، كما شكًرا ع أوليفير كريبين ليبلوند:

صفحة. في حين أن المقترح الفعلي من تسع صفحات. لذا،  26ذكرت، إنها وثيقة من 

يمكن أن يكون لدينا ملخص من صفحة واحدة مضاف في البداية، وأالحظك أن العديد 

ة أخبروني أن الملحق الثاني، وليس األول، الذي من األشخاص الذين أتوا إلى مباشر

بالتفصيل، ولكن األول الذي يقدم التفاصيل الكاملة لبرنامج  ATLASيشرح 

ATLAS II  .الذي كان لدينا في لندن يمكن إلغاؤها مًعا 

وربما يمكنني أن أسأل ما إذا كان الناس هنا يعتقدون أنه يجب اإللغاء. فسيستبعد هذا،  

 . 14ناقص  22يفة في هذا الوقت. عدد الصفحات. حساباتي سخ

 

 على أسوأ حال، يمكن تلخيصه بالتأكيد في أقل من صفحة واحدة.  آالن غرينبيرغ:

 

 ثمان صفحات.  أوليفير كريبين ليبلوند:
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 تيجاني.  آالن غرينبيرغ:

 

وأنا أرى أن الوثيقة التي كتبها شكًرا جزيالً لك، أالن. قلت ما أقوله اآلن من قبل.  تيجاني بن جمعة:

أوليفير جيدة للغاية. ولكني سأنظر غليها كوثيقة رئيسية، مختصرة ألن الوثيقة الرئيسية 

موجزة للغاية، والملحقات أو المرفقات. بسبب، ما هي هذه الملحقات؟ فهذا هو التاريخ، 

ذلك ألننا قبل ذلك  وما قمنا به من قبل. اآلن، لدينا مقترح ونقدم المقترح بوضوح ونقول

قمنا بهذا ونرى الملحقات. وأعتقد في هذا الصدد، أن الوثيقة التي سيقرأها مجلس 

 اإلدارة لن تكون طويلة. شكًرا. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. كايلي. حسًنا، بطاقة قديمة. أوليفييه، تفضل.  آالن غرينبيرغ:

 

ط سابًقا كما قلت، "حسًنا، يمكننا إلغاء الجزء الثاني." أجل. شكًرا لك، أالن. لذا، فق أوليفير كريبين ليبلوند:

وبالطبع، ذكر تيجاني أنه نعم، هذا هو التاريخ. وقد قالت ريناليا "حسًنا، ليبس عليكم 

النظر في الماضي، بل عليكم النظر في المستقبل." والفكرة وراء وجود الملحقين كانت 

الجدد الذي ربما ال يكونون موجودين معرفة أن هناك الكثير من أعضاء مجلس اإلدارة 

 وسيكون هذا جديًدا بالكامل لهم.  ATLAS IIأثناء 

لذا، لدينا خليط اآلن من أعضاء مجلس اإلدارة، وبعضهم جدد والبعض اآلخر كان  

هناك وسيضحكون من حقيقة أن األمر برمته كان هناك لمدة طويلة. فسيكون األمر كما 

ظر، لماذا لم تقدموا لنا هذه الوثيقة الكبيرة؟" وال أعرف كيف لو أنهم يقولون "حسًنا، انت

 سنعمل على هذه. 

 

حسًنا. لدي بعض االقتراحات إال أننا ال نحتاج للحديث عن التحرير التفصيلي. تفضلي  آالن غرينبيرغ:

 هايدي. 
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مجلس اإلدارة يجب  أجل. أوليفير، فقط تعليقان سريعان، أنه في البداية، فقط ألن عناية هايدي أولريتش:

 أن تركز بالفعل بسرعة شديدة. 

 

 هل هي كيان عمره أربع سنوات يتحول اآلن إلى آخر عمره سنتين؟  أوليفير كريبين ليبلوند:

 

لذا، سأقترح أنه في بداية الوثيقة إعداد نموذج خارجي لما تطلبه الوثيقة وما تتضمنه  هايدي أولريتش:

الورقة، وبعدها االستمرار إلى الفقرة، فقرة واحدة أو اثنين من الخالصة التنفيذية. وبعد 

 ذلك، فقط لتنفيذ ما يهدف إليه االجتماع. 

 

ال نحتاج لالنتقال لمستويات عديدة للغاية من التاريخ مهم في كيفية التطور، ولكننا  آالن غرينبيرغ:

التفاصيل. وليس لدي أمامي اآلن إال أني غير متأكد من أني سأحاول ذلك، مرة أخرى، 

تصميم الفقرات على المنشور. ويمكننا بالتأكيد الحديث عن هذا الحًقا. وإذا أراد أي 

ة جديدة من شخص لم ينظر في الوثيقة نظرها وتقديم بعض االنتقادات كمجموع

 العيون، حيث ربما تريدون االنتظار حتى اإلصدار التالي، ولكننا ليس لدينا نافذة كبيرة. 

ومتى تنتهي فترة التعليق على الميزانية؟ حسًنا. لدينا شهر تقريًبا أو شهر ونصف. 

وبوضوح، علينا القيام بذلك بصورة مناسبة قبل ذلك، لكني أعتقد أننا نحتاج بالفعل 

إلى مجلس اإلدارة قبل ذلك، بالرغم من أننا قد نختار المساهمة في التعليقات  لتقديمه

 العامة، أيًضا. لذا، لدينا بضعة أسابيع، كما أعتقد في هذه النقطة ولكن ليس الكثير. 

نعم. ولكن الوقت بحيث يكون لدينا إصدار جديد وواضح منها. لذا، علينا التنسيق مع  

 . أوليفييه، تفضل. أوليفير حول موعد اإلنجاز
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شكًرا جزيالً لك، أالن. لذا، حيث أننا هنا جميًعا وجًها لوجه، فهناك سؤال آخر والذي  أوليفير كريبين ليبلوند:

والجدول أمر مهم للوثيقة بالكامل، كما أني ال عملنا عليه مع آرييل وهو الجدول. 

أتحدث عن الجدول الممتد على وثيقة جوجل، المتاحة لجميع المهتمين بالفعل باألعداد 

 اإلجمالية، وال أتخيل أن أي شخص آخر بخالف خافيير سينظر في هذا. 

يحه. وقد عملت أنا وآرييل على الجدول في الورقة األولية لمحاولة وتبسيط األمر وتنق 

أردنا المعرفة هنا، كما ترون، لما إذا كان مفهوًما أكثر من اإلصدار السابق، الذي أتفق 

 0.4على أنه كان محيًرا. وليس هذا الجدول. حاول مرة أخرى. لقد حررنا اإلصدار 

مًعا، لذا، ينبغي وجوده. حسًنا. إذا كنتم تسمحون لي بدقيقة واحدة، فسأرسل رسالة بريد 

 إلى آرييل ويمكن أن يكون لدينا األحدث.  إلكتروني

 

ويمكنني التعليق بدون االطالع على اإلصدار الحالي. أجل. أعتقد أن ما نحتاج للقيام به  آالن غرينبيرغ:

لذا، إذا كان لدينا ببساطة اجتماعات الجمعية العامة هو إظهار ما أنجزناه حتى تاريخه. 

المنعقدة، وأعتقد بالفعل أن هناك بعض المزايا في عرض األمور األخرى قبل القمة 

األولى، ألن هذه كانت الموجودة في اجتماع التشكيل إلى بدرجة كبيرة. بعد ذلك، 

انعقاد الجمعيات العمومية  استعرضنا القمة وبعدها قائمة بترتيب التواريخ المناسبة، عند

في المناطق الخمس، ثم القمة التالية، وبعدها القمة الحالية. والمشكلة هي أن لدينا 

خطوط أكثر بكثير مما نحتاج لنقل المعلومات. وهذا يجعل األمر مربًكا نوًعا ما 

 للبعض. ديف. 

 

رضه بدالً من كافة هذه الجداول شكًرا. هل سيكون اإلطار الزمني افضل لهذا لع ديف أناند تيلوكسينغ:

الفعلية؟ لدي فقط إطار زمني يبرز ما يحدث وما كانت الجمعية العامة وما كانت 

 الجمعية اإلقليمية. 
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رما يعمل ذلك بصورة جيدة. ويمكن أن يبلي بالء حسًنا. عذًرا. الميكروفون الذي  آالن غرينبيرغ:

 يريل؟ هل تعيد الميكروفون فحسب؟ بحوزتي ال يعمل. رما يعمل ذلك بصورة جيدة. تش

 

أود التصريح بالذهاب إلى دورة المياه، سيادة الرئيس. ويمكنني أن آخذ الميكروفون  أور:-تشيريل النغدون

 معي، ولكني لست متأكدة من وصول ]غير مسموع[. 

 

 أنا تشيريل من أجل السجل.  شخص غير محدد:

 

 هل يمكننا تحرير التدوين الصوتي، رجاًء؟  آالن غرينبيرغ:

 

 أنا كتاب مفتوح، ال بأس.  أور:-تشيريل النغدون

 

 نعم، أوليفير.  آالن غرينبيرغ:

 

 أجل. شكًرا جزيالً لك، أالن.  أوليفير كريبين ليبلوند:

 

 تابع هذا.  آالن غرينبيرغ:

 

ز على الجدول في الوقت الراهن. هذا هو الجدول كما لذا، فالجدول هنا، وحسًنا، أنا أرك أوليفير كريبين ليبلوند:

 ترونه. واعتقدت أن هذا كان إطاًرا زمنًيا، وال أعرف كيف سترون اإلطار الزمني. 
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ال، ما أعنيه عندما قلت إطاًرا زمنًيا، أعني مثل اإلطار الزمني المصور، حيث يكون  ديف أناند تيلوكسينغ:

ا رأسي مع وجود الكثير من البيانات. وبعد ذلك، لديكم خط سواء أفقي أو رأسي، وربم

لديكم الرسومات، والتلميحات التي تبرز ما تحاولون توضيحه. وهذا ما أعنيه باثنين من 

 اإلطارات الزمنية. 

 

وقد تجاوزنا الوقت رسمًيا وعلينا أن نترك المترجمين سننتقل إلى سباستيان في لحظة.  آالن غرينبيرغ:

يذهبون قريًبا، ولكني سأبقي الكلمة مفتوحة لمداخلة واحدة سريعة أو اثنين. سباستيان ثم 

 أنا، وال أرى أي بطاقات أخرى مرفوعة. تفضل. 

 

-Atكذلك و ALACأوليفير، قد تتذكر أني قابلت عرًضا بإطار زمني من رواية  سباستيان باتشوليه:

Large وقد أخذت هذا العرض في أحد العروض التي قدمتها. ربما يمكنك استخدام ،

هذا النوع من اإلطار الزمني لهذه المعلومات أو القيام به بنفس الطريقة، وسيكون 

 األسهل فهم الصورة على ما أعتقد. وشكًرا على المقترح والفكرة يا ديف. 

 

ليق، بالرغم من أني أعتقد أن ما اقترحه ديف هو نوع من اإلطار أوليفير، فقط كتع آالن غرينبيرغ:

الزمني األفقي قد يكون له بعض الفوائد. وحتى بهذا التنسيق، فإذا نظرت في األعمدة 

التي تقول بوجود قبول ورفض فيه، فهي باألساس تكرر نفسها باستثناء تلك التي تنص 

امة على اإلطالق. وفي أي حالة، على عدم وجود قمة هذه السنة. ال توجد جمعية ع

ستكون جميًعا بال. لذا، أنا لست متأكًدا أن هناك الكثير من المعلومات المنقولة فيها، 

 وهذا هو نوع األمور التي كنا نتحدث عنها.

شخًصا، وأراها غير  25ولكنب الفعل، تحرير الوثائق والجداول في مجموعة من  

نا الوقت اآلن. هل لدى أي شخص آخر تعليقات منتجة بصورة كبيرة. لذا، فقد تجاوز

 نهائية قبل االنتهاء؟ تيجاني. تيجاني وبعده أوليفير. 
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شكًرا. أرى اإلطار الزمني هنا. والعمود الثاني هو بالضبط اإلطار الزمني. فلماذا تريد  تيجاني بن جمعة:

للغاية.  أن يكون، ال أعرف، مقياس؟ لديك اإلطار الزمني. وأرى أن الجدول مفيد

 فاألمر ليس معقًدا. بل هو واضح هنا. 

كذلك، كانت الجداول األخرى محيرة بالفعل. وهذا ليس محيًرا. لذا، يمكنكم تحسين  

األمر إن أردتم، وإذا كان هناك أي تحسين، لكني أجد ذلك ممكًنا. وقد وضعنا كافة 

حتى إن أرادوا  الجداول كملحقات لذا فسيكون المقترح موجًزا إلى مجلس اإلدارة،

 قراءته وإن أرادوا مزيد من المعلومات فيمكنهم االطالع عليه. 

 

 أعتقد أن لدينا مجموعة كبيرة من األفكار واألشخاص المتطوعين كمحررين. أوليفير.  آالن غرينبيرغ:

 

لذا، أحد األفكار على اإلطار الزمني، ولست ضدها، ولكني أذكركم أن شكًرا لك، أالن.  أوليفير كريبين ليبلوند:

اجتماًعا في المستقبل. وسيكون هذا إطاًرا زمنًيا. وال أعلم  15اجتماًعا سابًقا و 24لدينا 

عدد الخطوط التي يمكن مواءمتها على إطار زمني، لكنها ستكون كبيرة للغاية. كذلك، 

العشرين السابقة ألنها تمتد لخمس سنوات ونحتاج نحتاج إلى االجتماعات األربعة و

 للنظر في المستقبل حتى نعرف، وحتى نصل إلى القمة على األقل. لذا، ال أعرف. 

هل يمكنني أن أقترح متابعة هذا الحًقا؟ ألني، حسًنا، ال بأس، لكن ربما يمكنكم محاولة  

نا غير بارع في الرسم. لذا، ذلك نوًعا ما ألني، سأختر الكلمة، غير بارع هي الكلمة. فأ

إن أمكنكم رجاًء. وكنت سأستخدم كلمة أخرى لهذا، ولكني استخدمت هذه. وإن أمكنكم 

 رجاًء المساعدة في هذا األمر ومحاولة إصدار إطار زمني، فسيكون هذا رائًعا. شكًرا. 

 

االجتماع. كما أعتقد نحن نفقد كافة الجمهور. وربما نترك المترجمون يذهبون ونؤجل  آالن غرينبيرغ:

أن هناك ما يكفي من األشخاص حول من يهتم ويمكننا أن نتعامل بقرب أكبر مع 

الموضوع. وأعتقد أن لدينا مشكلة في أن الوثيقة كانت غير محددة لوقت طويل، ولدينا 
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هذه المناقشة اليوم، لكن ربما تكون هذه مشكلة مختلفة. شكًرا. وقد تم تأجيل االجتماع 

 . ICANNشكًرأ جزيالً للفريق التقني والمترجمين وفريق عمل لليوم. 

استمتعوا بوقتكم مهما يكن ما تقومون به الليلة. أوليفير، هل لديك أي تعليقات حول ما  

 قد يرغب األشخاص في القيام به الليلة؟ 

 

صلحة متعددين عالمية أعتقد أن لديكم ذلك على البريد، ولكن هناك مجموعة أصحاب م أوليفير كريبين ليبلوند:

. ATLAS IIمساوية تتواجد الليلة. ونفس األمور التي قاموا بها في دبلن وفي لندن في 

لذا، فهم يضعون، لقد كنت أذهب إلى المكان، لقد حصلوا على كافة األدوات المقدمة. 

 وهو في مطعم آسيان باي. الطعام والمشروبات حتى وقت متأخر. 

 

  --ا داخل هذ آالن غرينبيرغ:

 

. وأعتقد أن ليلة الصين تنتهي حوالي التاسعة 8:30إنه بعد ليلة الصين ألنه يبدأ الساعة  أوليفير كريبين ليبلوند:

وبعدها سنكون  8:30أو ما شابه. وقد حددنا الوقت وقلنا "نحتاج لالستعداد حتى 

 متأكدين من أننا سيكون لدينا كثير من الناس القادمين من الصين الليلة." 
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