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یار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمع
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، في 10:45المجتمعیة حول إمكانیة الوصول، البدایة على الساعة  ICANNھذه لجنة  شخص غیر محدد: 

 مارس. 9

 

أور، ویشرفني ویسعدني عقد -مرحبا بكم، أیھا السیدات والسادة. اسمي تشیریل النغدون أور: -تشیریل النغدون

أرید أن أشكر وأكرم المجتمعیة حول إمكانیة الوصول.  ICANNجلسة لجنة 

الموظفین، أكثر من أي وقت مضى، الذین عملوا بجد حتى الیوم ومنذ اجتماعنا في 

دبلن. لقد َنَقلَنا كل من لورا وكریس مع فریقیھما إلى المستوى التالي في عدد من 

 األمور، وسوف یحدثوننا عن ذلك، وھو أمر مثیر للغایة. 

عتذاري في نفس الوقت، ألحد األعضاء ھنا وأرید أیضا أن أرحب بشكل خاص وأقدم ا

یعاني من ضعف  ICANNألنني لم ألتق بھ بعد، وال أعلم اسمھ، وھو وافد جدید على 

في بصره، أود أن أرحب بھ وأطلب منھ إعطاء كلمة صغیرة حول نفسھ في بدایة ھذه 

ال  –ترالیة الجلسة. إذن یمكنكم التحدث باللغات العربیة والفرنسیة واإلسبانیة، أو األس

لیس األسترالیة، ال أحد یتحدث األسترالیة. دعوني أصحح ذلك. أوه، نعم، ِاسمھا اللغة 

 اإلنجلیزیة. 

لدي الیوم جدول أعمال فضفاض للغایة. والسبب في كون جدول األعمال فضفاضا ھو 

، أنھ لیس عندنا الوقت الكافي، وعندنا الكثیر من المواضیع التي یتعین علینا مناقشتھا

لكن ھدفنا الرئیسي ھو مواصلة العمل الرائع وھو التأكد من أن قضایا كل من فرص 

، داخلة في ICANNالوصول واالستخدام، عند وصولنا الى تعریف ما تقوم بھ 

بصمتھا النوویة. ھل أتقنا أي شيء حتى اآلن؟ أوه ال، ال، ال. و ھل نعمل بجد في 

 محاولة للتحسن؟ بالتأكید. 
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فون الخاص بي یعمل اآلن بكامل طاقتھ، ودائما ما أشعر بتحسن كبیر إذن المایكرو

 عندما یعمل مایكروفوني بشكل صحیح. 

أرجو الحصول على جدول أعمال لالجتماع الحالي بدال من الجدول الخاص باالجتماع 

إذن ما كنت أرید قولھ ھو أننا سنقوم  –شكرا، للموظفین  –السابق الذي انتھى للتو 

ث  –بمحادثة تناوبیة. تحققوا من غرفة أدوبي. لن تجدوا في غرفة أدوبي  إذا لم ُتَحدَّ

د انتقلنا إلى اجتماع جدید، أیھا الموظفون. كانت ھذه لق –غرفة أدوبي الخاصة بي 

 شكرا لكم.  –طریقتي الغیر صریحة في تنبیھكم أیھا الموظفون 

ولتكن قصیرة من  –سنقوم اآلن بإجراء اجتماع على شكل مائدة مستدیرة من التقدیمات 

 فضلكم. وإذا كنت مثلي، وكنت ھنا منذ تم إنشاء المؤسسة فقل "ابحثوا عني على

Google" ،وذلك ما سأقوم بھ أنا شخصیا. إذا كنتم تریدون معرفة المزید عني ،

أور. لكن أود أن نبدأ من ھذا -، واسمي ھو تشیریل النغدونGoogleابحثوا عني على 

الطرف من الطاولة وأطلب منكم ذكر أسمائكم وتحدید األمر الذي دعاكم للحضور 

داعي لحضوركم ھو الوصول إلى خدمة الواي واالنضمام إلى ھذه الطاولة. وإذا كان ال

 فاي، فكونوا صادقین. المیكروفون لك.

 

شكًرا جزیالً لكم. اسمي [غیر مسموع]، وأنا قادم من بنین من ھیئة تنظیم بنین. لدینا  شخص غیر محدد: 

. أرید أن أعرف المزید عن ccTLDقانون جدید، ونحن اآلن مكلفون بنطاقات 

ICANNأفضل اإلجراءات التي ستساعدنا على إدارة موقعنا على  ، وأرید أن أعرف

 . وجودي ھنا ھو للتعلم وجمع المعلومات. شكًرا جزیالً لكم.bgاالنترنت. وھو 

 

أؤكد لك أن لدینا أعضاء في مجتمعنا لدیھا االھتمام والمھارات الكافیة لمساعدتك على  أور: -تشیریل النغدون

واالنضمام إلینا. لذلك، من فضلك، نحن ھنا تحقیق عدد من أھدافك من الحضور 

للمساعدة وتسھیل األمور، وكلما حصل مشغلو النطاقات عل الوصول المناسب، كلما 

 ازدادت شھرتنا. لك الكلمة، سیدي.
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 nic.شكًرا. اسمي [ماثیوز] من مدغشقر وأنا عضو في مجموعات عدیدة. أملك [ شخص غیر محدد: 

، وھو محور االبتكار في مدغشقر. HABAKAعى ] وأنا جزء من مجتمع یدmg.و

في مدغشقر.  TACونعمل فیھ على تطویر اإلنترنت في إفریقیا. أنا مسؤول عن قسم 

أنا باحث ومدرس في المستوى الجامعي. وباإلضافة إلى جمیع تلك األنشطة، أعمل 

 على العدید من المشاریع المتعلقة باإلنترنت، والمتعلقة بالتدریب والبحوث. 

وقد قمنا فعال بتقدیم بعض المشاریع. ولدینا بعض الدراسات حول الشبكات في 

مدغشقر. ونحاول الشروع فیھا. فاإلنترنت في مدغشقر غیر مھیكلة بشكل جید إلى 

اآلن. ال تزال لدینا بعض القضایا مع سلطاتنا التنظیمیة، ومع المشغلین، ومع سلطات 

ة أنا مطالب بھا. لذلك فأنا بحاجة لمعرفة المزید االتصاالت، وبالتالي فھناك أمور كثیر

 حول الكیفیة التي یمكنني بھا تحسین اإلنترنت في مدغشقر. شكًرا.

 

أرحب بك بالنیابة عن جمیع الحاضرین من باقي أنحاء العالم. ویمكنني أن أؤكد لك، إذا  أور: -تشیریل النغدون

توفیر وصول میسر قدر اإلمكان ما كنت ترید أیضا القیام بھ ھو التھیئة الجیدة ل

لإلنترنت، فھذه ھي المجموعة التي ستجد فیھا المعلومات المناسبة، وأنت ھنا من 

 المرحبین بھم. لك الكلمة، سیدي.

 

 اسمي [غیر مسموع]. أعمل في اتحاد شبكة الویب العالمیة. وصلتي بعالم الوصول ھي أننا شخص غیر محدد: 

 ھیة الخاصة بالوصول، والتي یستخدمھا الجمیع لجعل مواقعمن یقوم بنشر المبادئ التوجی

الویب الخاصة بھم في متناول المستخدم. وأستطیع أن أقدم لكم تحدیثات حول ما قمنا بھ 

 ، ولست متأكداICANNإن كنتم مھتمین بذلك. ولكني مھتم أساسا بالعمل الذي یجري في  –

 مشاكل الوصول في ھذا االجتماع.من أننا سنحصل على بعض الوقت للتعلیق على بعض 

 

أوه، سنحصل على ذلك فعال. شكراً جزیالً. لست متأكدة من أننا سوف نحصل على  أور: -تشیریل النغدون

ذلك في جدول أعمال جلسة الیوم، لكن، نعم، سیكون ھناك استخالص للمعلومات 

 المطلوبة حول بعض قضایا الوصول. واآلن الكلمة لك، سیدي.
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شكًرا جزیالً لكم. أنا محمد شبیر. وأنا من باكستان. ونعم، فأنا الوافد الجدید، وزمیلكم  : محمد شبیر

. وأعمل في باكستان أساسا في البحث المیداني في العالقات الدولیة. ICANNفي 

وخالل ثالثة أیام الماضیة، وفي كل جلسة الصباح، قمت باالستماع لكل ما یتعلق بـ 

ICANN  بل كنا  –الیوم األول الذي كان یتم إطالعنا فیھ على وأنشطتھا. ومنذ

وأعمالھا، فقد كان ذلك حقا تدفقا  ICANNمجبرین على التعلم واالطالع على 

 المعارف، وكنت أحاول معرفة، نعم، المكان الذي یصلح لي ھنا . 

ال وسمعت بھذا االجتماع في الیوم الثاني أو الثالث. وقلت في نفسي: "نعم، ھذا ھو المج

الذي یمكنني المساھمة فیھ والعمل علیھ إلى حد ما." وعلى الرغم من أنني رجل یھتم 

 بالشؤون الدولیة والعالقات الدولیة، إال أن جزءا من أعمالي متعلق بالوصول. 

، وأنا أعمل على ISOCففي باكستان، أنا تابعة لجمعیة اإلنترنت من [غیر مسموع] لـ 

یھا بالنسبة لألشخاص ذوي القدرات المختلفة أو المستویات جعل البیئة قابلة للوصول إل

المختلفة من فرص الدخول. ال أود أن أضیع وقتكم اآلن، ولكني أود أن أعطي بعض 

. ICANNالمدخالت المتعلقة بالقضایا الخاصة بإمكانیة الوصول التي واجھتھا في 

األرقام الُمخصصة، ذاتھ: مؤسسة اإلنترنت لألسماء و ICANNومن تلك القضایا اسم 

 وھو اسم صعب النطق، وشكرا لكم.

 

شكرا لك، ومرحبا بك، ولعلمك، فقد وضعناك ذھنیا في أربع لجان وأدوار دعم مختلفة  أور: -تشیریل النغدون

 على األقل. وإذا كنت تظن أنك مشغول جدا قبل دخولك لھذه القاعة، فاستعد!

ھو  –وسأنتقل الى جارث ثم إلى الوراء في ھذا االتجاه  –وھذا االسم الذي أشرت إلیھ 

. الكثیر من الكلمات ICANNاسم مكون من الكلمات التي تمثل أجزاء أخرى من 

األخرى التي كنا نفضل أن یكون لھا معنى معین، وھذه ھي الطریقة التي انتھت بنا إلى 

 . جارث؟CCCWعتبرھا شخصیا مثل ھذا االسم المعقد إلى حد ما. أ
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شكراً تشیریل. أھال وسھال بزمیلنا من باكستان. من الجید حضورك معنا ھنا. ولقد  جارث برون: 

، فیجب أن ICANNأكدت منذ البدایة على أنھ إذا كنا حقا نرید تمثیل جمیع مجتمعات 

 م ملحوظ.تكون جمیع تلك المجتمعات حاضرة ھنا معنا على ھذه الطاولة وھذا تقد

، من أمریكا الشمالیة. وفي ھذه ALACأنا عضو في اللجنة اإلستشاریة العامة 

المناقشة، وأحب دائما تذكیر الناس بأننا مدینون بنظام االتصاالت النصي لرجل أصم، 

رجل أصم ال یمكنھ استخدام الھاتف، وكان ذلك سبب تطویره لھذا النظام وتفرعت 

، فقد نسي معظم الناس مساھمة كین ھارنشتاین، ولذلك اإلنترنت عن ذلك. ولسوء الحظ

 أحاول دائما تذكیر الناس بھذا. شكًرا.

 

 شكراً لك جارث. أیزاك؟ أور: -تشیریل النغدون

 

الوصول مسألة مھمة أیزاك مابوسا من زیمبابوي. أنا عضو في مجتمع اإلنترنت.  أیزاك مابوسا: 

لكونھا تساعد على نشر المعلومات بین الناس من جمیع نواحي الحیاة. وفي محاولتك 

للوصول إلى الناس، علیك أن تكون في متناولھم. لذلك فھي مسألة ذات أھمیة بالنسبة 

 لمجتمع اإلنترنت ولجمیع الناس. شكًرا.

 

 غلین.شكرا لك، أیزاك. الكلمة لكم  أور: -تشیریل النغدون

 

. ونحن نؤید بشدة فكرة NARALOطاب صباحكم جمیًعا. أنا غلین ماكنایت، رئیس  غلین ماكنایت: 

تجاه مفھوم قبول األشخاص ذوي اإلعاقات. وكما  ICANNوجود تغییر في موقف 

الخاص بنا.  NARALOأشار جارث قبل لحظات، فقد طرحنا اسم كین في اجتماع 

 االجتماع العام أینما عقدت، في أكتوبر.ونحن نأمل أن یكون معنا في 

 

 شكًرا جزیالً لكم. علي؟ أور: -تشیریل النغدون
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 ھل نعرف بأنفسنا ھنا؟ علي المشعل: 

 

 آمل ذلك. وإال فأنت ھنا فقط من أجل خدمة الواي فاي. أور: -تشیریل النغدون

 

 البحرین أیضا. ، وأمثل مجتمع اإلنترنت فيAPRALOعلي المشعل نائب رئیس  علي المشعل: 

 

 شكًرا. كنت تعلم أني سأضایقك إذا أخطأت ھكذا. سیرانوش؟ أور: -تشیریل النغدون

 

 At-Largeشكًرا لِك، سیدتي الرئیسة. سیرانوش فاردانیان من أرمینیا ورئیس منظمة  سیرانوش فاردانیان: 

 شكًرا. في أرمینیا وآسیا والمحیط الھادئ، وأنا أمثل االتحاد األرمیني للمعاقین.

 

 شكًرا. ولن أعطي اسمك حقھ فتفضل. أور: -تشیریل النغدون

 

ال علیك. اسمي شیناي شیر. أنا من زیمبابوي، ولكني أعمل في جنوب إفریقیا مع  شیناي شیر: 

، وأنا مھتم في NextGenأبحاث تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلفریقیا. أنا من 

وبھذه المسألة برمتھا التي تدور حول  At-Largeالعمل الذي تقوم بھ مجتمعات 

. أعتقد أنني اآلن ICANNإمكانیة الوصول، والتي تجعلنا جمیعا قابلین للوصول إلى 

 ICANNجزء من ھذا النادي، لكنھا قضیة كبیرة. كنت أعتقد قبل مجیئي ھنا أن 

قابلیة مجرد ملعب للتقنیین. ولكني أرى اآلن أن ھناك [أحالما] تركز على جعلھا أكثر 

 للوصول بالنسبة للمستخدم النھائي لإلنترنت وأرید أن أكون جزءا من ذلك. شكًرا.
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شكرا لك ومرحبا بك. من األشیاء التي نحاول القیام بھا، الحد من الحواجز التي تعیق  أور: -تشیریل النغدون

. ھل اعتقدت أن الجلوس في ICANNدخول أي شخص یرید أن یشارك في عمل 

 سیعفیك من الكالم؟الخلف 

 

 داخل [إدارة المنتجات]. ICANNمرحًبا. مرحبا اسمي إیفان دونادیلو. أعمل في   :إیفان دونادیلو

 

أھالً وسھالً. قد تتعلم بعض األشیاء. ال أعرف ھذا الشخص على اإلطالق. ھؤالء  أور: -تشیریل النغدون

 بسرعة.الناس غیر مألوفین، لذلك أریدھم أن یقدموا أنفسھم 

 

مرحبا بكم جمیعا. اسمي لورین ألیسون. أعمل مع إدارة التنمیة والمسؤولیة العامة التي  لورین ألیسون: 

وغیرھا، ونعم، فأنا مھتمة جدا ICANNوتعلیم  NextGenتشرف على زمالئنا من 

 بھذا الموضوع، لذلك شكرا على استضافتنا ھنا.

 

وأنا أیضا أعمل في قسم التنمیة والمسؤولیة العامة. أنا مرحبا أنا بیتسي أندروز.  بیتسي أندروز: 

، وأقوم أیضا بإجراء ICANNمسؤولة عن منصة التعلم عبر اإلنترنت، وتعلیم 

 األبحاث.

 

مھم جدا ویحدث فارقا ھائال  ICANNأرحب بكم أیتھا السیدات، ألن ما تقومون بھ في  أور: -تشیریل النغدون

 تعدیل ھذه األشیاء التحدیثي لم یكن فعاال أو جیدا بھذا المستوى من قبل. إذا أتقناه منذ البدایة. 

سأطلب من الموظفین تقدیم أنفسھم عندما یتحدثون. وأخبركم أن في ھذا الركن من 

الغرفة الفریق األساسي الذي انصرف عندما بدأت. ولكن، على أي حال، فھم من 

يء یعمل بشكل صحیح، ونحن یجعلون كل ھذا ممكنا. وھم یحرصون على أن كل ش



 AR  – المجتمعیة حول إمكانیة الوصول ICANNلجنة  –مراكش 

 

 33من  8صفحة 

 

ممتنون لھم. ونحن نقدر بشكل خاص ھایدي التي تعمل بمثابة القناة التي توصل ثغاءنا 

وعویلنا وأنیننا حول عدم عمل ذلك أو لم ال یمكن ذلك أو ھل یمكن أن یعمل ذلك بشكل 

أفضل وأسرع ولماذا لم یستعمل الخط المناسب وما إلى ذلك إلى من یقوم بتصحیح 

  ذلك.

أھال بكم جمیعا. سوف تضیفون تغییرا. ال، ال، ال، ال، ال یمكنك التسلل ھكذا، أرجو 

 منك تقدیم نفسك بإیجاز. نعم، أنت. نعم، أنت. وإال أتیت وحدقت بك من الخلف.

 

طاب صباحكم جمیًعا. أنا [سیلینا غاتواندا] من مالوي. أنا أمینة مكتبة، ولكني أرید أن  [سیلینا غاتواندا]: 

وأنا أیضا مھتمة بھذا الموضوع. وأتطلع لمعرفة المزید  ICANNعلم المزید عن ت

 منكم.

 

على الرحب والسعة. حسًنا. انظروا عن أیمانكم وشمائلكم، وفكروا في شخصین یمكن  أور: -تشیریل النغدون

أن تضیفھما إلى ھذا العمل الھام. كانت ھناك قاعات أكثر زحاما، ولكن أشك في أنھ 

غرفة ملیئة بناس أكثر أھمیة ممن ھو حاضر ھنا ھذا الیوم. مدخالت محلیة،  كانت أي

ومدخالت من مجموعة القارة، لدینا أشخاص من الدول التي تفھم المسائل المتعلقة 

بإمكانیة الوصول ولدینا أشخاص من البلدان التي لم تبدأ بعد في النظر في ھذه األمور 

وضوع، وھذا ما نحاول أن نصبح، أي أن نكون على محمل الجد. لدینا خبراء في الم

كي تحقق ذلك بشكل صحیح. وما یحصل مؤخرا ھو جزء من  ICANNموردا لـ 

 ذلك. إذن، لورا، الكلمة لك.

 

شكرا لك، تشیریل، ونرحب بالجمیع ھنا. من الرائع مشاركتكم معنا ھنا وحضور بعض  لورا بینجفورد: 

 لتحمیل وتوفیر تحدیث سریع جدا. الناس الجدد معنا أیضا. سأقوم فقط با
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نعم، معذرة. أنا لورا بینجفورد. أعمل في المشاركة الرقمیة وإدارة المنتجات في 

ICANN إذن سأقدم معلومات مستكملة عن الجھود التي بذلناھا في سبیل الوصول .

 إلى اإلنترنت. الشریحة التالیة. 

سبیل إصدار طلب اقتراح كما تعلمون، لقد عملت ھذه المجموعة بجھد كبیر في 

، At-Large، وفي ICANN.orgلتحسین قدرتنا على الوصول إلى اإلنترنت في 

 كلمحة تاریخیة فقط. 2014وغیرھا من مواقعنا الخاصة. وأصدرنا ذلك في أواخر عام 

. وأعتقد أنھم معنا ھنا Simply Accessibleوبدأنا ھذا العام األخیر بتعاقد مع 

وفي حال كانوا على الخط، سأطلب من بعضھم تحیة الجمیع وتقدیم أنفسھم في الیوم. 

بضع دقائق. وسوف یعرضون الیوم بعض النتائج واالستنتاجات التي وصلنا إلیھا على 

 مدى األشھر القلیلة الماضیة.

وفي ھذا العام أیضا، سنقوم بوضع اللمسات األخیرة على االختبار والتدریب (انتھینا 

وأیضا  ICANN.orgفي ینایر) وسنشرع في القیام ببعض التعدیالت على من ذلك 

 الجدید.  At-Largeعلى موقع 

وللتذكیر، فإن من أھم مكونات ھذا التعاقد الحرص على أننا ال نقیس التقدم المحرز 

للوصول إلى اإلنترنت فقط، بل نحرص أیضا على بناء  AAنحو معاییر مستوى 

باستخدام عملیات اختبار ذات مصادر  ICANNة في ممارسات وتدریبات مستدام

مفتوحة وأدوات تترك أدنى حد من اآلثار. لم ُنرد أن نكون في موقف لدینا فیھ أدوات 

 Simplyمكلفة جدا، وموارد بشریة غیر مدربة، بعد ھذا التعاقد. وذلك أمر ساعدتنا 

Accessible ل الشھرین على تحقیقھ، وخصوصا عند انتھائنا من التدریبات خال

 الماضیین. الشریحة التالیة. 

مجرد ملخص سریع حول نتائج التعاقد قبل أن ننتقل بكم إلى بعض اإلحصاءات. 

الشيء األول الذي ركزنا علیھ، كما ذكرت، ھو تدریب جمیع موظفي التنمیة عندنا، 

وموظفي االختبار وموظفي ضمان الجودة وكذلك مصممینا الذین ساعدونا على تصمیم 

موظفا أساسیا، ونحن نأمل في توسیع ھذا مع مرور الوقت  14وقعنا. بدأنا مع حوالي م

 إلى أكثر من ذلك، وتضمین تقنیة المعلومات كجزء من عملیة االلتحاق.
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لدینا اآلن مجموعة من األدوات الموصى بھا، والتي ستكون من األدوات التي 

المفتوحة  APIرمجة التطبیق یستخدمھا مطورو الویب عندنا. ولدینا بعض واجھات ب

المصدر التي من شأنھا أن تسمح لنا بالقیام المسح اآللي. وسوف تسمح لنا أیضا بقیاس 

 التقدم تدریجیا، وتحدیث ھذه المجموعة حول األعمال التي نقوم بھا. 

كما أن لدینا مجموعة كاملة من أفضل الممارسات والمبادئ التوجیھیة الخاصة بتطویر 

مشتریات وكیفیة شراء األدوات، بما في ذلك األطراف الثالثة، للتأكد من أننا الشبكة وال

ال ندخل أي أدوات من شأنھا التسبب في مشاكل تضع حواجز تمنع وصول الناس الذین 

 عندھم مشاكل في قابلیة الوصول إلى اإلنترنت، إلى مجموعة أدواتنا الرقمیة.

ونحن فعلیا في عملیة تجمیع خارطة طریق للوصول إلى اإلنترنت والتي تساھم في 

تكملة خرائطنا األخرى، ونحاول أیضا التأكد مرة أخرى من أننا نقوم بالتعدیل دون 

 إضافة أشیاء جدیدة. 

مجرد إشارة سریعة: لقد ساعدتني أرییل مؤخرا في وضع المعلومات على الویكي. ال 

الفیدیو الخاصة بالتدریب متوفرة ھناك. ولن أقوم بالضغط على  تزال بعض أشرطة

الرابط حفاظا على الوقت، ولكن عندنا ھناك جمیع نتائج االختبار، وكذلك المبادئ 

 التوجیھیة، وأشرطة فیدیو التدریب، وخارطة الطریق. 

فیذرستون سأنتقل إلى الشریحة التالیة، وأود أن أسأل ما إذا كان إیلي واترز أو دیریك 

 على اتصال معنا حالیا لننتقل إلى المرحلة التالیة ونعرض بعض ھذه النتائج.

في الواقع، قبل أن أنتقل إلى ذلك، سأعطي بضع أمثلة سریعة لبعض مقاییس االختبار. 

یمكنكم أن تروا ھنا أننا حققنا تكامال في جمیع أدواتنا الخاصة بالتطویر واالختبار 

. وتستطیعون رؤیة مختلف المجاالت التي WCAGھیة الختبار وجمیع المبادئ التوجی

كان علینا إضافتھا إلى كل جھودنا االختباریة على الشاشة أعاله. وتالحظون أن 

بإمكاننا التعرف بسرعة على المشاكل التي نعاني منھا وتقدیم تقریر إلیكم، أي 

أنھا سوف تسمح لنا  المتضررین من تلك المشاكل، وما ھي محتویاتھم، ومبادئھم. كما

بتحدید وترتیب األولویات حسب المجتمعات المتضررة ووضع ذلك على خارطة 
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الطریق. وأخیرا أھم ما ستقدمھ ھو أنھا سوف تساعدنا في اختبار االنحدار الذي 

 سیعلمنا خبراؤنا من خاللھ ما إذا كنا قد أدخلنا أي قضایا جدیدة. 

ت االختبار. یمكنكم االطالع علیھا ھناك. فلننتقل الشریحة التالیة ھي مجرد قائمة بأدوا

إذا كان  –بسرعة إلى الشریحة التالیة ونطلب من إیل واترز ودیریك فیذرستون 

أن یقدموا أنفسھم ویحیوا الجمیع ثم یوفروا خلفیة  –بإمكانكم االتصال بھم صوتیا 

 موجزة عن نتائج التعاقد.

 

 ھل أنت موجودة؟ أور: -تشیریل النغدون

 

 ھل أنت موجودة؟ لورا بینجفورد: 

 

 مرحًبا بكم جمیًعا.  دیریك فیذرستون: 

 

 نسمعك. تفضل. أور: -تشیریل النغدون

 

. أنا سعید جدا لوجودي ھنا. شكرا Simply Accessibleأنا دیریك فیذرستون من  دیریك فیذرستون: 

 ة. جزیال على استضافتنا معكم. ھل یمكننا أن ننتقل إلى الشریحة التالی

 Simplyمقدمة موجزة جدا عني. أنا دیریك فیذرستون، وأنا مؤسس وقائد فریق 

Accessible عاما، وكنا سعداء جدا  15. لقد عملت في میدان الوصول قرابة

 على مبادرات الوصول.  ICANNباختیارنا للعمل مع 
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ما في صفحة، وبذلنا جھدا مھ 500العمل الذي قمنا بھ، ھو أننا مسحنا ضوئیا حوالي 

المسح اآللي والمعالجة الیدویة مع الحرص على العثور على كل ما نستطیع إیجاده من 

 القضایا المختلفة المتعلقة بإمكانیة الوصول.

وإذا نظرتم إلى ھذا، فستجدون أنھ عندما نعثر على قضیة وصول، فھي عادة تدخل في 

أنا أتحدث عن أعلى الزاویة الیسرى من الشریحة واحد من مستویات ثالثة مختلفة. 

." تنتمي جمیع المسائل المتعلقة WCAGحیث یمكنكم رؤیة "النتائج حسب مستوى 

. ھدفنا AAAأو  AAأو  Aبإمكانیة الوصول المختلفة إلى واحد من المستویات الثالثة: 

جتھا یمكن معال AAA. وإذا عثرنا على قضایا AAھو تلبیة المستوى  ICANNفي 

 بسھولة، فسنقوم بذلك أیضا. 

وإذا ألقیتم نظرة على تفاصیل ھذه القضایا، سترون أن جمیع القضایا التي وجدنا، أي 

وجمیع القضایا  Aمنھا) ھي قضایا من المستوى  ٪75غالبیة كبیرة منھا (ربما حوالي 

 Aمستوى . الطریقة التي یتم بھا تنظیم ھذه األمور ھي أن الAAالمتبقیة من المستوى 

یؤثر على عدد أكبر من الناس.  AAیعتبر مستوى خط األساس لإلدراج والمستوى 

وبعد نظرنا إلى ھذه المستویات الثالثة المختلفة الخاصة بالوصول، وجدنا أنھ ضمن 

الحاجز األساسي الستخدام  Aوما كنا نقیمھ، تمثل قضایا المستوى  ICANNخصائص 

 .ذلك بالنسبة لعدد أكبر من الناس

عفوا، أنا أسمع صدى قویا ومن الصعب أن أتكلم وأسمع كالمي في الوقت  –یعني ذلك 

 نفسھ، آسف.

تحتاج إلى معالجة من أجل ضمان توفیر ذلك  AAو Aقضایا كل من المستویین 

الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة في جمیع أنحاء العالم. وإذا نظرتم إلى 

تائج والكیفیة التي تم ترتیبھا بھا. وكما ذكرت لورا في وقت أعلى الیمین، فسترون الن

سابق، فإننا نصنف كل قضیة نجدھا ونعطي تقییما حول المجموعة المعینة من الناس 

 ذوي اإلعاقة الذین سیتأثرون أكثر جراء تلك القضیة بالذات. 

اقة. والعدید من تلك القضایا تشكل عائقا أمام أكثر من فئة واحدة من ذوي اإلع

ستالحظون على المخطط في أعلى الیمین أنھ إذا قمتم بجمع عددھا، فالنتیجة ستكون 
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قضیة، ولكن یمكنكم رؤیة أن  302أكبر من إجمالي عدد القضایا التي وجدناھا. ھناك 

منھا، قضایا من شأنھا أن تؤثر على األشخاص الذین یعانون من  200ما یزید على 

ذلك من القضایا التي سیكون لھا تأثیر على األشخاص أو نحو  80العمى. ولكن ھناك 

قضیة أخرى قد یكون لھا تأثیر على  60الذین یعانون من ضعف في الرؤیة، و

قضیة لھا تأثیر على  100األشخاص الذین یعانون من مشاكل في التنقل، وما یقارب 

أكبر من  األشخاص الذین یعانون من صعوبات إدراكیة. وبالتالي فإن العدد اإلجمالي

 عدد القضایا التي وجدنا، ألن بعض القضایا تؤثر على أكثر من فئة واحدة. 

الرسم البیاني النھائي في الجزء السفلي یبین مستوى الخطورة. نرتب مستوى خطورة 

كل ھذه القضایا استنادا على تأثیرھا على الشخص الذي یحاول إنجاز مھمة معینة. إذن 

ى أن ھناك حاجزا یمنعنا حتى من االستمرار في االختبار عالمة الوقوف ھناك تشیر إل

إذا لم تتم إزالتھ. وما تم تصنیف في درجة عالیة ھو الحاجز الذي سیمنع شخصا معینا 

من إكمال مھمة ما. أما الدرجة المتوسطة ھي الحاجز الذي یشكل صعوبة أو صعوبة 

تم تصنیفھ على أنھ في كبیرة ألحد األشخاص ذوي اإلعاقة في إكمال مھمة ما. وما 

درجة منخفضة فھي األشیاء التي ال تعیق عملیة تنفیذ تلك المھمة ولكنھا ال تزال تشكل 

نوعا من الحاجز الذي قد یكون مربكا أو یشكل صعوبة في الفھم أو أن األمور لیست 

 میسرة إلى الدرجة التي نرید. یمكنك االنتقال إلى الشریحة التالیة. 

اصیل ھنا، لكننا نحلل األمور بدقة، ویمكنكم أن تروا في تقاریرنا لن أخوض في التف

المبادئ المختلفة التي تندرج في ذلك. نصنف كل قضیة على أساس مبدئھا. وتشمل 

المفاھیم األساسیة إلمكانیة الوصول، أن جمیع المحتویات یجب أن تكون قابلة لإلدراك 

 والفھم، وقابلة للتشغیل ومفھومة، ومتینة.

وي في مفھوم اإلدراك حواسنا اإلدراكیة، أي البصر والسمع. قابلیة التشغیل تعني ینط

أننا نستطیع استخدام المحتوى أو الوظیفة بواسطة أي نوع من أجھزة اإلدخال بغض 

النظر عن قدرة الشخص المعني. لذلك قد یكون من ھذا المحتوى، أن ھذه الحواجز في 

شخصا یستخدم لوحة المفاتیح فقط، غیر قادر  منطقة عملیات التشغیل ھي شيء یجعل

 على استخدام محتوى التطبیق بشكل صحیح. 
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أما بالنسبة لجانب الفھم، فھذه القضایا تمیل إلى أن تكون األشیاء التي نقرنھا بصعوبات 

في اإلدراك، أما المتانة فھي التأكد من أن األشیاء التي ندخلھا إلى العالم الرقمي متوافقة 

مع التقنیات الحالیة، وتقنیات المستقبل، وحتى التكنولوجیات القدیمة في الكثیر من 

  الحاالت.

وفي الجزء العلوي األیمن من الشریحة سترون "النتائج حسب نوع المحتوى." لن 

ندخل في جمیع التفاصیل، لكن ھذه أنواع مختلفة من المشاكل التي نجدھا أو أفضل 

 تعریف عندنا لما یرتبط بالقضیة ارتباطا وثیقا.

وترون البند األكثر أھمیة وھو البند األول في الجزء العلوي من الرسم البیاني، في فئة 

CSS قضیة أعطیت نوع المحتوى ھذا. ھذه ھي أشیاء فیھا  60. ھناك ما یقارب

مشاكل من حیث الطریقة التي یتم بھا تطبیق أوراق األنماط المتتالیة في الموقع. وھذا 

كحال أن یكون ھناك نوعان من األلوان المحددة في ورقة  قد یعني أن ھناك أمرا محددا

األنماط التي تحدد كیفیة عرض النص والتي تعرض على صفحة واحدة، وھذه األلوان 

لیس بینھا ما یكفي من التباین، أو أن یكون ھناك تباین كبیر بینھما، وذلك یجعل من 

رؤیة مثالیة، أن الصعب جدا على شخص لدیھ ضعف في الرؤیة، أو شخص ما لدیھ 

 یقرأھا، فإذا كان ھناك تباین منخفظ ستكون ھناك صعوبات في القراءة. 

وكل واحد من أنواع المحتوى ھذه یعني شیئا محددا جدا، وأعتقد أننا یمكن أن نشارككم 

إیاھا بطریقة أخرى بدل أن أتحدث عن كل واحد منھا. لكنني سأختار مجموعة مختارة 

 فكرة عن ما یتضمنھ كل واحد منھا. منھا ھنا فقط إلعطائكم

ھیكلة الوثیقة، على سبیل المثال، الثانیة من األعلى، تشیر إلى الطریقة التي یتم بھا 

ھي شكل منظم، ونحن بحاجة إلى استخدام ھذه الھیاكل من  HTMLتنظیم الوثائق. 

أجل إیصال المعنى للناس الذین ال یستطیعون رؤیة الصفحة. إذن یجب أن نحرص 

على أننا نستخدم في ذلك العناوین، ونستخدم  HTMLندما نقوم بإنشاء مستندات ع

بالطریقة  HTMLالقوائم، ونستخدم الفقرات، ونستخدم وإطارات االقتباس. نستخدم 

 التي یجب استخدامھا بھا. 
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والرابع من أعلى، اي األشكال، عادة ما تكون أشیاء مثل الحقول على الصفحة التي 

لھا تسمیة، وأنت في حاجة لتوصل ھذه التسمیة وھذا التجمیع البرمجي یجب أن یكون 

لشخص ال یستطیع رؤیة الشاشة. وھذا یعني أننا بحاجة إلى تسمیات واضحة، وأنھا 

بحاجة إلى أن تكون موجودة في كل مكان. فھي تستخدم من قبل الناس الذین یستخدمون 

ذین یستخدمون تقنیة التعرف على قارئ الشاشة. وھي تستخدم أیضا من قبل الناس ال

الصوت لتفعیل التحكم عن طریق الصوت. ویمكن أیضا ان تستخدم من قبل شخص ما 

لدیھ تحدیات في الحركة أو التحكم في جسده إلنشاء مناطق قابلة للنقر أكبر حجما 

 للحقول الصغیرة مثل خانات االختیار وأزرار الرادیو. 

لوحة المفاتیح، یتعلق بالتأكد من أن كل شيء في  أما الخامس من أسفل، الوصول إلى

 محتوانا وظائف یمكن أن یتم الوصول إلیھا عن طریق لوحة المفاتیح.

أما الصور فھي عادة ما تتعلق باإلدراك، فطالما سمعنا جمیعا المثل القائل "صورة 

جون تساوي ألف كلمة." أعتقد أن بعض الناس بحاجة فعال إلى األلف كلمة ألنھم یحتا

ذلك الوصف ألنھم ال یستطیعون رؤیة الصورة ذاتھا. لذلك فإن القضایا المتعلقة 

 بالصور تتعلق عادة بوجوب وجود بدیل نصي وصفي ومناسب. 

سأنتقل إلى النوع األخیر ھناك، الثاني من أسفل، وھو المحتوى الدینامیكي. في ھذا 

نت عن طریق التحدیث الحیوي. العصر، نقوم بالكثیر من األشیاء في عالم شبكة اإلنتر

 ولذلك فھذه قضایا ....

 

دیریك، آسفة للمقاطعة ولكن أشیر إلي أننا قد تجاوزنا الوقت المحدد، لذلك اختم من  لورا بینجفورد: 

 فضلك. شكًرا.

 

ي حسًنا. نعم. ھذه ھي النقطة األخیرة. المحتوى الدینامیكي عادة ما یشیر إلى األمور الت دیریك فیذرستون: 

نقوم فیھا بإظھار وإخفاء المعلومات على الصفحة أو نضغط على شيء فتظھر نافذة 
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جدیدة ثابتة على شكل مربع حوار على الصفحة وھذا النوع یضم القضایا المتعلقة 

 بذلك. ھذه لمحة موجزة جدا عن األشیاء التي وجدنا أثناء قیامنا بالتقییم.

 

شكرا جزیال لك، دیریك، لقد كان ذلك مفیدا للغایة. أعلم أننا قد أضعنا الكثیر من حسًنا.  لورا بینجفورد: 

الوقت، ولذلك سوف ألخص الموقف ھنا. نحن نعمل بنشاط كبیر على الخطوات 

المقبلة، وقد أشرت یا تشیریل إلى أنھ ال یزال لدینا الكثیر من العمل الذي یجب علینا 

دمج ذلك مع شركائنا في الشراء، والقیام باالختبار، القیام بھ إلنشاء خارطة الطریق، و

وإبالغكم بالنتائج. شكرا لكم مرة أخرى على الوقت الذي بذلتموه في سبیل تقدیم ھذه 

 المبادرة الھامة.

 

 Simplyشكرا لك یا لورا، وشكرا لك یا دیریك ولجمیع أعضاء فریقك ھناك في  أور: -تشیریل النغدون

Accessible ھنا. سأقسم جدول األعمال إلى شطرین، وذلك أمر مقبول . لن أتسرع

ألنھ جدول أعمالي وأستطیع فعل ما یحلو لي بھ. وأعتقد أن ھذا عمل ھام، لذلك دعونا 

نفتح المجال لألسئلة أو التعلیقات من الجمیع، بما في ذلك بطبیعة الحال الموجودون في 

الصوت، أعتقد أنك ترید قول شيء  غرفة المشاركة عن بعد. جونیال مثال، إذا كان لدیك

 حول ھذا العمل.

 

 أتساءل ھل تستطیعون سماعي. جونیال آستبرینك: 

 

 نسمعك. أور: -تشیریل النغدون
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ممتاز. حسًنا. لقد وضعت في غرفة الدردشة خلفیة موجزة عني. وأود مرة أخرى، أن  جونیال آستبرینك: 

 Simplyل الذي یقومون بھ ویحققونھ في أتقدم بالتھنئة للورا وفریقھا كذلك، على العم

Accessible وتحسین إمكانیة الوصول لموقع ،ICANN إنھا مھمة كبیرة. إن .

ألمر مھم حقا بالنسبة للمطورین وغیرھم، مما یعني أنھ  ICANNتدریب موظفي 

ستكون ھناك قدرة وصول أفضل وأكثر استدامة لتطویر الموقع في المستقبل. أعلم أنھ 

ناك عمل یجب القیام بھ، وأتطلع إلى الكیفیة التي سینفذ بھا ذلك، وسوف ما زال ھ

 أواصل المشاركة في ھذا المجال. شكًرا.

 

وأنا  –شكرا لك، جونیال. أعتقد أنھ من المھم بالنسبة لي أن أقول، من أجل السجل  أور: -تشیریل النغدون

حصلت على المایكروفون لذلك  متأكدة من أن لورا ستفعل ذلك إذا لم أفعلھ أنا أوال، لقد

فقد كانت جونیال جزءا ال یتجزأ من ھذا المشروع، في الكثیر من  –سأسبقك إلى ذلك 

المراحل الرئیسیة منذ انطالقھ. لذلك لدیھا أكثر من [نحلة مراقبة]. لدیھا اھتمام كبیر 

ل بذلك، وقالت أنھا سوف تجعل ھذا األمر یعمل بشكل صحیح، وھي تقوم بعملھا بشك

وساعدھم على الحصول على القدر الذي عندھم في أقل من  ICANNأراح موظفي 

الوقت الذي أعطي لھم للقیام بذلك. لذا شكرا لك یا جونیال. إن وجودك ووجود الخبراء 

عمل لورا وفریقھا أسھل  –على ما أعتقد  –في ھذه األمور أمثالك، ھو مما یجعل 

 ولیس أصعب. 

أسئلة أخرى بشأن القضایا، أو تعلیقات على األمور المتعلقة لذلك، إذا لم تكن ھناك 

 فالكلمة لك یا سیدي، فتفضل. –بشبكة اإلنترنت 

 

نعم. ھل ستكون األداة التي أظھرت على الصفحة، أي المكان الذي یمكنك فیھ إدخال  دانیال داردایلر: 

 ICANN.orgوصف المشكلة التي تراھا، متاحة للجمھور، وألي شخص یزور موقع 

 أو أنھا خاصة بالناس الذین یحاولون تحسین الموقع؟
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 قبل أن تجیب، ھل یمكنك إدراج اسمك من أجل السجل بثالث لغات ... أور: -تشیریل النغدون

 

 .W3Cدانیال داردایلر من  دانیال داردایلر: 

 

 شكًرا. أور: -تشیریل النغدون

 

 Agileوھي أداة تنمیة  JIRAباختصار، إنھا أداة تسمى نعم. نشكركم على السؤال.  لورا بینجفورد: 

الداخلیة عندنا. وھي تستخدم داخلیا من قبل فریقنا، ولكنھا تسمح لنا باستخدام تلك 

 الحقول من أجل تقدیم تقاریر ظاھریة، یمكن أن نقدمھا على الویكي أو الموقع بشفافیة.

 

ني استخدام األداة لإلبالغ عن مشكلة؟ ال یدخل ذلك ، ال یمكنLandaإذن كمستخدم لـ  دانیال داردایلر: 

ورأیت أن ھناك مشكلة  ICANNفي نطاق األداة، ألیس كذلك؟ إذا كنت زائرا لموقع 

 –في سھولة الوصول، فھل ھناك زر أو ما شابھھ على كل صفحة یسمح لي بالتقریر 

 فربما سیكون ھناك تحسن.

 

عل على األداة ولدینا كذلك برید إلكتروني یمكن ألي شخص أن نعم. لدینا آلیة لرد الف لورا بینجفورد: 

وھذا اقتراح جید، أنا سعیدة ألنك  –یقدم لنا ردود الفعل حول الموقع. وعلى األرجح 

فربما یمكننا أن نضیف إلى ھذا النموذج خانة اختیار أو فئة ما للحصول  –أشرت لذلك 

الخاص بنا. ھذه فكرة  JIRAام على تلك المالحظات محددة ومھیأة لإلدراج في نظ

 عظیمة. شكًرا جزیالً على ذلك. 
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كریس. الكلمة لك، تفضل یا [غیر  –بعد الشخص التالي  –ھذا مفید جًدا. سأنتقل إلیك  أور: -تشیریل النغدون

 مسموع]. من فضلك، نعم.

 

 –عل في لموقع نعم. یقودني ھذا في الواقع إلى وجھة نظري، وھي أن خیار ردود الف [محمد شابر]: 

ولدیكم في الواقع ردود فعل على موقع الویب الخاص بكم. أوال وقبل كل شيء، 

اسمحوا لي أن أنوه بالجھود التي بذلھا فریقك في كل ھذه األمور ومكن من الوصول 

إلى موقع الویب الخاص بكم. لكن سھولة الوصول وسھولة االستخدام أمران یتماشیان 

علق بجانب سھولة الوصول، فلم أواجھ أي مشكلة، أما بالنسبة جنبا إلى جنب. ففیما یت

 لسھولة االستخدام، فلدي تعلیق حول ذلك.

ونحن نعلم جمیعا أن  – ICANNفي الواقع، عندما تقدمُت بطلب للحصول زمالة 

ھناك آلیة تقدیم طلب على االنترنت ینبغي على كل مقدم طلب ملؤھا. ولفعل ذلك، یجب 

تح حسابا. وإنشاء ذلك الحساب سھل المنال ألن االستمارة الخاصة بھ علینا أوال أن نف

مفتوحة أمامي. ولكن ھناك مشكلة صغیرة جدا، ال یمكنك إنشاء االستمارة بدونھا، وال 

 یمكنك ملء التطبیق الخاص بك، وبالتالي ال یمكنك التقدم بطلب للحصول على الزمالة.

تتأكد من أن االستمارة تم ملؤھا من طرف والمشكلة ھي عملیة التحقق البشري التي 

یتم عرضھ على الشاشة، لكن خیار  CAPTCHAشخص حقیقي. وھناك رمز 

الصوت وخیار الحساب البدیلین غیر متوفرین. إذن سیكون أمرا رائعا إذا وفرتم، أو 

قام فریقك بإضافة خیار الصوت، وبعض األرقام أو الكلمات أو بعض المشاكل 

ة التي یمكن لإلنسان حلھا ومن ثم إدراج جوابھم للتحقق من أن الریاضیة البسیط

 المستخدم الذي یقوم بملء ھذه االستمارة إنسان ولیس آلة.

 

حسنا، حسنا، حسنا، إن الكثیر من الناس من العدید من البلدان وفي الكثیر من الحاالت  أور: -تشیریل النغدون

 یدعمونك في تلك الشكوى. إذن، لورا؟
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 Simplyحسًنا. نشكرك على ذلك، وأنت محق تماما. كانت ھناك مناقشة كبیرة مع  نجفورد: لورا بی

Accessible  حولCAPTCHA ،من المبادئ التوجیھیة التي عندنا على الویكي .

، ومن أفضل توصیاتنا التي تم تقدیمھا CAPTCHAالمبادئ التوجیھیة الخاصة بـ 

، أن تشمل ھذه األخیرة CAPTCHAبخصوص جمیع االستمارات التي تستخدم 

طریقتین مختلفتین حتى یمكنك اختیار أي الطریقتین أنسب بالنسبة لك، لملء االستمارة 

 واإلدالء بھا. إذن أنت محق تماما. شكرا جزیال على ذلك.

 

ولقد افترضت أنك في الواقع ترید التعلیق شكرا لك. إذن، كریس، لقد طلبت الكلمة.  أور: -تشیریل النغدون

بدل أن تكون أنت المتحدث التالي، ولكنني سأعطیك الفرصة لفعلھما معا. یمكنك 

 اإلدالء بتعلیقك، ثم كن المتحدث التالي وقم بتقدیم نفسك للجمیع. شكرا لك یا سیدي.

 

عن الخدمات  . أنا مسؤولICANNشكراً تشیریل. أنا كریس جیفت من موظفي  كریس جیفت: 

 . ICANNالرقمیة في 

لدي تدخل سریع، وأعتقد أن لورا قامت بحل اإلشكال وكنت فقط أرغب أن أضیف ما 

إذا كنا نرید إضافة شرط على شكل حقول إضافیة إلى ردود الفعل حتى یتمكن الناس 

من تسلیط الضوء على الخطأ أو القضیة التي وجدوھا وما إلى ذلك. ولكني أعتقد أن 

 تحدثت وتطرقت إلى ذلك، وھو في الحقیقة شرط مثیر لالھتمام.  لورا

الشيء الوحید الذي أود أن أضیف في ھذه المرحلة وھو تأیید لما قالھ زمالئي في 

حسنا،  –الفریق، والكثیر منكم أیضا، في المقدمات الخاصة بكم والذي یتعلق بالوصول 

ووجھة نظر فریق  –، وجھة نظري اسمحوا لي أن أرجع خطوة إلى الوراء. بالنسبة لنا

نحن نؤید منظمة أصحاب مصلحة متعددین. إذا لم یكن  –وموظفیھا  ICANNعمل 

من السھل الوصول إلى خدماتنا ومرافقنا واجتماعاتنا، فإننا لسنا أصحاب مصلحة 

متعددین، وسنفقد بذلك مجموعة كبیرة من أصحاب المصالح. لذلك أعتقد أنھ من 

ن المھم جدا بالنسبة لنا، مواصلة ھذه األنشطة ومواصلة االستثمار األھمیة بمكان وم
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في ھذا العمل حتى یكون من السھل الوصول إلى جھودنا. وسوف نستمر في المشاركة 

 في ھذه المجموعة، وسنستمر في محاولة تحسین عملنا.

 

 منشورات، وما شابھھا؟ شكًرا.شكًرا لك، كریس. ھل ھناك أي نقطة ترید ذكرھا بخصوص ال أور: -تشیریل النغدون

 

شكًرا. إنھا نقطة ممتازة. كانت عندي متابعة أردت اإلدالء بھا وكانت عندي بعض  كریس جیفت: 

المالحظات. ھناك بضعة أشیاء أرید القیام بھا. نحن ال نعمل فقط على شبكة اإلنترنت، 

ائق یتم بل نبحث عن منصات إضافیة أخرى لتحسین عملیات النشر وضمان أن الوث

أو وثائق أخرى، إلى أشكال أخرى أكثر یسرا. إن ھذا  PDFنقلھا، سواء أكانت ملفات 

حسنا، أعتقد من المحتمل أن نرى ثماره في  –مشروع طویل األجل الذي لن نراه 

غضون سنة واحدة. وسوف یكون بإمكاننا إعطاء المزید من ردود الفعل في المكالمات 

فان الذي قدم نفسھ سابقا، ھو جزء مھم من ھذه العملیة، أي الالحقة حول ما نقوم بھ. إی

 عملیة تحسین عملیاتنا الخاصة بالنشر. 

والشيء اآلخر أرید أن أقولھ ھو أننا في األشھر القلیلة المقبلة، وعند تیقننا من تدریبنا، 

أتساءل عما إذا كنا نستطیع تنفیذ التعاقد الذي أجریناه مع مجموعتك، وتصدیر ذلك 

. أنا أعرف أن دیانا قد قامت بتقدیم ICANNجموعات الموظفین األخرى داخل لم

العمل الذي قام بھ حول إمكانیة الوصول بین الموظفین. ولكن على الرغم من ذلك، 

أعتقد أنھ نموذج یجب علینا التأسي بھ داخلیا حتى نتمكن من  –أعتقد أن ھناك نموذجا 

قضایا المتعلقة بإمكانیة الوصول والتأكد من االستمرار في رفع مستوى الوعي حول ال

أن الناس یعتبرونھا أثناء القیام بعملھم، ولكن أیضا التأكد من أنھا ُتدخل تدریجیا، 

 وابتداءا من المستوى األدنى عبر المنظمة.

 

ول ھذا شكًرا جزیالً لك. ھل یرغب أحد منكم في طرح أیة أسئلة أو إبداء أي تعلیقات ح أور: -تشیریل النغدون

 الموضوع؟ من فضلك، تفضل یا سیدي.
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كنت أتساءل عن نطاق مسؤولیة ھذه المجموعة، أي ما إذا كان یشمل على سبیل  دانیال داردایلر: 

المثال، تطبیق الجوال الذي أنزلناه ھذا األسبوع، سواء كان ذلك في نطاق اختصاص 

لكنھا تندرج  ICANNقة ھذه المجموعة، أو األشیاء التي ال ترتبط بشكل مباشر بوثی

. مثال، على الجمیع شراء أو تأجیر ما یسمى بنظام إسم ICANNفي النظام البیئي لـ 

النطاق من موقع أمین سجل، وأنا متأكد من أن ھناك مشاكل وصول معروفة إلى سوق 

معین وبیع موقع النطاق. لذلك ربما في مرحلة الحقة، سأفكر في مبادئ توجیھیة تخص 

 خصوص، السوق الذي ھو سوق لبیع اسم النطاق.على وجھ ال

 

أستطیع اإلجابة عن بعض ذلك، وسأترك ما بقي منھ لتشیریل. التطبیق المحمول أو أي  كریس جیفت: 

شيء آخر متعلق بالتنفیذ، ھو بدون شك ضمن اختصاص ھذه المجموعة وبالتأكید 

 ل شيء.ضمن اختصاص الموظفین الحالیین على ما أعتقد. لذلك أعلمنا بك

لدینا خارطة طریق، ونحاول إعادة صیاغة الكثیر من الخدمات التي نقدمھا، ألنني 

، وذلك على ICANNأعتقد أن سھولة الوصول لم تكن لھا أھمیة قصوى سابقا داخل 

األقل في مجال الخدمات الرقمیة، وقد تغیر ذلك. إذن نحن نمر من خاللھا شیئا فشیئا، 

لمحت إلیھا لورا. لذلك أعتقد أن ھذا یدخل في مجال  وھذه ھي خارطة الطریق التي

االختصاص. وعندما یتعلق األمر بالمبادئ التوجیھیة وما شابھھا، الخاصة بالمسجلین، 

فإني [أعتقد] ذلك، وسوف انقل األمر إلى تشیریل، ولكن ذلك سیكون مسألة سیاسة 

 یجب أن یتم نقلھا وتأتي من خالل المجتمع.

 

شكرا لك، كریس، وأنا سعیدة بنقلك ھذا األمر إلي، ألنني أعرف بالضبط لمن سأنقل  أور: -تشیریل النغدون

ھذا الموضوع وذلك الشخص ھو جونیال. ولقد قررت ذلك قبل أن یشیر أي أحد إلى 

ھذه القضیة، ألنھا من القضایا التي تتحمس لھا جونیال وقد قامت بأعمال كبیرة فیھا. لقد 

قة في أن ھذا األمر أمر سیاسي، لكننا بصفتنا مجتمع مصلحة نستطیع كنت مح

أو مشغلي  ccTLDالمساعدة في العثور على من یساعد، على سبیل المثال، مشغلي 

gTLD  على الوصول إلى أفضل الممارسات. لذلك أنا متأكدة من أن جونیال تستطیع

 التعلیق على ذلك. الكلمة لك جونیال.
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شكراً تشیریل. نعم، ھذه قضیة أساسیة من القضایا التي تعرض لھا فریق عمل إمكانیة  : جونیال آستبرینك

تستطیع  ICANNالوصول، وھي بالتأكید من المواضیع التي أثرتھا عدة مرات ألن 

. إنھا ICANNرفع مستوى الوعي حول إمكانیة الوصول بإظھار كیفیة إدراجھا داخل 

الجدیدة، والسجالت، وأمناء السجل  gTLDقات فرصة ممتازة لزیادة الوعي بین نطا

لتقدیم مبادئ توجیھیة للوصول إلى اإلنترنت. ھذه فرصة ممتازة للتوعیة حول إمكانیة 

الوصول في جمیع أنحاء العالم وعبر عدد كبیر جدا من الصناعات. لذلك فھذا من 

مندرجة في أھدافنا األمور التي ینبغي أن نعتبرھا، ومع أنھا في الخلفیة، إال أنھا فعال 

واقترحاتنا لإلجراءات، لذلك دعونا ال ننسى ذلك. یمكننا اإلشارة إلى ھذا والعثور على 

 أفضل وقت لوضع اإلطار الخاص، لمساعدة السجالت وأمناء السجل. شكًرا.

 

ن سعیدة جونیال، بما أنك خبیرة معترف بھا دولیا في ھذه األمور، فأعتقد أنك ستكونی أور: -تشیریل النغدون

أو المجموعات الداخلیة  gTLDأو سجالت  ccTLDبمساعدة أي مشغل من مشغلي 

الذین یریدون استكشاف ھذا الموضوع بشكل أعمق. أعتقد أنني لم أتجاوز حدودي 

 بقول ذلك، ألیس كذلك یا عزیزتي؟

 

ومجموعات العمل،  ICANNبلى. ولقد أشرت بالفعل إلى ھذا في بعض اجتماعات  جونیال آستبرینك: 

على سبیل المثال. ھناك العدید من الفرص إلثارة ھذه القضیة، وأنا  ccNSOوفي 

 أتطلع إلى فرص االستمرار في [ذلك].

 

ممتاز. كنت ألندھش لو أجبت بخالف ذلك. شكًرا جزیالً لك. ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات  أور: -تشیریل النغدون

لما اعتقدت أن من المثیر للقلق تشكیك المرء أخرى؟ نعم، كریس، ھل عندك سؤال؟ طا

 في نفسھ. تفضل.
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أرید متابعة نفس التعلیق الذي أدلى بھ دانیال. ھناك في الواقع بعض األفكار المثیرة  كریس جیفت: 

لالھتمام في ھذا الموضوع. لقد سجلت بعض المالحظات. أعتقد أن ھناك بعض األشیاء 

فعلى سبیل المثال، كما قالت جونیال، أعتقد أنھ یمكننا التي یمكن أن نقوم بھا كموظفین. 

 Simplyربما تقنین بعض الخطوات التي اتخذناھا. ربما یمكننا العمل مع 

Accessible  .لجعل بعض ھذه الخدمات متاحة لھم، أي للسجالت وأمناء السجل

ا أن نعمل وأعتقد أنھ یمكننا أیضا، كما قالت جونیال، أن ننظر في قضیة الوعي. ویمكنن

مع فریقنا إلشراك أصحاب المصلحة العالمي والسجالت وأمناء السجل لنقوم بندوات 

 مع ھؤالء الناس. 

لذلك أعتقد أن تلك كلھا خطوات یمكن أن نتخذھا بالتأكید، وسوف ننظر في ذلك. 

 وسنرى بالتأكید ما یمكننا القیام بھ.

 

كر نقط كھذه. ھذا ھو ما یجعل االجتماعات المباشرة وعبر شكًرا. أشعر بالحماس عند ذ أور: -تشیریل النغدون

الھاتف مھمة جدا من وقت آلخر، ألنھا تسمح باستغالل الفرص، وذلك عندما یقول أحد 

الموظفین "أوه، أستطیع فعل ذلك طبعا،" أو "أعرف من یمكنھ القیام بذلك." ویساعد 

 حل النھائیة. ذلك على تسھیل عمل الجمیع ویتیح فرص الوصول إلى المرا

وأظن أن ھذا ھو كل ما سوف نستطیع القیام بھ من بقیة جدول أعمالنا  –وسننتقل إلى 

مسألة االجتماعات. سأعكس ترتیب جدول األعمال، وسأقرأ علیكم اآلن الترتیب  –

 الجدید. 

سوف نستمع أوال وقبل كل شيء إلى العمل المھم جدا المتعلق ببرنامج العرض النصي 

النموذجي. ثم نناقش أي أسئلة قد تطرح حول التحدیث الذي سیقدمھ كل من جودیث 

وجلین، على ما أعتقد، وسأقدم ذلك نیابة عنھا، ثم ننظر لفترة وجیزة جدا في أیة مسائل 

اإلنترنت، والتي ترغبون في مناقشتھا. وبعبارة أخرى، أخرى متعلقة باالجتماعات عبر 

تلك التي یجري تقدیمھا لنا، غالبا ولكن لیس بالضرورة، عبر نظام اتصال غرفة 

Adobe Connect غالبا ما تكون تلك األداة المختارة. انھا بالتأكید لیست األداة .

ة التي ینبغي أن تستخدم، الوحیدة التي یتم استخدامھا وھي بالتأكید لیست األداة الوحید
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. إذا Adobe Connectلكننا نشھد حالیا استخداما واسع النطاق إلى حد ما لبرنامج 

كانت ھناك أي مسائل متعلقة بإمكانیة الوصول ترغبون في تقدیمھا حول موضوع 

 االجتماعات العامة على شبكة اإلنترنت، فسنتعامل مع ذلك.

ا كنت تستطیع سماع نغمة صوتي، فأظن أنك وسأترك بقیة الجلسة وجھا لوجھ، وإذ

تعرف لماذا أعتقد أننا نحتاج إلى القلیل من الوقت إلجراء بعض المحادثات. لذلك 

 دعونا أوال ننتقل إلى جودیث، وجلین، وأعتقد أنك تنوب عنھا. المیكروفون لك.

 

ي ومالحظاتي حول لیس لدي أیة شرائح من جودیث، ولذا فإنني سوف أستعمل ذاكرت غلین ماكنایت: 

المشروع. خالل میزانیة السنة المالیة الماضیة، طلبنا القیام بعرض نصي نموذجي. لقد 

، منذ شھر واحدا أو أكثر، وقد قمنا NARALOقمنا باجتماع واحد فقط، وھو اجتماع 

 بعملیة دراسة. وال أعتقد أن نسخة من الدراسة موجودة ھنا أیضا.

ا، ھو أننا أنشأنا عملیة دراسة واسعة والتي ُصممت لدورات ما فعلناه أنا و سیلفیا أساس

بناء القدرات. وكان العدید من األسئلة متعلقا بالتأھیل حول نوعیة الدورة، ولكن طرحنا 

عددا من األسئلة التي تتعلق بدرجة الرضى، أي ما ھو شعورك تجاه العرض النصي؟ 

الحالیة مؤجلة، سوف نجري ھل ھو فعال؟ ھل وجدتم لھ قیمة؟ وألن ھذه الجلسة 

 جلسات إضافیة بعد ھذا االجتماع بفترة وجیزة. 

باإلضافة إلى میزانیة العام الماضي، أعتقد أنھ استقبل بشكل جید داخل المجتمع، ونحن 

ننظر في توسیع العرض النصي لیشمل الفرنسیة واإلسبانیة في المشروع التجریبي 

 قبل.للعام القادم ونأمل أن یستمر في المست

لیس لدینا ما یكفي لنتحدث عن نجاح ذلك ألننا لم نقم بعملیة تقییم شامل للنموذج حتى 

اآلن. ولكن عند االنتھاء من إعداده، سنكون قادرین على تقییم كمیة المعلومات. ولكن 

فقط من الروایات المتناقلة في الدورة األولى، لم نكن نتوقع عددا قلیال من األشیاء التي 

شتنا بشكل إیجابي وھي أن العرض النصي قد عزز االتصاالت. وجدنا أنھا أثارت دھ

 ممارسة ناجحة حقا.
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سألقي نظرة على المالحظات ألرى إن كان لجودیث ما تضیفھ. قالت أنھا وضعت 

بعض المالحظات ھنا، لكنني ال أراھا. جودیث، إذا كنت قد وضعت مالحظات، فأنا ال 

مع، كان شیرانوش ھناك. ولكن كال من علي وشیریل أراھا. ولكن نعم، من حیث المجت

على تحدید موعد جلسة.  APRALO، لذلك أحثكم أنتم أعضاء APRALOمن 

 بجلسة ھي كذلك. حسًنا. ھل لدیكم أیة أسئلة؟ LACRALOھارولد، آمل أن تقوم 

 

. ولكن Adobe Connectال أرى أیة أسئلة في القاعة، وسأتحقق اآلن من برنامج  أور: -تشیریل النغدون

للعودة إلى الخلف قلیال، فقد أشارة جودیث في مالحظاتھا إلى شيء أعتقد أنھا أرادت 

األخیرة، منفتحین تماما على عالقة  ICANNأن یسجل، وھو أنھم كانوا في اجتماعات 

بتعلم استخدام العرض النصي وطریقة إدخالھ. ولذلك فإن ھذا شيء  ICANNمنطلق 

 مفید فعال. 

ي أن أذكركم بأنني قد حضرت عدة اجتماعات منذ أربعاء األسبوع الماضي، اسمحوا ل

وأعتقد أن دماغي غادر مكانھ في الفندق وتوجھ إلى سیدني. ولذلك دعوني أحاول قول 

تلك الجملة من جدید. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الحوار ھو جزء من النص المسجل 

دردشة فوسوف یكون جزءا من سجل وجزء من السجل، فإذا قمتم بكتابة شيء في ال

ھذا االجتماع. لكن إذا كان ھناك شيء نرید أن نركز علیھ، فنحن دائما مستعدون 

لقراءتھا حتى تسجل في السجل الصوتي، وبالتالي فإن التدوین النصي جزء من ھذا 

 االجتماع. فعندنا إذن عدة طرق للحصول على مدخالتكم. 

فلنعد إلى ما كنا فیھ، ال أرى أي أحد في القاعة رافعا یده. سوف نترك العرض النصي 

ونقضي بضع دقائق فقط، ألنني آمل أن ال تكون ھناك مشاكل جدیدة، ولألسف لیست 

ھناك حلول كثیرة أیضا للمشاكل القدیمة، لالجتماعات العامة على االنترنت. ھل ھناك 

ن، غیر األنین واآلھات المعھودة حول استخدام أي أمر یرغب أحدكم في طرحھ اآل

Linux وOpenSource وAndroid وطبعا نصف ما ینبغي أن یفعلھ برنامج ،

Adobe Connect  .ال یعمل حتى اآلن. كریس یبكي، وأنا أحب أن أُبكي الرجال
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 –شكًرا. مھمتي المبرمجة لھذا الیوم، نفذت. ھل یرغب أحدكم بإضافة أي شيء لھذا 

 حول أداتنا على االنترنت؟ ممتاز. –ما أرید یا كریس؛ لإلشارة فقط  سأفعل

إذن لننتقل إلى االجتماعات وجھا لوجھ. في االجتماعات السابقة، من األشیاء التي 

أضفتھا، وكنت سعیدة جدل برؤیتھا وھي قید التنفیذ في عملیة التسجیل لحضور اجتماع 

ICANNء كان مشكال في التغذبیة أو في ، وھي فرصة لوضع "ھل لدیك مشكل" سوا

الوصول، ویعطینا ذلك بالتالي بعض التفاصیل . لم یسبق لي تحمیل معلوماتي الطبیة 

 الكاملة ھناك. وأنا أمیل إلى فعل ذلك، وقد أفعلھ في المرة القادمة.

ثم یقال لك: "شكرا لكم على ھذه المعلومات. سیجیبكم شخص ممن في االجتماعات." 

طلع إلجابتھم حتى أعرف كیف سیسھلون علي اجتماعي دبلن ولندن، وأنا اآلن أت

وأتطلع إلى أن یتصل بي أحد ما لالجتماع الذي یقام ھنا حالیا. عفوا، فربما لست 

الشخص الوحید الذي قام بإدراج تلك المعلومات. وأنا متأكدة من ذلك. في الحقیقة، ھذا 

 ماذا عن العجالت الصامتة؟ أمر مضحك، ألیس كذلك. فأنا كالعجلة الضاجة. ف

والشيء اآلخر ھو أولئك الذین یملؤون استمارة التسجیل بانتظام وبشكل روتیني، وتلك 

االستمارة في الواقع تمأل بتاریخنا الماضي. نحن بحاجة لفرصة تحدیث واضحة وقابلة 

على لإلثبات. فقد تتغیر احتیاجاتي الخاصة بالوصول بین الجلسة والتي تتلوھا. فأنا، 

سبیل المثال، قد أحتاج إلى السفر مع رفیق. أفضل اختیار مع من أنام. وأتحدث عن 

أشیاء، مثل السكن في غرفة مزدوجة، فأنا ال أرید النوم مع شخص قد [یضربني] 

ویدخلني أو یطردني من الدش كل صباح أو، ال سمح هللا، یخرجني من الحمام، وال 

 ذلك.  أدري إن كان غرضھ القتل أو ما شابھ

ھل تفھمون قصدي؟ ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرین لیس فقط على إعادة التسجیل، 

ولكن القیام بالتحدیث. وذلك بتسھیل األمور على الناس حتى یمكنھم قول "أنا اآلن 

بحاجة إلى ھذا األمر"، فالمشاكل الجدیدة تأتي في كل وقت. ویجب أیضا أن تكون 

ثال "قدمي المكسورة خارج الجبیرة اآلن، ولست بحاجة قادرا على التراجع عن ذلك. م

إلى ھذه االعتبارات بعد اآلن." إذن ھذا مجرد عملیة إدارة قواعد البیانات، وأنا آمل أن 

 نتمكن من تحسینھا. 
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أعلم أین یقطن معظمكم، ولذلك لن أتحدث عن السعادة التي تمتعت بھا ھنا في ھذا 

أنا سعیدة بوجودي في المملكة المغربیة، ال تفھموني خطأ.  -ولو كان األمر الموقع. 

وأحب أن أقضي إجازة ھنا، وأحب أن أستمتع بإجازتي ھنا في أي من ھذه األماكن، 

بما في ذلك قصر الرخام. ولكنني متأكدة من أن شخصا آخر، كشبیر، یرید أن یقول 

 ، یا سیدي.شیئا قلیال عن ماھیة االجتماع. الكلمة لكم

 

 قلت الحقا. محمد شبیر: 

 

ال، ال، ھذا ھو الوقت المناسب. أنا جادة، لقد أردت إیصال ذلك. واآلن ھو الوقت  أور: -تشیریل النغدون

 المناسب.

 

نعم. سھولة الوصول والنماذج التي تتحدثون عنھا أمور ضروریة جدا، وأود أن أقول  محمد شبیر: 

ن، تكون عملیة إزالة معلوماتك السابقة من في المحضر أنھ في بعض األحیا

االستمارات وإضافة أخرى جدیدة، أمرا مزعجا جدا. لذلك فمن األفضل أن تكون ھناك 

 استمارة جدیدة، ورقة نظیفة تمألھا ثم تمضي في سبیلك.

 

ظام شبیر، إذا كان من الممكن أن أسألك، لدیك شخص یساعدك ھنا. أعلم أن ھذا ن أور: -تشیریل النغدون

اعتدت علیھ، وأنا أعتقد أن ذلك جعل حتى تحرص على التواجد في القاعة التي من 

المفروض أن تحضر االجتماع الذي سیجري داخلھا في الوقت المناسب، أي قبل أن 

یبدأ االجتماع. ولدینا اجتماعات ھنا في ھذا الطرف من المنشأة، متبوعة باجتماعات 

 لك؟أخرى في الطرف اآلخر. كیف وجدت ذ
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ھناك سؤال آخر ال یخصني أنا فقط بل یخص الكثیر من الزمالء الجدد وحتى القدامى  محمد شبیر: 

تحدثنا عن ھنا، وھو "أین توجد قاعة كریستال؟ كریستال، كریستال، كریستال؟" 

كریستال، وفي النھایة وجدنا أن االجتماع الذي أردنا حضوره كان قد انتھى عندما 

وجدنا قاعة كریستال. إذن ھذه مشكلة، ولكن أفھم أیضا أنھ إذا كان ھناك عدد كبیر من 

الناس، فعلینا أن نستوعب جمیع االجتماعات ونقوم بھا موازیة بعضھا البعض، وھذا 

 أمر صعب قلیال.

ضل طبعا أن تكون األماكن في نفس المبنى، أي أن تكون قاعات االجتماع قریبة حتى أف

أستطیع أن آخذ قھوة وأبقى ھناك، واقفا أو جالسا، بدل حمل القھوة أو الشطیرة أو ما 

 شابھھا والركض إلى مكان آخر. من شأن ذلك أن یسھل األمور كثیرا. 

الجتماع، ولكن بما أنك أعطیتني الفرصة وشيء آخر أن كنت أرید أن أضیفھ في نھایة ا

. أنا أستعمل ھذا ICANN 55فسأستغلھا، وھو التطبیق الرائع الذي تم إنشاؤه لـ 

الخاص بي. لقد كان سھل الوصول في البدایة، لكني ال  iPhoneالتطبیق على الـ 

أعرف ما إذا كان ھناك الكثیر من المعلومات الواردة أو ما إذا تمت إضافة أیة 

حسینات. ولكن عندما جئت، ونزلت ھنا في المغرب وقلت، "لنستخدم ھذا التطبیق،" ت

فلم أستطع الدخول إلیھ. ففكرت أنھ من األفضل أن أستخدم الطریقة القدیمة والمجربة، 

وھي أن أطلب المساعدة من شخص ما. وللسجل، فالرجل صدیق لي وھو أیضا زمیلنا 

نعم  -ن أماكن االجتماع. وفي بعض األحیان وھو یساعدني في التنقل بی ICANNفي 

ھو شخص یمیل إلى المیدان التقني، وأنا أھتم بالسیاسة ومناقشات حقوق اإلنسان، 

ولذلك تختلف جداول أعمالنا أحیانا، مما یجعل األمور أكثر صعوبة. لذلك أحب أن 

 تكون ھناك بعض الخیارات البدیلة. 

 

إال إذا كنا أشخاصا  –لكم. وتجارب كل واحد منا مھمة. وسوف نقوم دائما شكًرا جزیالً  أور: -تشیریل النغدون

ككیان،  ICANNنتعرف على القیود التي تضعھا  –سیئین حقا، ولیس معظمنا كذلك 

على االجتماعات الضخمة، ونتعرف على نتائج ذلك. ولكن، على سبیل المثال، كنت 

عربات الغولف، ألنني حاولت  مسرورة عندما علمت أنھ سیكون لي الحق في استخدام
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باستئجارھا جمیعا.  ICANNفعال استئجار واحدة لنفسي. لم یمكني ذلك، فقد قامت 

واضطررت الى إعداد أغلفة مالیة كبیرة جدا لرشوة الناس. ال، ال، ھذا لیس صحیحا. 

 كانت تلك مجرد نكتة، للسجل. 

ذ مھامي التي تجري في لدي موظفون رائعون بالتأكید، وال أعلم كیف یمكنني تنفی

أوقات مختلفة بدون مساعدتھم، وباألخص في األوقات التي یتوجب علینا فیھا قطع 

مسافات طویلة جدا في مدة زمنیة قصیرة ومحدودة. وأعتقد یا شبیر، أن ھذه واحدة من 

 القضایا التي وجدت فیھا صعوبة بسبب ضعف بصرك.

لك بالنسبة لمن یرى ولمن عنده ضعف وذ –یمكن تحسین الالفتات واإلشارات للجمیع 

وقد كان بإمكاننا بذل جھد أكبر من حیث الالفتات. وتمنیت  –في البصر أو غیر ذلك 

أن یتبع شخص ما اإلشارات إلى غرفة كریستال یوم أمس ألنھا كانت تشیر إلى بعضھا 

 البعض، وكان ذلك مما أضحكني.

مھمین من قاعات االجتماع لیتجولوا لكنھ أمر غیر الئق، ولن أقوم بسحب الموظفین ال

بي في عربة الغولف. فھناك اجتماعات اخترت أال أحضرھا، لیس تلك التي ترأستھا، 

لحسن الحظ. ولكن ھناك اجتماعات اخترت أن أغیب عنھا ببساطة ألن الخدمات 

ال  –اللوجستیة، مع جمیع نوایاھا الحسنة، لم تكن عملیة. ولألسف، للعثور على شخص 

 ك اقتحام اجتماع ومناداة أحد ما "تعال لتقود بي العربة إلى مكان ما." یمكن

أیتھا السیدات والسادة، لقد قمنا بقفزات ھائلة إلى األمام فیما یخص االتصاالت والعمل 

على شبكة اإلنترنت. وسوف نقوم بخطوات ھائلة إلى األمام في جمیع الجوانب، 

أن أنھي ھذا االجتماع في الوقت المحدد.  وھایدي تطالب بفرصة للكالم وأنا أحاول

 تعلمین أني أكره التأخر ھایدي. تفضلي.

 

مرحبا، تشیریل. مرحبا بكم جمیعا. أعلم أننا تأخرنا، ولكن لدینا بعض الموظفین من  ھایدي أولریتش: 

موظفي االجتماع ھنا، نانسي وتانزانیكا. وأعلم أننا متأخرون، ولكني أعتقد أنھ سیكون 

 فید جدا إعطاء دقیقة أو أقل لتقول نانسي بضع كلمات.من الم
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 حسًنا. انظروا. إنھ رأس الساعة، فإذا كان علیكم التواجد في مكان آخر، فنحن نحترم ذلك، أور: -تشیریل النغدون

 لكن ھذا أمر مھم، ونحن نشكركم على كل الجھود التي تقومون بھا، نانسي، الكلمة لك.

 

نت لدیكم أیة أسئلة مباشرة، فأنا مستعدة لإلجابة عنھا. ولكن كلمحة عامة وبسرعة إذا كا نانسي لوبیانو: 

كبیرة، فقد أرسلت شخصیا رسالة عبر البرید اإللكتروني إلى كل شخص مسجل في 

الئحة المعاقین. وسأقول لكم أنھ لم یكن ھناك إال شخص واحد، ممن سجل كمعاق وكان 

وف من باریس، والذي یعاني، كما نعلم كریست-لھ سبب حقیقي في طلب ذلك. جان

جمیعا، من الشلل الدماغي. كان یخطط للقدوم. وإذا زرتم الغرفة الطبیة، فستجدون أننا 

 دفعنا واستأجرنا كرسیین متحركین نقالین لألشخاص الذین قد یحتاجون ذلك. 

والنقطة الثانیة، أنھ فیما یخص المعاقین، فتالحظون أننا قمنا ببناء ساللم في دیامانت، 

[في األعلى]، و أوبال، وقد كلفناھم ببنائھا. لم تكن موجودة ھنا في الفندق. لم یكن 

الفندق معدا الستقبال المعاقین. كل الساللم في بالمیرا، وباالس، وكریستال، ھي ساللم 

 وطلبنا إنشاءھا. جدیدة وصفناھا

ومن المشاكل التي وجدنا في استمارة التسجیل، أن  -أعتقد أن مما یتعین علینا القیام بھ 

من األشخاص الذین نقروا خانة المعاقین، كانوا یتطلعون إلى  ٪99الكثیر من الناس، 

الحصول على دعم مالي لحضور االجتماع، وكانوا یبحثون عن فرصة عمل من 

اخل االجتماع. لذلك أنا أعتقد أنھ یجب تسمیتھا بشكل مختلف لجعلھا مجموعات أخرى د

 مناسبة أكثر مما ھي علیھ فنضیف "ھذا خاص بالمعاقین بدنیا،" أو شيء من ھذا القبیل. 

وفیما یخص موقع ھذا المبنى، أعتقد أنكم جمیعا متفقون معنا، أي فریق االجتماعات، 

فبعض المناطق ضیقة جدا. وعندما نجد مكانا عندما یطلب منا الذھاب الى مناطق ما. 

فسیحا، فیمكن أن یكون واسعا جدا كما ھو الحال ھنا في مراكش. نأمل أن ال نضطر 

لفعل ذلك مرة أخرى، ألن ذلك یمثل مشكلة بالنسبة لنطاقنا الترددي، ولموظفینا في 

لحصول على التنقل، ولكننا نبذل ما في وسعنا. وكما قلت، فلیست ھناك دائما فرصة ل

 المساحة الكافیة، التي ھي األولویة األھم بالنسبة لنا. 

 ھل ھناك أیة أسئلة محددة أخرى، أنا على استعداد لإلجابة عنھا.
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شكًرا، نانسي. فقط لنعلمك، من القضایا متعلقة باالستمارة التي تستعمل أثناء التسجیل.  أور: -تشیریل النغدون

دیث، ولكن القدامى لم یفھموا ذلك. ولذلك سوف نصلح تسجیل جدید كفرصة للنقر والتح

 ھذا األمر. ھذا جید. 

وھي  ICANNبعض المشاكل المتعلقة بالتوقیت، سیكون ذلك فخما ورائعا، ولكن ھذه 

لن تشغتل بالطریقة التي تریدھا تانزي. أنا متأكدة من أنھ یمكنك تقدیم نموذج مثالي. 

 .وسنقوم بإفساده. الكلمة لك یا تانزي

 

ولقد سمعتكم تتحدثون للتو عن الالفتات، ولذلك أردت أن أتحدث عن ذلك. وكما  تانزانیكا كینج: 

تعلمون، فأنا المصمم الصغیر في فریقنا. ومن الصعب جدا تنفیذ الالفتات ھنا، لذلك فقد 

شارك فریقنا بأكملھ في محاولة للقیام بذلك. وقد سمعنا الیوم أن الفندق قد شرع في 

ا لالستعداد لحدث آخر، لذلك أرجوكم أن تتحملوا معنا. فنحن نضع الفتة ما، ثم إزالتھ

 كما تعلمون. لیست حالة جیدة. –یأتي شخص 

وأیضا، نأتي إلى ھنا. ونقوم بزیارة موقعنا. ونركز بوضوح على قاعات االجتماعات 

ول تذكر لنتمكن من إعدادھا لكم بشكل صحیح، ثم ننتقل إلى مكان آخر من العالم ونحا

ما إن كان ما تسألون عنھ عن الیمین أو عن الشمال وأین یجب أن نضع الالفتات. لذلك 

 أعتقد أننا نقوم بعمل جید معظم الوقت. وكان ھذا صعبا للغایة.

 

أوه، لقد كان صعبا جدا، وأعتقد أن كلینا اعترف بصعوبة ذلك، لكن یجب أن نواصل  أور: -تشیریل النغدون

مجرد شكوى وبكاء، نحن نحاول مساعدة الجمیع للحصول على ما  السعي. وھذا لیس

ھو أفضل. وبالنسبة للمساحات الموزعة كھذه، فقد یكون ھذا الوقت كتلك الحاالت التي 

تقوم بھا بعملك بطریقتك، وعندك فجوة بین وقت بدء االجتماع وتوقفھ. وعدم وجود 

بذلك. ألنھ وكما كان یقول أحدكم،  تلك الفجوة، التي أعرف أنھ إذا كان لك خیار فستقوم

فال یمكن ألحد أن یكون في فندق جولف ثم في غرفة كریستال في دقیقة واحدة حیث 

انتھى االجتماع األول. وبالنسبة لمن یعاني من ضعف البصر، بطبیعة الحال، ھي أھم 

من قضایا تسھیل الوصول الموجودة عندي. فبإمكاني التجول من مكان إلى آخر، لكن 



 AR  – المجتمعیة حول إمكانیة الوصول ICANNلجنة  –مراكش 

 

 33من  33صفحة 

 

إذا كنت تعتمد على شخص ما لیأخذ بذراعك وینقلك إلى المكان التالي، فأنت تعتمد إذن 

 على أشخاص آخرین. 

من الجید أنھ كانت لدیك مرافق إلنشائھا، وسیكون من المفید حقا إذا لم تكن عندنا في 

سوف توفر ھذه الخدمة المذھلة من فئة خمس نجوم،  ICANNالمستقبل توقعات بأن 

أن نعلم باتفاق، ما قد یحتاجھ الناس، مما قد یكون مفیدا أو ال، وذلك حتى  ولكن یجب

في الحاالت التي لن یكون فیھا ذلك مفیدا. لذلك البد أن یصمم ھذا األمر بتالؤم مع 

 الوقت. سنقوم بذلك بشكل أفضل. سنقوم بذلك بشكل صحیح. 

ساھموا بقدر مذھل من  أرید أن أشكركم على جمیع مساھماتكم. وأشكر الموظفین الذین

الدعم في جمیع ھذه المشاریع. لورا، تعرفین أنني أكاد أنحني على ركبتي طلبا لك، 

ولكن سیتعین علیك عندھا مساعدتي مما قد یكون محرجا بالنسبة لك. كنت أنت وفریقك 

رائعین باإلضافة إلى كریس. أیھا المترجمون الفوریون، أنتم صوتنا. شكًرا جزیالً. أیھا 

لمسؤولون عن التكنولوجیا، أشعر بالسعادة كلما وفرتم لي مكبر الصوت، وقد حرصتم ا

على سعادتي طیلة ھذه األیام. وبطبیعة الحال، سیكون ھناك اجتماع آخر ھنا. ومن غیر 

 المناسب ترك أجھزتكم خلفكم. ھارولد، لقد نسیتك. عذًرا. تفضل یا ھارولد.

 

ا من [غیر مسموع] على الدردشة. سأقرأه بسرعة. "ھل من الممكن ال علیك. أرى تعلیق ھارولد أركوس: 

 أن تضعوا تذكیرا لمن یرغب في وضع طلبھ للعرض النصي في أبریل؟"

 

حسًنا. نعم. أعتقد أن جلین ذكر ذلك في السجل، ولكن أشكركم على إعادة ذكره مرة  أور: -تشیریل النغدون

وضع الطلبات للعرض النصي لشھر أبریل یجعل النموذج یعمل. شكرا جزیال أخرى. 

 لك، وبھذا ترفع الجلسة. إلى اللقاء.

 

 [نھایة النص المدون]


