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مسؤولة، ولها مصلحة  ICANNبروس، إلى حد كبير، أضاف ضمنًيا أنه إذا قلنا أن  غرينبيرغ:آالن 

القديمة، التي سوف توسع من نطاق عملنا.  TLDفي ثقة المستهلك فيما يتعلق بنطاقات 

لقد اغتنمت فرًقا كبيًرا في ذلك، وسوف أقوم بالمتابعة. أنا غير متأكد كيف ذلك بعد، 

 كبيرة في ذلك. ولكنني لدي مشكلة 

آليات التعاقد مع الموقف، أي واحد منا الذين قضوا وقتا في توظيف الناس وأشياء من  

هذا القبيل، أعتقد يتفقون مع غارث أنه من الصعب قليال فهم الكيفية التي كان من 

سنوات وليس لديهم على األقل قائمة منقوطة  1.25الممكن القيام بها بهذه العملية لمدة 

ياء التي في الوظيفة. ال، يمكنني أن أتفهم أنه ليس لديهم وصف وظيفة رسمي. باألش

 يمكنني شراء هذا بسهولة. لذا، نعم، لدينا القليل من المشكالت في تلك القضية. 

القضايا األخرى في جدول األعمال في المجلس، أعتقد أنها سوف تقدم حالً أكثر إنصاًفا  

 سوف نسمع جميًعا المزيد عن ذلك. من ذلك. 

انطلق يا تيم. المعذرة. لدينا قائمة انتظار. ال أرى جوديث، لذا جوديث وسيون ثم تيم  

 وفاندا. عذًرا. 

 

أعتقد أنه كان من الواضح للمجلس أن آلين جروجان لم يكن له وصف عمل وربما لم  جوديث هيلرشتاين:

في نموذج ضعف له للوم الموارد البشرية يبحث أبًدا عن مرشحين. أعتقدت أن هذا 

لهذه القضية حيث أنهم لم ينشؤوا واحدة مطلًقا. أعتقد أنه أيًضا نموذج سيء لشخص ما. 

جميعنا نرتكب األخطاء. ال بأس بذلك. ما كان ينبغي عليه القيام به هو أنه يجب أن 

بشيء  يكون مدين لذلك ويقول "أنا آسف. إنك محق. ليس لدي واحد. سوف أقوم

 أفضل." لقد كان محبًطا للغاية عندما ألقى كل شيء على الموارد البشرية. 
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دعونا نكن منصفين. لقد ألقاه أيًضا على التمويل وقال "لم يكن لدينا ميزانية." حيث أنه،  آالن غرينبيرغ:

في الواقع، لم يكن لديهم ميزانية في الوقت الذي صدر فيه اإلعالن، ولكن منذ عشر 

مضت، قاموا بذلك. أنا اعلم أن تعيين الناس أمر صعب، ولكن كما قلت، هذا شهور 

 ليس نهاية كل شيء. 

 سيون.  

 

خالل االجتماع، كنت أثير في الدردشة حول المبلغ الذي كان من المفترض أن يقدم لكل  سيون أوجيدجي:

RALO  لدعم قضايا التأشيرة أو في حاالت الطوارئ المتعلقة بإعداد التأشيرة، وما إلى

ذلك. قال آالن شيء يتضمن بأن هذا قد تمت معالجته، لذلك بم يعد هناك حاجة إلى 

 المال. أريد أن أحصل على توضيح بشأن ذلك. شكًرا. 

 

ي ذلك الوقت أنه كان لدينا مثال أو شكًرا. مرة أخرى الناس تتغير. كانت المشكلة ف آالن غرينبيرغ:

أمثلة متعددة على مدى فترة من الزمن من شخص اضطر إلى السفر إلى بالد بعيدة 

 200أو  100قالت: "سوف نخصص  ICANNللحصول على التأشيرة، وأعتقد أن 

دوالر أو شيء من هذا للقيام بذلك "، حيث من الواضح أن ثمن تذكرة السفر كان أكبر 

 ذلك. كان هناك فنادق تقول. كان هناك نفقات أخرى. بكثير من 

يمكنكم أن تقولوا أيًضا من هو الشخص ألن كل شخص آخر حول المائدة يعرف ذلك.  

كان بيران، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا. لم يمكنها أن تكون في 

 خاصة بك" أو ما إلى ذلك. االجتماع ألنه قيل لها أن "عفًوا، أنت تدفعين التأشيرات ال

لقد طرحنا القضية. لقد تم إثارتها مع الموظفين بشكل كبير قبل االجتماع. لقد تم إثارتها  

دوالر مخصصين لكل من  10,000في اجتماع المجلس. قدم فادي اقتراح أنه هناك 

المنظمات الداعمة/اللجان االستشارية. إذا كان هناك مشكالت من هذا القبيل، يمكن 

استخالص المال من ذلك. لقد كان لدينا عدد من الحاالت منذ ذلك الحين حيث كان 

السفر مطلوًبا للحصول على تأشيرات وغطت دائرة السفر التكاليف، أو على األقل كان 

 هذا فهمي. 
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لقد تغيرت الممارسة لذا فالمال ليس بحاجة إلى التخصيص، لذا لست بحاجة إلى وضعه  

مكن لهايدي الوصول إذا كان شخص آخر يقوم بذلك بطبيعة الحال. في الميزانية حتى ي

في حالة وجود المشكالت مرة أخرى، ولم يتم حلها فوًرا من قبل علمية قياسية، سيكون 

 لدينا مشكلة حقيقية. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، أالن. أرغب في المتابعة. هل لي بالحديث؟  سيون أوجيدجي:

 

 اع. برجاء اإلسر آالن غرينبيرغ:

 

حسًنا، شكًرا. ال أعرف من أين تحصل على البيانات للتأكيد أن دائرة السفر تقوم بحل  سيون أوجيدجي:

 200دوالر. أنا شخصًيا أنفقت تكاليف سفر تجاوزت  200ذلك بالفعل عن طريق دفع 

دوالر. أعرف مجموعة من  200دوالر، والحدود التي أحصل عليها عادة كرد هي 

يسافرون للحصول على التأشيرات. يجب عليهم النوم خالل الليل.  األشخاص اآلخرين

وعليهم السفر مرة أخرى لاللتقاط، لذا فالحقيقة هناك. أعتقد أننا بحاجة إلى التأكيد. 

أقترح بالفعل أن يؤكد الموظفين من دائرة السفر سواء كانوا في الواقع يقومون بتمويل 

 دوالر. شكًرا.  200ًما إجمالي التكاليف، ألن حدودهم كانت دائ

 

دعوني أقدم إعالًنا لهذه المجموعة. ال يمكنني أن أتحدث إلى مجموعة أوسع داخل  آالن غرينبيرغ:

ICANN ،إذا كان لديكم مشكالت رد التكاليف المرتبطة بالحصول على التأشيرات .

إذا لم تحدثوا معي، تحدثوا إلى هايدي. ال تدعوا األمر يمر بدون أن يالحظه أحد. 

 أعرف شيء عن ذلك، ال يمكنني إصالح ذلك. 

 بيران.  
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شكًرا لك، آالن، لوضعي على النقاط. أردت فقط أن أوضح ما قلته حول الدعم الكامل  بيران دونديه غيلين:

المخصص ألنه بعد هذا الحادث، حصلت على دعم كامل للذهاب إلى أبوجا للحصول 

 على تأشيرة إلى أيرلندا. شكًرا. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. عودة إلى المتحدث األصلي في قائمة االنتظار. تيم.  الن غرينبيرغ:آ

 

شكًرا. السيد الرئيس، األفكار التي يعتنقها السيد تونكين هذا المساء كانت أساسية جًدا  تيم دينتون:

، وعلى وجه الخصوص أي دور قد يكون بالنسبة ICANNفيما يتعلق بالحد من دور 

 تهلك. لثقة المس

هل لدينا نظريات أو أفكار تقول أن بروس مخطيء؟ وإن كان األمر كذلك، ما هي؟  

ألنه ما هو األساس الذي يكون عليه بوس محق، وكيف لنا المتابعة، وإذا كان مخطًئا، 

 كيف يمكننا أن نبين ذلك؟ 

 

 PDPعملية  يمكنني فقط أن أعطيكم وجهة نظري. بروس أوضح النقطة أن لدينا آالن غرينبيرغ:

لتغيير العقود وضبط األوضاع بحسب ما نراه مناسًبا. وقد قدمها كنموذج النتهاء 

لألشخاص الذين لديهم مجاالت  RAAالصالحية، التي وضعت بعض الضمانات في 

 منتهية الصالحية. 

أعتقد أننا  PDPوترأست  ALACحيث أنني كنت الشخص الذي بدء ذلك من خالل  

 PDPال أعتقد أننا بحاجة ألن نكون متعلمين. عالوة على ذلك، فإن نعرف بشأن ذلك. 

وسياسة اإلجماع تنطبق فقط على مجموعة ضيقة من القضايا. يضمن بروس أنها أي 

 شيء ضمن مهمتنا. هذا غير صحيح. إنه أي شيء محدد في فقرة معينة في العقد. 

أنا اعرف كيف سوف أعالج هذا، ولكنني لن أتجاهل ذلك.  %100أنا لست متأكًدا  

معين أو محادثات خاصة مع القليل من الناس،  ALACسواء كان علينا اتخاذ إجراء 

. أنا بحاجة للتفكير في ذلك، وسوف أقبل المدخالت من أي %100أنا لست متأكًدا 
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ة بشكل خاص. كما شخص لديه وجهة نظر في هذا. لم أجد أن هذه التعليقات مناسب

 قلت، أعتقدت أن البند بكامله لم يتم معالجته بشكل صحيح من قبل المجلس. 

 

من وجهة نظره، كان مجرد يصفعنا على رأسنا بسمكة كبيرة، وال أعتقد أن علينا  تيم دينتون:

الموافقة على ذلك. يجب أن أكون سعيًدا أن اعثر على أي أساس في قانون أو 

 ا ما كان لدحض هذا التفسير الضيق للغاية. أو أيً  ICANNتخصيص 

 

 سوف نتحدث المزيد عن ذلك. فاندا.  آالن غرينبيرغ:

 

في نفس الوقت، أعتقد أن بروس يخاف بعض الشيء من تغيير العقود حول شيء مثل  فاندا سكارتيزيني:

في  TLDذلك لمعالجة هذا النوع من األشياء. ولكنني كنت أتحدث عن ذلك مع نطاقات 

الدولة. وبسبب ثقة المستهلك وغيرها من القضايا المتعلقة بتشريعاتنا هناك، على الرغم 

من ذلك، أنا لست محاميا، أعتقد أن هذا ليس بالضرورة تغيير اتفاق من العقد للموافقة 

 على الذهاب إلى هذا االتجاه. 

 هذه هي وجهة نظري، ولكن األفضل أن ]غير مسموع[.  

 

سوف أذهب إلى جارث في لحظة. دعوني أقول ما كنت أتطلع إليه. كنت آمل أن تقول  آالن غرينبيرغ:

القديمة باإلضافة إلى  gTLDجملة بسيطة "نعم، نحن نهتم بثقة المستهلك في نطاقات 

النطاقات الجديدة." االهتمام، ليس كلمات في العقود، وال شيء آخر. ربما يكونوا 

ء حيال ذلك. في أقصى الحاالت، جيد. يمكنني يهتمون، ولكن ال يمكنهم عمل أي شي

تقّبل ذلك. لم أرغب في أن يخبرني أي شخص أنها تقوم بتوسيع مهمة االهتمام. عفًوا 

 أن اكون مشوًشا بعض الشيء. جارث. 
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خلق توجيه للمستهلك بالطريقة  ICANNشكًرا سيدي الرئيس. من الممكن تماًما لـ  جارث برون:

والصحفيين وغيرهم من األطراف. جميع هذه التوجيهات موجودة التي لديها للمحامين 

. إذا كنت مراسال أو محام، يمكنك الحصول على ICANNبسهولة على موقع 

حول المكان الذي يالئمك. ليس لدى المستهلك  ICANNالمعلومات التي تحتاجها من 

 بقعة لتناسبه. 

والذي أيًضا، كما أشار  ،AOCبتوسيع الدور، دعونا نوسع التعريف الموجود في  

ليون، يتضمن أشياًء مثل حماية الحقوق وعلى وجه التحديد استخدام عبارة "اإلساءة 

الخبيثة". هذه اإلساءة الخبيثة ال عالقة لها بالمحتوى. تشير اإلساءة الخبيثة إلى 

 . DNSالستهداف األطراف األخرى في  DNS االستخدام الفعلي لـ

لذا فهم ال يأخذون بعين االعتبار المستند بكامله، وال يأخذون بعين االعتبار جميع  

 المشكالت. هناك الكثير مما يجري هنا. 

 

شكًرا. تعليق سريع. سوف يزورنا جورنا بعد بضع دقائق. أنا أخطط إلثارة القضية  آالن غرينبيرغ:

قة كاملة التي لدينا في التحدث دقي 15 وذكرها، ولكننا في الحقيقة ال نريد أن نقضي الـ

عن ثقة المستهلك. هذه مشاركة قيمة جًدا من الرئيس التنفيذي القادم الستخدامها فقط في 

ذلك. ستكون واحدة من العناصر التي نذكرها، ولكن دعونا ال نستغرق الوقت كله. إنها 

 فرصة قيمة لدينا. 

أنت تتنازل عن مكانك؟ كانت يد قديمة.  فاندا، وأنا أغلق قائمة االنتظار عند هذه النقطة. 

 سيباستيان، يمكن أن تأخذ المحادثة. 

 

 شكًرا لك، سيدي الرئيس. لقد رفعت يدي قبل جارث ألنني أردت التكلم عن شيء آخر.  سباستيان باتشوليه:

اليوم، كان هناك اجتماًعا حيث شارك البعض منا. كان هذا لرابطة اسم النطاق، وكان  

على العمل الذي يقومون به عن صناعة اسم النطاق والطريقة التي يمكن هناك نقاش 

أن يجدوها لتصحيح بعض ما يقوم به الناس، واالتجاه الذي يأخذه بعض الناس. إنه 

 جيد، ولكن بدون صوت المستخدمين، سيكون صعًبا. 
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، الذي كنا جميعا نرحب ICANNلقد أوضحوا أن هذا العمل سوف يجري خارج  

بالمشاركة فيه، ولكن إذا لم يكن لدينا المال وال الوقت للمشاركة في هذه االجتماعات، 

فمن الواضح أننا يمكن أن نكون موضع ترحيب، ولكننا لن نكون هناك مشاركين في 

 هذه االجتماعات. 

عة مساءلة اآلن، أردت أن أضيف شيء آخر أكثر عالمية مرتبط بالمناقشة حول متاب 

ICANN ربما أكون مخطًئا، وربما المستقبل سوف يثبت أن سؤالي ليس له أساس .

. إنهم يناقشون هذا ICANNجيد، لكنني قلق بالفعل ألننا بالفعل خاطبنا القسم خارج 

، وهم يخبروننا إذا كنتم ترغبون في المشاركة، ICANNالنوع من األشياء خارج 

ي نفس الشيء. هذا يحدث في دولتي. تعالوا إلى بلدي ه ccTLDتعالوا إلى اجتماعنا، 

 إذا أردتم معرفة ما الذي يحدث في هذه المنطقة أيًضا. 

لذا أنا خائف أن هذا االنشاء لمقدمي اسم النطاق سوف يخبرنا أننا سوف نقوم بهذا  

. إذا كنتم ترغبون في المشاركة، تعالوا، وهذا سوف يأخذ جميع ICANNالعمل خارج 

 خارًجا ولن يحتاجوا إلينا أكثر من ذلك.  ICANNمعنى 

هناك عنصر آخر هنا يضايقني، وهم يقولون أننا يجب علينا دفع األموال. السجالت  

ولكنني أعتقد أننا ندفع،  ICANNتقول ذلك. أمناء السجالت يقدمون األموال إلى 

أعرف كيفية . هناك مخاطرة هنا. أنا ال ICANNويمكننا أيًضا المشاركة في أنشطة 

تصحيح هذا الوضع، ولكن علينا متابعة ما يحدث بين المقدمين ورابطة أسم النطاق. 

 شكراً جزيالً لك سيدي الرئيس. 

 

شكًرا جزيالً لكم. أعتقد أنني سوف أعطيك رأيي، ولكنه سوف يكون سريًعا. إذا كان  آالن غرينبيرغ:

لك. بوضوح، المال الذي هناك أي شخص آخر يرغب في المساهمة، يرجى القيام بذ

هو أموال المسجل. دعونا نواجه ذلك. إنه موجه من خالل  ICANNينتقل إلى 

والسجالت قلت أن  ICANNأشخاص آخرين. ولكن عندما بدأت في أمناء سجالت 

البعض منهم يفعل ذلك، أنا أتفهم، هذه أموالنا. بالطبع، هم ال يقولون ذلك بعد اآلن. 

 ولكننا دربنا البعض منهم، ليس جميعهم. 
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ال يمكننا بالفعل التحكم فيه.  ICANNما يقومون به في وقتهم في تجمعاتهم خارج  

للحد الذي فيه النتائج في األشياء التي نريدها، يمكننا بالطبع اإلشادة بذلك. للحد الذي 

 أنها ضد مصالحنا، أعتقد أن علينا التحدث بشكل أوضح.  ينجم عنه األشياء التي نعتقد

ال أعتقد أن لدينا الكثير من األسباب لقول أنهم ال يستطيعون التلبية أو أنهم ال يمكنهم  

لذا أعتقد أن من المراقبة أنه يجب أن العمل بأنفسهم على نفقاتهم في أماكنهم الخاصة. 

نكون على علم بما يحدث للحد الذي في وسعنا، لدينا أعالم حمراء وعندما نرى شيء 

يحدث نعتقد أنه غير مناسب. أنا لست متأكًدا ما هي األشياء األخرى التي لدينا التي 

 يمكننا القيام بها. 

آخر؟ تيجاني، تعليق واحد وأرحب بأي األفكار أخرى تطرحونها. هل هناك شيء  

 أخير. 

 

شكًرا لك، سيدي الرئيس. أعتقد أن سيباستيان لم يرد أن يقول أننا نريد أن نوقفهم عن  تيجاني بن جمعة:

فعل ذلك. ال، لقد كان فقط تحاول جذب انتباهنا حول المخاطر المحتملة التي علينا أن 

ن علينا التكلم عن ذلك. أعتقد نكون على وعي بها. لن نكون قادرين على إيقافهم، ولك

 أنه ما كان يقوله سباستيان. إذا كنت مخطًئا، سباستيان، برجاء التصحيح لي. 

 

نحن على علم بذلك ألنهم كانوا يتحدثون عن ذلك هنا. ال يمكننا إجبارهم على الحديث  آالن غرينبيرغ:

 نفس األراضي العامة.  عن ذلك في المستقبل. أعتقد أننا، إذا لم نتفق، فإننا جميًعا على

تعليقات أخرى إذن، أي شيء آخر؟ ثم ندعو لغلق هذا الجزء من االجتماع. هل نحن  

 نتبع الترتيب في القائمة، أو هل نحن نحرك األمور؟ 

 

 نحن نقوم بإعالنات الرؤساء.  سيدة غير معروفة:
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 إعالنات الرؤساء، لذلك فالرئيس لديه بعض اإلعالنات. هل لدي إعالن؟  آالن غرينبيرغ:

هذا واحد من األيام الحزينة التي نقول فيها للناس شكًرا لكم الذين عملوا بجد نيابة عن  

At-Large كما سترون، في بعض األحيان يكون األمر أقل حزًنا من اآلخرين. ولكن .

رتو سوتو وهيومبيرتو كاراسكو لخدمتهم كرئيس أوال وقبل كل شيء، أود أن أشكر ألب

 . هل يمكنكم المجيء إلى هنا؟ LACRALO وأمين لـ

 

 شكًرا جزيالً لكم.  شخص غير محدد:

 

يمكنني بالتأكيد أن أقول، "لقد كانت سوات مثيرة مع العديد من اإلنجازات مع  آالن غرينبيرغ:

 المصالح." 

 

 شكًرا.  شخص غير محدد:

 

هل رأى أي شخص عزيز؟ فقد كانت مجرد مزحة. عزيز أطول مني بثالث أقدام ولكم  غرينبيرغ:آالن 

 أجد أبًدا أي مشكلة في العثور عليه. عزيز هال تفضلت بالوقوف؟ 

بقد قدمت تعليًقا عن عزيز في المعرض في يوم آخر، وسوف أكرره ألنه يحتاج إلى  

وهو لم يختفي لمدة العامين  -AFRALO تكرار. كيف يمكن أن يصبح عزيز رئيًسا لـ

وانسحب من هذا االجتماع، باإلضافة إلى كل األشياء الجانبية الصغيرة مثل  -السابقين

التي تقوم بزيارتنا، الطالب الذين يزوروننا، وقيامنا بزيارة  NGOالمعارض، و

 لدي قدر مالئم من الطاقة. أنا لست قريًبا بأي مكان، لذا شكًرا لكم.  -الطالب

 -وبالتأكيد سوف يخبرني شخص ما -يجب علي أيًضا أن أشير إلى أنه ما لم أكن مخطًئا 

كان المستضيف الجتماع  At-Largeأن هذه هي المرة األولى أن شخص من 



 ALAC  ARاالجتماع النهائي الخاص بالقيادة اإلقليمية و -مراكش

 

 43من  10صفحة 

 

ICANN هناك أشخاص آخرون مشاركون في ذلك. ال أعتقد أنه كان لدينا شيء آخر .

 جعل هذا شيء مفرد. سبيستيان، عذراً. 

 

 إننا نعمل سوًيا.  ن باتشوليه:سباستيا

 

ربما كان ليكم بعًضا من الناس في باريس أكثر مما لديه هنا. لكن شكًرا. لقد كان هذا  آالن غرينبيرغ:

اجتماًعا رائًعا. لقد كانت تجربة رائعة لنا جميًعا،ونحن نتوقع منك البدء في العمل مرة 

 لم يتوقف أبًدا. شكًرا لكم جزيالً منا جميًعا. فوًرا. هذه مزحة.  AFRALOأخرى في 

 

، ALACشكًرا لك، أالن. شكًرا جزيالً لكم. أنا مسرور جًدا بالقيام بذلك للمجتمع، لـ عزيز هاللي:

أيًضا، المقبل سوف ينظم االجتماع في دولهم.  ALACوأنا آمل أن اجتماع أعضاء 

سوف أشكر سيباستيان، الذي شجعني وتيجاني وبالي[. لم يكن عضو في المجلس، كان 

مشجًعا. أخبرته أنه عمل صعب، ولكنه شجعنا، ونحن قدمنا. المرة األولى، كان ]غير 

 مسموع[ أو ]غير مسموع[ من سيكون المضيف. 

يًضا أن أشكر كبير جًدا، ونحن بحاجة إلى الحكومة. أريد أ ICANNولكن اجتماع  

جميع السلطات في المغرب ألنه كان هناك عمل شاق جًدا. األمن، ووزارة الخارجية 

إلعطاء التأشيرات. وزارة ]غير مسموع[ هي المنظم للمغرب. لقد قاموا بعمل رائع 

 جًدا، وسوف أشكرهم هنا. شكًرا. وشكًرا لكم جميًعا . 

 

بالتأكيد لم أكن أتجاهل جهود تيجاني في ذلك، ولكنهم احتاجوا إلى شخص على األرض  آالن غرينبيرغ:

 هنا. مع تقديرنا. 

 

 شكًرا.  عزيز هاللي:
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لم أنته بعد. عزيز ذكر تيجاني، واحد آخر من هؤالء الناس بدون الكثير من الطاقة.  آالن غرينبيرغ:

رف النظر عن مدى الذين أقاموا ذلك، وبص AFRALOتيجاني وجميع مجموعة 

 مهارتك، ال يمكنك القيام بذلك بنفسك. أرفع قبعتي لكم. شكًرا. 

 لقد وضعتم معيار من الصعب قهره.  

 

شكًرا جزيالً لك، أالن. ال أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بدون المساعدة الكبيرة من  تيجاني بن جمعة:

 صدقوني، هذه ليست مجاملة. الموظفين. لدينا موظفين رائعين، بالفعل موظفين رائعين. 

 

 إنها مجاملة.  آالن غرينبيرغ:

 

 سوف نأخذها.  سيدة غير معروفة:

 

ال، ال، أنا ال أقدم مجامالت، أنا أقول الحقيقة. إنهم مساعدون بالفعل في كل شيء. كانوا  تيجاني بن جمعة:

 معنا في جميع األوقات. 

. نعم، 1:00نحن مًعا على سكايب في منتصف الليل الساعة أريد أن أذكر جيزيال.  

 نعم، نعم. يجب علينا اإلشادة بموظفينا بقوة. 

 

 بقدر ما يمكنني فهمه، جيزال ال تنام في الواقع.  آالن غرينبيرغ:

 

 ]بعيًدا عن الميكروفون[ 
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 هل انتهيت؟  آالن غرينبيرغ: 

 

لم يكن لدي الوقت الكافي للتعبير عن امتناني، ولكني سوف أقوم بذلك اآلن. ]غير  ألبرتو سوتو:

مسموع[ لدعمك لعملي. أشكرك خاصة على هذا االجتماع، أوليفر. شكًرا لك على 

. عاطفة حقيقية. شيء آخر خاصة، تشيرل النجدون ALACدعمك عندما كنت رئيس 

ثابرة، للجميع. شكًرا. شكًرا. شكًرا أور. أنت أمي ألجل ]غير مسموع[، للعمل، والم-

لك صديقي العزيز. عندما تكون في المجلس، أحتاج لمساعدتك. لقد شاركت في اجتماع 

LACRALO .ودعم آخر لي شخصًيا أمر جيد جًدا. شكًرا. شكًرا لكم جميًعا. شكًرا ، 

 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بالغريب هامبيرتو باعتباره الرئيس القادم.  آالن غرينبيرغ:

أخبروني أن السكرتير القادم في القاعة. لم أرى ماريسا قادمة، لذا أعتذر. لم أدرك 

 مجيئك إلى القاعة. 

إذا أعطيتموني دقيقة للتشاور مع الموظفين. العنصر التالي في جدول العمل الخاص بنا  

 ق الموقع الجديد، أو على األقل مناقشة إلطالق الموقع الذي تم بالفعل. تفضل. هو إطال

 

مرحًبا بالجميع. أوالً، أود أن أقدم التهاني للجميع، على موقعنا الجديد. لقد كانت رحلة  لورا بينجفورد:

 رائعة جًدا، وكما تعلمون جميًعا، لقد انطلقت اآلن. 

لقد أردنا فقط أن نأخذ وقًتا وجيًزا للحديث عن البنود المفتوحة لدينا على خارطة  

الطريق واإلجابة على أي أسئلة لديكم، وبعد ذلك سوف أقوم بتمريرها إلى آرييل 

لنتحدث قليال عن المكان الذي يمكنكم فيه توفير تعليقات وبعًضا من التحليالت وكم عدد 

 . الزوار الذين جاؤوا مؤخًرا

آرييل يظهر الموقع اآلن. إذا ذهبتم للموقع الجديد، هناك مجموعة من الكوكيز معدة  

وصندوق صغير. سآتي وأقول "مرحًبا بالموقع الجديد." هناك رابط للصفحة لقديم 

 تعليق، وهذه هي الصفحة التي يعرضها آريل التي تظهر التعليقات المختلفة هناك. 
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الصفح التي هناك بالفعل. الساحة الرئيسية الوحيدة التي لم  أنا واثق أنكم كنتم تستكشفون 

حيث أن هذا ما يزال في الموقع  ALSنصل إليها بالفعل قبل اإلطالق كانت طلبات 

. كل شيء ما LegacyAtLarge.ICANN.orgالقديم. مجرد تذكير، لقد تم تسميته 

ود كبيرة في التأكد أن كل يزال هناك، لذا يرجى التأكد أننا لم نفقد أي شيء، ولدينا جه

 شيء تم تحويله. 

الشيء الثاني هو الجهود المستمرة في الترجمة والوصول. لقد أجرينا تحديًثا أكثر  

تفصيالً على الوصول للموقع في مجموعة عمل إمكانية الوصول مبكًرا هذا الصباح لذا 

 سيكون هذا جهًدا مستمًرا من أجل توثيقه إلى مستوى معايير )أأ(. 

ثم نتوقع القيام ببعض العمل اإلضافي في منطقة قالب المحتوى. لدينا الكثير من  

، وغيرهم من الناس أصدار محتوى RALOالقدرات الجديدة التي تسمح للمناطق، ول 

وأخبار، ولذا فإننا نتوقع لتكون المنطقة التي نريد تشجيع الناس على استخدامها 

 ي القيام ببعض جهود إضافية في هذا المجال. واالستفادة منها، وهكذا نحن ننظر ف

ولدينا قضايا صغيرة جًدا، والتي هي مؤشر  -لذا ما يمكنك توقعه هو أي قضايا تظهر 

ولكن لدينا اثنين، ونحن نحاول معالجة هذا في الحال مع ظهوره. لذا في -جيد جًدا 

 كي. مسعى أن نكون على شفافية تامة عن ذلك، سوف نعرض ألولئك على الوي

أعتق أنني سوف أسلمه إلى آريل للذهاب من خالل الويكي، لنجعلك تعرف ما هي  

ردود الفعل التي لدينا، ونلقي نظرة على بعض التحليالت التي لدينا على الموقع التي 

 سوف نشاركها على أساس مستمر معكم. 

تحديًثا في توقع آخر، ربما نجري بعض التحديثات قبل االجتماعات مباشرة، لذا ربما  

 يونيو وإصالح أي شيء يظهر على طوال الطريق. آرييل. 

 

شكًرا لورا. فقط أريد أن أريكم، أن لدينا الكثير من صفحات الويكي التي أنشأت لجمع  آرييل ليانج:

فقط ألشير لك حيث يمكنك تقديم تعليق بنزولك ألسفل إلى تذييل التعليقات على الموقع. 

الصفحة، وكما ترون، "موقع المجتمع"، وفي آخر واحد تسمى، "مالحظات حول 
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الموقع اإللكتروني،" ومن ثم النقر على ذلك. أخذك إلى الصفحة التي تظهر لك خارطة 

 . الطريق وكذلك رابط لصفحة ويكي. هناك نجمع جميع التعليقات

هذه صفحة الويكي، وهنا، يمكنك اإلبالغ عن القضايا واألفكار، أو البنود التي تعتقد  

أنها يمكن أن تتحسن هنا، وبعد ذلك سوف نقوم بتوثيق كل هذا المحتوى هنا وعلى 

الطريقة التي تعالج تلك القضايا في األسفل. حتى اآلن، لقد تلقينا للتو القليل. الغالبية من 

ا كان لديك مالحظات إضافية، يرجى التأكد من التعليق على هذه الصفحة، آالن، لذا إذ

 وسوف نعمل جاهدين في ذلك والتصدي لهم. 

. لقد أنزلنا Google Analyticsأيًضا،سوف أعطيك لمحةسريعة بشأن تحليل جوجل  

 Googleلتعقب حركة المرور على الموقع. هذه صفحة  Google Analyticsاآلن 

Analyticsست متأكدا ما إذا كان كل واحد منكم قد استخدم هذا من قبل، ولكن هذا . ل

يمكنه تعقب عدد مشاهدات الصفح على الموقع، عدد الزوار الجدد لدينا خالل فترة من 

الزمن، وبعد ذلك أيضا كم الوقت الذي قضوه في كل الصفحات. حتى اآلن، معدل 

 االستجابة جيد جًدا. 

فترة من الزمن. متوسط الوقت الذي قضيناه في الصفحة هو  على سبيل المثال، لدينا 

دقيقة أو ما إلى ذلك. لذا فهذا يعني أن الناس بالفعل يستكشفون الموقع. ثم عندما  24

زائر جديد. لذا فهذا أفضل مما قمنا به في الموقع  70أطلقنا الموقع، هناك ما يقرب من 

يلة، ثم أطلقنا ذلك منذ أسبوع، ثم السابق، ولكن حركة المرور هذه ستكون فترة طو

 سوف نراقب األداء. 

 لذا نعم، هذه مجرد نظرة عامة على ذلك.  

 

دقيقة للصفحة قد تعني أن هذا محير جًدا، يستغرق هذا وقًتا طويال  24بالطبع،  آالن غرينبيرغ:

أنا ال أحاول أن اكون بخيلة ولكن في بعض األحيان، يجب علي أن أقوم لقراءته. 

ببعض األشياء. أود أن أقول لكم أنه في السنوات الماضية، عندما كنت أدير مجموعة 

فنية كبيرة، كانوا يلعنوني بصرف النظر عن عدد المرات التي كاوا يختبرونها، خالل 

 من األشياء مكسورة فيها. لدي موهبة.  خمس دقائق من تجربتي لها، كنت أجد العديد
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هل ثمة تعليقات أو أسئلة أخرى حول الموقع؟ على الرغم من تلك التعليقات، من  

 األفضل بال حدود مما كان لدينا من قبل، لذلك شكًرا لكم. 

 

 أالن؟ إنه صوت جوديس ]غير مسموع[.  أور:-تشيريل النغدون

 

وراء شخص آخر، وأنا ال أستطيع أن أراه. جوديس، الكلمة  آه. صوت جوديس مختفي آالن غرينبيرغ: 

 لك. 

 

 أور. -كانت بطاقتي بالخارج. شكًرا. ليس جوديس مطلًقا، ولكن تشيريل النغدون أور:-تشيريل النغدون

وأنا، بشكل غريب بما  -شيء واحد قريب جدا، أشرت إليه عندما كنت أتصفح الموقع  

ولكن هذا أمر أظن "أوه، حسنا، يمكنني  -يكفي، لم يكن لدي الوقت ألقدم حتى التعليقات

التوقف هنا." لذا في خضم التهاني والشكر، والذي تعرفون أنه لدينا، ليس هناك طريقة 

امن المساحة التي هي الصفحة المقصودة اآلن والويكي واضحة وسهلة للحصول عليه

لدينا. على األقل، ال يمكن لعقلي المشوش العثور على ذلك في أي ساعة من اليوم كان 

 ذلك. أنا متأكد أن هذا كان هناك. فقط أن هذا بحاجة ألن يكون واضًحا بالفعل. 

كم لتغيير ذلك. يحتاج ال تخبروني أنه في آخر صفحة قائمة التسوق. هذا سبب جيد ل 

ألن يكون في القمة ألن آالن، وتشيرل، وأوليفر سوف يذهبون لهذه الصفحة، ثم سوف 

يذهبون إلى "أوه، حسًنا. نريد النظر إلى مالحظات محضر اليوم ألي شيء "ونريد 

فوًرا أن نأخذ رحلة جانبية إلى حيث نعرف وجود الموظفين، ثم سوف نأتي ونأخذ 

 رحلة العودة. 

وأنا أحب أن  -لذلك حتى يكون كل شيء متكامل ومكتبة كاملة من البيانات المرتبطة  

لذلك ال يزال علينا النظر هنا  -أعتقد أن هذا قد يحدث يوم ما، إنه ليس هناك حتى اآلن 

 وهناك، وسيكون لطيًفا أن يكون هناك تبديل سريع لبعض الوصف. شكًرا. 
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ما يقوم به آالن هو الذهاب إلى التقويم، المرتبط مباشرة من الصفحة الرئيسية. شكًرا.  آالن غرينبيرغ:

لم يعد بعد في الصفحة الرئيسية، والتي تضايقني، ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن 

 التقويم يجعلني أنتقل بعد ذلك إلى االجتماعات التي أبحث عنها. 

قامت بالتعيين، بصرف  ICANNبالمناسبة، تم تقديمي وتحدثت للشخص الجديد بأن  

النظر عن لقبه هنا، ولكن بشكل عاطفي، الذي سوف يساعدنا في تنظيم جميع بياناتنا. 

 أنا متفائل أننا قد نحصل في الواقع على مكان ما في ذلك. 

هل يود أي شخص آخر أن يتدخل؟ ال أرى أحد، شكًرا لكم. أعتقد أننا بحاجة إلى بعض  

 لون على ذلك لفترة طويلة. التصفيق. لقد كانوا يعم

المرة التالية لدينا تقارير من العالقات المتبادلة. لدينا كمية كبيرة من الوقت، أكثر مما  

دقيقة مخصصة لذلك. هل لدينا أي  30خططت له بالفعل. أود أن أقترح ذلك. لدينا 

 وقت مخصص هنا من يريد التحدث عن ذلك؟ ال أستطيع سماعك جوديث. 

 

آالن، إذا كان لدينا وقًتا إضافًيا، ربما يمكننا تحريك اجتماع األمين حتى يمكننا االنتهاء  رشتاين:جوديث هيل

 مبكًرا، حتى يمكننا اللحاق بالحافالت. 

 

 ولكن لدينا بند آخر بين ذلك ال يمكننا تجاوزه، لذا ربما ال. عذًرا.  آالن غرينبيرغ:

 قديمها؟ لدينا تصال، جولي هومر. هل هناك أي عالقات متبادلة على استعداد لت 

 

 لدينا ثالثة أسئلة.  سيدة غير معروفة:

 

عذًرا. رؤيتي المحيطة بي ليست جيدة جًدا. سوف نأخذ جولي هامر أوال ألنني رأيتها  آالن غرينبيرغ:

 أوال. جولي.
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أول  SSACشكًرا لك، أالن. شيئان فقط ألذكرهما. كما أنكم جميًعا على علم، كانت  جولي هامر:

، ونأمل أن يشجع هذا أعضاء آخرين من CCWGمنظمة خيرية إلثبات تقرير مساءلة 

المجتمع لالنضمام والقيام بذلك. من الرائع أن ترى أن هناك طريًقا واحًدا، لذا فهذه 

أخبار رائعة. كان هذا تحدًيا كبيًرا، ولكن يجب أن أقول أن حياتي أصبحت أسهل كثيرا 

، وليس ALACالمعرفة اإلضافية التي استاقها من المناقشات في عن طريق التفاعل و

ألصبح على علم، لذلك شكرا جزيال  CCWGمجرد االعتماد على مشاركتي في 

 لمساعدتي هناك.  ALACلزمالئي في 

أمس، ليمان شابين، الممثل اآلخر، وأنا اقترحنا  SSACفي لقاءاتنا المغلق في  

لة وجود أي شخص مهتم بأخذ أدوارنا بصفتنا األخرين أنه في حا SSACألعضاء 

، أننا سنكون على استعداد لتمكينهم من القيام بذلك. بعد أن هدأ CCWGممثلين في 

 الضحك، الضحك بما فيه الكفاية، لم يتطوع أحد، لذا فإنني سوف استمر في هذا الدور. 

 SSACن بجدية بعض الشيء، شكًرا مرة أخرى للتفاعل يوم األحد. أنا اعرف أ 

. نحن الفعل المجموعة التي ALACوباتريك خاصة، يقدرون بشكل كبير التفاعل مع 

تقدم معظم التعليقات في التقارير التي لدينا، ونحن نقدر بشكل كبير هذا االهتمام 

أسئلة محددة  والتعليقات، وكما يقول باتريك، إذا كان هناك أي موضوعات إضافية أو

 ، وأنا أعلم أنكم سوف تفعلون ذلك. لديكم، يرجى التعريف بها

ولكن فقط لكي أقدم لكم لمحة مسبقة، لقد انتهينا للتو من عدد من التقارير، وقد رأيتم  

تلك التقارير. واحد منها، ما زلت أريد أن أقدم لكم ملخًصا. لم يكن لدي الفرصة للقيام 

أنهم سيكونون محل بذلك بعد ألنه أطلق مؤخًرا. ولكن هناك ثالث أطراف عمل أعتقد 

 اهتمام لكم لتعرفوا أن هذا يحدث. 

وجيز  SSACواحد هو مواصلة العمل بشأن قضايا مساحة االسم، وكان هناك تقرير  

إنها توعي جدا مؤكدا أن هناك بعض القضايا هنا، ونحن في طريقنا إلى أن ننظر فيها. 

في المقام األول المجلس ببعًضا من هذه القضايا، لذا سيكون هناك المزيد من العمل في 

 ذلك. 

للنظر في إجراءات المزاد  CCWG لـ SSACهناك طرف عمل أنشيء لدعم ممثلي  

. ولكن ما أريد بالفعل أن ألفت SSAC لذا فهذه قضية لها أهمية خاصة بالنسبة لـ
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رأيت بعًضا من الغش في قائمة البريد اإللكتروني في هذا المجتمع انتباهكم إليه ألنني 

. والقضايا التي أرادوا النظر IDNتطلق فريق عمل يركز على انسجام  SSACأن 

بشأن قواعد توليد  TMCH، أعمال DN ccTLD فيها في ذلك هي التعقب السريع لـ

 . IDNA 2008في  IETFاألسماء لمنطقة الجذر، أعمال 

ما يعنيه هذا، ولكنني سوف أحال وأتعلم ما الذي يعنيه هذا. تطور معيار  ال أعرف 

 يونيكود والعديد من المشورات على السياسات ثنائية المستوى، مثل جداول اللغات. 

، ومن الممكن أال يكون لديكم IDNلذا أنا أعلم أنكم كنتم تتحدثون عن إغالق أعمال  

سوف  SSACني أردت فقط أن أوضح لكم أن المصادر إلكمال أعمالكم في ذلك. ولك

إنها  تعمل في تلك المساحة، وسوف أحاول وأبقيكم على اطالع على ما يحدث هناك.

الفنين خارج  IDNأيًضا مساحة حيث من الممكن أن يكون هناك عددا من خبراء 

SSAC  الذين قد يكونوا مدعوين، ال سيما من منطقةIETF ربما يكونوا مدعوين ،

 حول هذه القضايا.  SSACللعمل مع 

 لذا فهذا يكمل تقريري.  

 

أنه قد يكون أوليفييه، ولكن لست  -شكًرا جزيالً لكم. لدي سؤال واحد فقط. شخص ما  آالن غرينبيرغ:

أثارت قضية في اليوم اآلخر من أننا ال نسمع كثيرا هذه األيام عن اصطدام  -متأكدا 

القيام بأي متابعة العمل لمعرفة هل لدينا مشكلة حقيقية، أو هل لدينا  SSACاالسم. و

 إحصاءات التي يتم جمعها بطريقة أخرى؟ 

 

بشأن متابعة تصادم األسماء  SSACشكًرا لك، أالن. واحدة من المشاكل التي لدى  جولي هامر:

يتم لم يتم بوضعه في مكان ما لتمكين التقييم أن  SSACهي أن القياس الذي أوصت 

، وبالتالي، فمن الصعب جدا تقييم ما إذا كان قد وقع التصادم في ICANNمن قبل 

 األسماء ألنه ال توجد هناك بيانات ليتم فحصها. 

اخذها بعين االعتبار، ولكن كان األمر واسًعا جًدا  SSACهناك عدد من القضايا تحب  

كنت في مجموعة العمل  اجتذابها. حتى أنه بعد العمل فيها لعدة أشهر فشلنا بالفعل في
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تلك وأبلغت عن ذلك في تقاريري الشهرية، وحتى في هذه المرحلة، ما سوف نقوم به 

 نفسها.  ICANNهو االنتظار لنرى ماذا سيحدث في المراجعة التي أجريت مع 

 

تقريًرا فارًغا في تقييمهم الصطدام األسماء بناء  SSACيمكنني أن أقترح أن تدعم  آالن غرينبيرغ:

 على اإلحصاءات التي تم جمعها. 

. هل تريدين فقط اإلجراء وتقديم التقرير بوسائل ccNSOمورين، أعلم أنعليك تشغيل  

 أخرى، أم تريدين التحدث أوالً. 

 

في خالل نصف  لدي تقرير مختصر. يمكنني أن آخذ خمس إلى عشر دقائق. نعم، مورين هيليارد:

وسوف يتخذ القرار ما إذا كانوا سوف  ccNSOساعة، بالطبع، سوف يجتمع مجلس 

. على الرغم من أنني، ال أفترض أنه سيكون هناك أي CCWGيدعمون تقديم مساءلة 

شيء غير مرغوب فيه بشكل كبير، كان هناك بعض المخاوف التي أثارها األعضاء 

 معرفة ما هي النتائج. أثناء العملية، وسوف تكون مفيدة ل

فقط لتقديم لمحة موجزة عن بعض األشياء التي حدثت خالل العام، كان هناك  

استعراض رئيسي ونظرة عامة على المبادئ التوجيهية وقواعد اإلجراءات، وقد تم 

عرض هذا لألعضاء في هذا االجتماع، وسوف يعتمد في اجتماع المجلس اليوم. لقد 

 457بالفعل للعام التالي حول التوعية والمشاركة. لديهم حصلوا على تركيز كبير 

 ALS، وربما ليس من المستغرب، عندما نرى بعًضا من  ccTLDعضو من حقول 

 التي لدينا الذين ال يشاركون بقدر ما نود منهم أن يفعلوا، لديهم نفس المعضلة. 

اجتماع  APRALOواحدة من األشياء التي، على سبيل المثال، حضر فريق قيادة  

APTLD  في أوكالند قريًبا جدا، وهناك عدد كبير من رموزccTLD ألعضاء آسيا

 APRALOوالمحيط الهادئ الذي يمكنهم القيام من خالل القليل من الدعم، لذلك 

الخاصة بهم نحو التواصل معهم ومحاولة إعادة تنشيط هذا  ALSسوف يقوم بتشجيع 

 الصدد. 
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ذه اليوم، بالطبع، سوف يكون إعادة انتخاب رئيس مجلس قرار آخر سوف يتم اتخا 

 جديد مع تقاعد بايرون. وهذا ما أردت توضيحه. شكًرا. 

 

شكًرا جزيالً لكم. قبل أن آخذ أي أسئلة، نحن أن نحاول نقل زيارة غوران، لذلك إذا  آالن غرينبيرغ:

ي وقت نجحنا، فسوف نحترم طلب جوديث لدفع الجدول برمته وجعلكم تخرجون ف

سابق. ولكن هذا يعتمد على ما إذا كنا في الواقع نستطيع ضمه والعديد من الناس الذين 

 يأتون معه للوصول إلى هنا في وقت مبكر. 

 أي تعليقات أو أسئلة لمورين؟  

 

فقط باختصار، إذا تفضلتم علينا بتحديثنا من االجتماع، مورين، أنا أعرف عدًدا منا  أور:-تشيريل النغدون

، ولكن أيضا CCWGسيكونون حريصون على رؤية البعض على سكايبي. ليس فقط 

على، ما أثق فيه، سيكون تأكيد كاترينا كرئيس، وأنا أثق احتفاظ بايرون كنائبا للرئيس. 

 شكًرا. 

 

 دها بالتأكيد. وسأفتق مورين هيليارد:

 

 ؟ GNSOشكًرا لك، مورين. أوليفر، هل يوجد أي شيء يحدث في  آالن غرينبيرغ:

 

في إجازة في مراكش ال تقوم بالكثير مطلًقا.  GNSOشكًرا جزيالً لك، أالن. لقد كانت  ليبلوند:-أوليفير كريبين

ل التسجيل. فقد فكما نعلم، قام المستشارون بزيارة العديد من المواقع. دعونا نرجع ألج

 كانت مجرد مزحة. 
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, وقد التقوا ICANNمزدحمة بشكل واضح كأي شخص آخر في  GNSOال، كانت  

على مدار األيام القليلة الماضية. كان الطلب األول للمناقشة، بالطبع، مجموعة العمل 

كان لديهم اجتماعهم العام مبكًرا بعض . ICANNعبر المجتمع بشأن تعزيز مساءلة 

 الشي هذا المساء حيث تغير جدول األعمال بعض الشيء. 

كان هناك زوجين من االقتراحات، وأنا لست متأكدا تماما بسبب أنني في الحقيقة كنت  

واجتماع المجلس ألول زوجين من االقتراحات. أنا على  At-Largeفي اجتماع في 

هو موافقة النهج المقترح على تنفيذ التوصيات الواردة من اطالع باقتراح واحد، و

. تم سحب هذا. قد يكون ذلك بسبب عدم وجود الوقت لمناقشة ذلك GNSOمراجعة 

والمضي قدما في ذلك، وبالتالي فإن العمل هناك، تم نقل التصويت المطلوب للموافقة 

 المقبلة.  GNSOعلى تنفيذ تلك التوصيات لدعوة 

عن ذلك، فإن األخبار الكبيرة عن اليوم، بالطبع،هي الموافقة على بصرف النظر  

التوصيات الصادرة من مجموعة العمل عبر المجتمعات حول تعزيز مساءلة 

ICANN قرر رئيس .GNSO  .أن يجري التصويت على مرحلتين 

 2والتوصية  1المرحلة األولى كانت مجموعة من التوصيات، والتي ال تشمل التوصية  

. إذا سألني أي واحدة من هذه، يمكن اإلشارة 11والتوصية  10والتوصية  6والتوصية 

إليها، بالطبع، في مستنداتكم. شلذلك فالقسم األول ال يتضمن هذا هناك. لقد أخذ 

 التصويت مكاًنا وكانت الموافقة باإلجماع. 

تنعين عن كان هناك بعًضا من المم، 11و 10 ،6 ،2 ،1 بالتوصيةاآلن،فيما يتعلق  

،كان هناك توصيتان. في 1التصويت والبعض لم يصوت مطلًقا. في التوصية 

، كان هناك امتناع واحد وعدم 6كان هناك توصيتان أيًضا. في التوصية  ،2 التوصية

 11، كان هناك اثنين من عدم التصويت، والتوصية 10 تصويت واحد أيًضا. التوصية

ولكن حيث أنه كان هناك اثنان فقط، فالكم  كان هناك اثنان من عدم التصويت أيًضا.

الذي احتجناه لتمرير التوصية، تم تحقيق الغالبية العظمى. هذا صحيح. شكًرا جزيال، 

التقرير النهائي  GNSOملكة العملية. تم تحقيق الغالبية العظمى، ولذلك، اعتمد مجلس 

 من تنفيذه. 
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لم أنهي مداخلتي بعد،لذا ال أدري ما إذا كنتم هل هناك أي أسئلة في هذا خاصة؟  

 تريدونني أن أنهي. ال، لذا دعونا نجري سؤاالً عن ذلك، ثم سوف أنتهي. 

 

شكًرا. حيث أنها مسألة تتعلق بالتسجيل العام، هل بوسعكم تخليصنا من معاناة البحث  آالن غرينبيرغ:

 متناعات؟ عن ذلك وإخبارنا أين توجد االعتراضات ومن أين أتت اال

 

نعم، جزيل الشكر لك، آالن. كنت أظن أنك على وشك أن تسألني هذا السؤال. في  ليبلوند:-أوليفير كريبين

، جاء عدم التصويت من ديفيد كيك وإدوارد موريس. كال منهما قد أجرى 1التوصية 

بياًنا بشأن سبب عدم تصويتهم، وسوف ينتقل هذا أيًضا عن طريق البريد اإللكتروني 

 ليكونوا أكثر دقة.  GNSOلى مجلس إ

، صوت ستيفانيا ميالن وإدوارد موريس بالرفض هناك أيًضا بيانات 2في التوصية  

 . ICANNمرفقة بهذا، وهذه بيانات رسمية، بالطبع، سوف تنتقل إلى مجلس 

صوت  10 امتنع إدوارد موريس، وصوتت ماريليا ماسيل بال. التوصية 6التوصية  

، ستيفانيا ميالن صوتت بال، 11إدوارد موريس بال، ماريليا مارسيل، والتوصية 

وإدوارد موريس صوت بال. كما قلت، لكل من ذلك، كان هناك سبب، وهو مشروح 

بالبيانات المختلفة التي  ALACبعناية. إذا رغبتم، يمكنني أن أحيل خالصة وافية إلى 

 أنها سوف تنشر في الوقت المناسب. سوف تتم، أو التي أنا على يقين 

 

 شكًرا جزيالً لكم.  آالن غرينبيرغ:

 

أخيًرا، عنصر أخير إضافي الذي تمت مناقشته بعد هذه المناقشة كانت المناقشة حول  ليبلوند:-أوليفير كريبين

، وكان هناك بعًضا من التعاسة حل بعًضا من األعمال التي تجري حالًيا. RDAPتنفيذ 



 ALAC  ARاالجتماع النهائي الخاص بالقيادة اإلقليمية و -مراكش

 

 43من  23صفحة 

 

ي االعتبار أنه بوضوح، هناك مسارات أخرى تأخذ مكاًنا بشكل دائم، لذلك مع األخذ ف

 ربما يستمر المجلس في عقد مناقشات حول ذلك. 

كان هناك عنصر إضافي تم تقديمه خالل فترة المايكرفون المفتوح. كما تعلمون أن  

GNSO  لديها جزء من الوقت حيث يمكن للناس الوقوف على المايكروفون وطرح

ة وما إلى ذلك. واحد من أعضاء المجالس قدم المزاعم التي جاءت، ولألسف، أنا أسئل

ال أعرف الكثير عن هذا الموضوع، ولكن ربما الناس هنا يعرفون حول التحرش 

الجنسي. كانت هذه هي المناقشة التي تمت. تم تقديمها إلى المجلس، وقال المجلس 

شكال إذا كان هناك أي لوائح أو أي رسميا أن من شأنها أن تساعد بأي شكل من األ

 . ICANNشيء من هذا القبيل من شأنه أن يحتاج إلى التصميم ضمن 

في الوقت الراهن، من المفهوم أنه بقدر ما ينبغي على الموظفين، هناك جميع أنواع  

. بقدر ما يخص المتطوعين، هم ليسوا ICANN البنود وهكذا في الالئحة التنفيذية لـ

طبع، من القواعد المعتادة من اإلجراءات والوثائق التي تطلب من الناس أن مستثنين، بال

يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض وما إلى ذلك، ليس لدي األسماء الدقيقة لذلك. أنا 

 متعب قليالً. 

ترغب في تقديم المساعدة  ALACلذا هذا هو الوضع الحالي. لست متأكدا ما إذا كانت  

 GNSOأيضا في شيء من هذا القبيل، ولكن يبدو أن التقرير حول الغرفة في مجلس 

 كان للمساعدة بأي طريقة ممكنة. 

 

على اقتراح  ccNSOأرى أن تشيريل تريد التعليق على هذا. ولكن قبل ذلك، وافقت  آالن غرينبيرغ:

 المساءلة. 

 

. عذًرا. دعونا نحصل على ذلك ]غير ccNSOا كذلك. أعضاء مجلس ال، ليسو أور:-تشيريل النغدون

  ]حديث متبادل بين الجميع[مسموع[. 
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 ، ال؟ ccNSOأعضاء مجلس  آالن غرينبيرغ:

 

بعرض البطاقات، وهي الطريقة التي يعملون بها،  ccNSOال، لقد أشار أعضاء  أور:-تشيريل النغدون

 ويتداول ويقوم بالتصويت.  5:00اعة دعمهم. سوف يعقد المجلس اآلن في الس

 

 عذًرا. مصدر معلوماتي لم يكن دقيًقا.  آالن غرينبيرغ:

 

 اسألوني.  أور:-تشيريل النغدون

 

 سوف تتحدث جوديس اآلن عن التحرش الجنسي.  آالن غرينبيرغ:

 

أود في الواقع أن أقترح أننا يمكننا فقط أن نسميه  -في الواقع، سوف تقعل، ألنها مسألة  أور:-تشيريل النغدون

التحرش باعتباره قضية سواء كانت ذات طبيعة جنسية ونوعية بناء على الطبيعة أو أي 

 وسيلة أخرى. 

 ALACو At-Largeال أستطيع أن أتخيل أن مجتمع  -هذا مهم. أود أن أقترح  

ر من أن يكونوا في دعم كامل منا للعمل معا كمجتمع للتأكد من أن يقومون بشيء أكث

الجميع يشعر باألمان وقادر على المساهمة في البيئة التي نعمل فيها سواء كان ذلك في 

أو عبر اإلنترنت. كلماتنا عبر اإلنترنت في الواقع، فقط في اآلونة  ICANNاجتماع 

و مزعج أن توافق، في كل مرة تدخل غرفة األخيرة، جيدة بالفعل ومالئمة. بقدر ما ه

أن تتبع بعض المباديء المعينة، وهذه خطوة هامة  Adobe Connectبرنامج 

لتذكير كل واحد منا بالمعايير والقواعد السلوكية المتوقعة منا، وإذا لم يمكننا التصرف 

 على هذا النحو، يجب علينا النهوض والخروج من الغرف. 
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االجتماعات المادية. إنها مسألة ملحة أن علي العثور على أي إنها مجرد فجوة في  

شخص آخر غير مدعوم بشأن فرز ذلك. انها مسألة ذات حساسية كبيرة ألنه بينما لدينا 

على امرأة شابة أنا معجب بها،  -إذا كان يمكنني استخدام هذا المصطلح بروية  -بطل 

مكن للكثير منا اقتراح أنه يمكن القيام وهي مستعدة للتقدم بمزيد من الوضوح أكثر مما ي

به وتقديمه للواجهة، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هناك العديد من الرجال والنساء الذين 

صعدوا إلى تقديم المساعدة والدعم لها لتشعر باألمان منذ أن مرت بهذه التجربة هنا في 

 هذا االجتماع. 

الة ببساطة هي ورقة لمس. إنها مجرد لكن األمر ال يتعلق فقط بهذه الحالة. هذه اح 

بداية. نحن بحاجة ألن يكون لدينا آليات وقدرات أمان. نحن بحاجة أن يكون لدينا حالة 

حيث يكون فيها أي شخص جديد بالطريقة التي ننظم بها أنفسنا والطريقة التي نتفاعل 

الشعور باألمان  بها أن نعرف ما إذا كنت مرتبًكا وأشعر بالتهديد، هذه هي التوقعات من

 الذي يمكنني أن أتوقعه. 

يجب أن نلتزم، ينبغي أن نفعل ذلك، علينا أن ندعم ذلك، ولكن علينا أيضا أن ال نكون  

هستيريين حول هذا الموضوع. البشر يصنعون بالفعل أشياء بشعة لزمالئهم من البشر. 

ما نقوم به هو إدارة وتطبيع سوف يستمرون في القيام بذلك خالل تفاعالتنا هنا لألسف. 

 التوقعات. 

 أنا بالتأكيد أريد أن أرفع يدي للمشاركة. شكًرا.  

 

 سوف أنتهز هذه الفرصة ألسأل بشكل رسمي من يدعم ما قالته تشيريل للتو؟  آالن غرينبيرغ:

 

  -فقط، أو ALACأعضاء  سيدة غير معروفة:
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، والذي ICANNان هناك أي نشاط يحدث داخل فقط. إذا ك ALACال، ليس أعضا ء  آالن غرينبيرغ:

أولئكم منكم الذين  -سوف يساعد على إصالح الحل، ووضع القواعد في أماكنها

يعرفونني، وأود أن أضيف اثنين من العناصر المكيافيلية بعد ذلك، والتي لن أعبر عنها 

 أنا أؤيدها بشدة.  -

 

بعد إذنكم، ألنني اآلن على اتصال دائم مع صديقتي الشابة، شكًرا لك، سيدي الرئيس.  أور:-تشيريل النغدون

وراء  ALACفي قاعة  At-Largeوأود أن أكتب لها عبر سكايبي عن أن إجماع 

 قضيتها. شكًرا. 

 

 هنا ينتهي تقريري. شكًرا.  ليبلوند:-أوليفير كريبين

 

أمس، قبل يومين،  -ال أمس شكًرا جزيالً لكم. عنصر واحد كان لدينا في جدول األعم آالن غرينبيرغ:

عندما كنا نتحدث  -قد فقدت المسار الكامل، في يوم من األيام في األيام القليلة الماضية 

عن تنشيط مجموعة العمل، انتهاء مجموعة العمل، أيا كان، وكان لدينا مناقشة في 

. كان اإلجماع في مجموعة من الناس في تلك الغرفة في ذلك IDNمجموعة عمل 

الذي يتعين القيام به،  IDN، على الرغم من أنه ال يزال هناك الكثير من عمل الوقت

يجري القيام به من قبل عدد من األفراد الذين تم تحديدهم، وليس هناك حاجة إلى وجود 

مجموعة عمل رسمية مصممة لهذا الدور. كان هناك عدد من رسائل البريد اإللكتروني 

ن لم يكونوا جزءا من المناقشة، وأعتقد أنني أود أن التي تلت ذلك من قبل الناس الذي

أقترح أن ندعي أن النقاش لم يحدث أبدا، ونحن سوف نعيده مع التأكيد على أن جميع 

 الناس الذين يمكن أن يكونوا هناك في الغرفة في ذلك الوقت. 

 شكًرا. كيف سنقوم بذلك في الوقت المحدد؟  

 

 ]غير مسموع[  سيدة غير معروفة:
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لدينا ثماني دقائق فحسب. يمكننا مألها. يمكننا أن نقول "وقت االستراحة الحيوية"،  آالن غرينبيرغ:

دقيقة مبكًر.  1,5ولكنكم بالفعل بحاجة للعودة إلى الطاولة ويظهر لكم، وربما يظهر 

 لذلك سوف نستأنف في حوالي ست دقائق من اآلن. 

 نحن نستأنف. رجاًء تفضلوا بالجلوس.  

 

 . من اللطيف رؤيتكم. ALACمرحًبا مرة أخرى  ريناليا عبد الرحيم:

 

 هل أنت متأكد؟  شخص غير محدد:

 

القادم، لذا ها هو. ربما لم تكونوا  CEOدائماً. في أي حالة، أنتم تقدمون طلًبا لمقابلة  ريناليا عبد الرحيم:

 قد الحظتم ذلك، ولكنه لم يذهب إلى أي مكان بدون راع. 

 

 ]غير مسموع[ لوحظ.  أور:-النغدونتشيريل 

 

 حسًنا، سوف نجعله يقدم نفسه، ثم يمكنكم سؤاله بما تشاؤون.  ريناليا عبد الرحيم:

 

إنها ليست الراعي. الراعي يجلس هناك، ومن حين آلخر، نعم، سوف تقسم األمر. ال،  غوران ماربي:

 لم يكن أكثر من طلب مني ألنني أردت أن أقابلك. 

ولكن بقول ذلك، يسرني أن ألتقي البعض منكم بدًءا الفعل من يوم الجمعة، في ركوب  

الحافلة الشهير والذي استمتعت به كثيًرا. وأيضا بعض الناس الذين ال يمكنني إخراجهم 

من الممر، دون مقابلة وأيًضا مع بعض الناس الذين اكتشفت أن لدي بعض األصدقاء 
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الذين عملوا لي، وهو األمر المثير لالهتمام، لذا أشعر  المشتركين معهم، وحتى الناس

 كأني في المنزل كثيًرا هنا. 

أوالً وقبل كل شيء، أود أن أشكركم على هذه الفرصة للمجيء إلى هنا. في نهاية كل  

شيء، هناك مستخدم. أنتم تمثلون مجموعة مهمة جًدا في بيئة احترافية للغاية. هناك 

وهذا ما يقول لي الوصي الحقيقي أنه أمر مهم  -ي تتم ومجموعتكمالكثير من األشياء الت

 جًدا، ولكني أوافق. 

واآلن، عندما ينمو اإلنترنت أيًضا، خرج من شيء وأصبح شيئا آخر، وعلى مدى  

من كونها منظمة دولية إلى شيء عالمي حقا.  ICANNالعامين الماضيين، تغيرت 

دا أن ندرك أيضا جميع االختالفات في الثقافة وفي هذه العملية، فإنه من المهم جدا ج

وليس فقط على أساس إقليمي، ولكن أيضا في  -واللغة التي توجد في جميع أنحاء العالم 

 البلدان النامية وأجزاء من البلدان في بعض األحيان. 

أنت بالفعل واحًدا من أهم المجموعات لمساعدتنا على فهم ذلك، وأنا أتطلع للعمل معكم،  

لتعلم منكم، ولتناول العشاء معكم حتى في المستقبل. وأود أن أشكركم شكًرا جزيالً ل

 للعشاء وشكًرا جزيال لألومليت هذا الصباح. هذا بيننا. 

كما قلت، ألنني لم أكن قد بدأت بالفعل، قد  -كما أنا، يجب أن أقول، المتدرب هنا  

 1سوف أبدأ فعال في الطريق أصبح رسميا أمس عندما قال ستيف فجأة للجميع بأنني 

أبريل. ولكنني سوف أقضي أول مرة أتعلم، ولكن أيضا أتحرك ألنني في الواقع أعيد 

نقل نفسي وأسرتي إلى لوس أنجلوس، ويجب أن أكون هناك في نهاية مايو. سوف تأتي 

عائلتي في وقت الحق بعد فصل الصيف، ولكنني مجرد أحاول إصالح بعض األشياء 

مكان للعيش، فرشاة أسنان، كل ما عليك القيام به، وأنا سأقوم بالكثير من  الصغيرة مثل

 ذلك. 

سوف أصل  -وهذا شفاف للغاية -عندما أبدأ في القيام باألشياء، ما سوف أقوم به هو 

للمجتمعات أوال. هؤالء من أود مقابلتهم بأكبر قدر ممكن، وهذه هي األسباب التي 

ت به في خطابي في كلمة االفتتاح عندما قلت أن دور جعلتني أعود للبيان الذي أدلي

هو تنفيذ السياسات التي تأتي من المجتمع. وهذا هو،  ICANNالرئيس التنفيذي لشركة 

على حساب شخصي، محدود بكونه موظف حكومي وأن يكون قادًرا على القيام بذلك 
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ذلك، فأولويات بقدر االستطاعة، أنا بحاجة ألن أفهم وأحصل على المدخالت منكم. ل

المجتمع هنا في هذا النموذج قبل أن أقفز على كل شيء آخر. ولكن سيكون دائًما 

 األساس لعملي. 

يوم ألن األمر  100عندما يتعلق األمر باألسئلة، ال تسألوني عما سوف أفعله ألول  

 اآلن، ال أعرفه. شكًرا. 

 

علي أن أقول، في المستوى الحالي، عندما رأيت اإلعالن عن شكًرا جزيالً لكم.  آالن غرينبيرغ:

موعدك، سررت لمجموعة من األسباب المختلفة. لم أسمع تعليًقا سلبًيا واحًدا، الذي 

ربما يكون مفيًدا من هذه المجموعة ألنه عادة، ربما نأتي باثنين. أتطلع دائًما منكم لمحو 

 لفترة القليلة المقبلة. المتدرب من عالمتكم والتطلبع للعمل مًعا ل

 

لقد نسيت أن أقول شئ ما عن نفسي. ربما هذا يرجع إلى ثقافتي التي أتيت منها، وهي  غوران ماربي:

السويد، وهي مجتمع صغير جدا، ويقوم على فكرة بسيطة هي التوافق ألنه إذا كنت 

مجتمع صغير، عليكم أن تعملوا مًعا. ليس هناك طريقة أخرى. عليكم مشاركة 

ربما ال يكون األمر مهًما بالنسبة  -الخبرات، لذا هذا في جيناتي، وهكذا أنا أيًضا لدي

 لكم، ولك بالنسبة لي، وجهة نظر مثيرة لالهتمامحول قبول االنتقاد. 

سوف أحاول أن أريد منكم أن تشاركوني عندما أقوم بشيء خطأ، ولن آخذ هذا كنقد. 

آخذ هذا كشخص يريد مساعدتي على القيام بعملي بشكل أفضل. هذههي الطريقة التي 

أعمل بها، وهذا بالفعل ما أريد المضي فيه. ربما يحدث هذا أن أتحدث إليكم إذا لم أكن 

موافًقا، ولكن هذا أيًضا في النموذج. ولكني أريد بالفعل إنشاء مناقشة مفتوحة ألنه 

ناقشة يمكننا بالفعل تحسين أنفسنا وجعل األشياء أفضل. لن نوافق دائًما، منخالل الم

ولكني آمل أنه من خالل المناقشات، يمكنكم تعليمي، ويمكنني مشاركة وجهات نظري، 

 لذا ال تخافوا مطلًقا. 

أتعجب ما إذا كانت هذه جملة سليمة، بالمناسبة، لذا أخبروني إذا كنت مخطًئا. أراهن  

 تفعلون على أي حال. أنكم سوف 
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سأعطيكم الكلمة بعد دقيقة. لدي تعليق واحد ألنه طلب مني القيام به. اجتماع المجلس  آالن غرينبيرغ:

المفتوح اليوم كان مثمًرا للغاية مقارنة بالعديد من األشياء في الماضي. لقد اقتربنا كثيًرا 

عن البند األخير الخاصة  من كشطهم بسبب عدم وجود اإلنتاجية. ال يمكن أن يقال هذا

بثقة المستهلك. وبمجرد ذهاب التسمية الواردة، سوف نتحدث كثيًرا عن ذلك. إن 

ALAC وAt-Large  متعاطفين بالفعل بشأن هذه القضايا، لذلك لسنا بصدد الخوض

 في التفاصيل اليوم، ولكننا نقدم إشعارات. 

 تفضل.  

 

دخلت في مناقشة حول ما هو الفرق بين ما سوف أقوم به في المستقبل وما أقوم به  غوران ماربي:

. الكثير من الناس لديهم وجهة نظر حول جهاز تنظيم االتصاالت. ما 27بالفعل حتى 

هو دور جهاز تنظيم االتصاالت؟ جهاز تنظيم االتصاالت بسيط للغاية. إنه هناك لحماية 

حماية المستهلكين، أو هناك لحماية المواطنين ألن وظيفة المستخدم النهائي. إنه هناك ل

المنظم هو التأكد من أن الشركات االحتكارية ال يمكنها استغالل المستهلك النهائي 

باتفاقيات أو نظم الدفع التي ال تعمل. أنا مدرب على هذا النمط، وكان مهم جًدا بالنسبة 

قل، يوجد مفهوم لذلك في نهاية كل لي، لذا ربما نشارك بعض القيم في ذلك. على األ

 شيء، هناك مستخدم. 

 

شكًرا جزيالً لكم. لدينا القليل من األشخاص مرفوعة أيديهم. رأيت سيباستيان وتيم. أنا  آالن غرينبيرغ:

أطلب من الناس أن يبقوا مداخالتهم قصيرة ألن غوران ال يمكنها االنتظار لفترة 

 وتيجاني.  -رصة طويلة، ونحن نريد أن نعطي الناس ف

 

شكًرا جزيالً لكم، ومرحًبا. نحن نعلم أنكم قادمون ألنهم غيروا حرارة الغرفة. لقد بدأت  سباستيان باتشوليه:

 في البرودة فقط عندما جئتم، ثم كانت الستيعابكم، وكنا سعداء الستيعابكم معنا هنا. 
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أن أطلب منكم أن تقوموا  نقطتي الثانية هي أنكم طلبتم مني أن أقول لكم الحقيقة. أود 

بالشيء ذاته. أنا متأكد أنكم سوف، ولكن من األفضل قول ذلك، ثم فقط لتخيل أنكم ربما 

 تقومون بذلك. إذن مرحبا بكم مرة أخرى. 

 

إذا كنت تريد أن تكون كاذًبا جيد، شكًرا. لدي مشكالت في الكذب ألن لدي ذاكرة سيئة.  غوران ماربي:

 يجب أن يكون لديك ذاكرة جيدة وأنا ليس لدي. 

 

 شكًرا. تيم.  آالن غرينبيرغ:

 

لقد اعتدت ان أكون منظم اتصاالت بنفسي. مرحًبا. لدي سؤال بسيط جًدا، سيدي. كيف  تيم دينتون:

 تفضل أن ينطق اسمك؟ 

 

ذا سر، ال أريد أن أشاركه مع الجميع، ولكني أثق سوف أخبركم اآلن سًرا، وألن ه غوران ماربي:

فيكم. كنت في اجتماع مع بعض األشخاص الصينيين، وقالوا للتو أن اسمي بالفعل يعني 

حصان حلو المظهر يقفز جيًدا ويجول. أراهن أنك لن تقول هذا ألحد. ال يهم كيف 

 تنطقون اسمي. 

 

 هل هذا هو االسم األول فقط؟  آالن غرينبيرغ:

 

 فقط االسم األخير. غوران.  وران ماربي:غ
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 غوران.  تيم دينتون:

 

أجل. اآلن، لقد عملت دولًيا للعشرين عاًما الماضية، ولم يكن هناك أي شخص خارج  غوران ماربي:

السويد قادر على نطق اسمي، لذا اعتدت على ذلك. طالما أنكم تستخدمون اسمي وليس 

 أسماء أخرى عني. 

 

 وهل هو ماربي أم ماربي؟  تيم دينتون:

 

 ماربي.  غوران ماربي:

 

 ماربي.  تيم دينتون:

 

 أجل. يبدو أنك من جوثنبيرج، وال يمكنني أن أجامل أحًدا أكثر من ذلك.  غوران ماربي:

 

 عاًما مضت.  1000بالتأكيد أتيت من هناك منذ  تيم دينتون:

 

 نعم كنا جميًعا من الفايكنج.  غوران ماربي:

 

 سوف أتحدث بالفرنسية، لذا يرجى ارتداء سماعة الرأس الخاصة بكم.  ن جمعة:تيجاني ب
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شكًرا جزيال لحضوركم هنا وتخصيص اجتماعكم األول مع المجتمع لمنظمتنا. أهالً  

وسهالً. لقد عبرنا، منذ البداية، عن رغبتكم للعمل مع الناس، للتواصل مع الناس. هذا 

 ما نريده. 

لكم عنه، ولكن توم قد سأله. كيف تنطق اسمك؟ ريناليا قالت لنا لدي سؤال أردت أن أسأ 

أنه يكتب بطريقة واحدة، وينطق بطريقة أخرى. بالنسبة لي، لم يكن طبيعًيا، ولكن ال 

 بأس به. فقد كانت مزحة. 

ولكن ما أردت أن أقوله هو أننا نريد العمل معكم. نريد العمل في نموذج مفتوح بطريقة  

إذا كنتم أيًضا تريدون ذلك، سيكون هذا رائًعا. إذا لم تريدوا ذلك، سيكون مفتوحة معكم. 

 هناك مشكالت. شكًرا. 

 

 أنا ال أتحدث الفرنسية جيًدا، لذلك اعذروني.  غوران ماربي:

 

أشكركم على إعطائي الكلمة. أريد أن أقول كما قال تيجاني، أننا نرحب بالمدير التنفيذي  سيدة غير معروفة:

وباعتباري قادم جديد أنا نفسي لهذا المجتمع، نأمل أن نكون قادرين على العمل  الجديد،

معكم أطول فترة ممكنة. نأمل أن نقوم بطريقة طويلة معكم ألننا مهتمون بهذه المنظمة، 

 . ICTونعتقد أنها ستكون مساحة سوف تساعدنا على العمل في مساحة 

في مواجهة هذا المجتمع. نحن نعرف  آمل أن تكون قائًدا وراء هذا المجتمع وليس 

المجتمع. نحن نعرف أين نريد أن نذهب، ويجب عليكم مساعدتنا وتوجيهنا. شكًرا، 

 وحًظا سعيًدا. 

 

 شكًرا لكم، وآمل أن أكون جزًءا من المجتمع أيًضا. شكًرا.  غوران ماربي:

 

 هارولد.  آالن غرينبيرغ:
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 لك سيدي الرئيس. سوف أتحدث إليكم باللغة اإلسبانية.  شكًرا جزيالً  هارولد أركوس:

أود أن أرحب بكم في هذا االجتماع، وأريد أن أسألكم، المدير التنفيذي الخارج، فادي،  

إلى منظمة عالمية. ماذا تعتقدون أنه سيكون التحدي  ICANNلديه مهمة. لقد حول 

 ديدة التي تواجهونها؟ شكًرا. الحالي لهذه الحالة أو هذه المساحة الج

 

إنه سؤال رائع، وأتمنى أن يمكنني العودة إليه. أعمل أنا والمجلس كثيًرا لرؤية مايحدث  غوران ماربي:

اآلن، أثناء وبعد فترة االنتقال. أعتقد أنني يمكنني أن أقول أن االستقرار والشفافية 

 ستكون مهمة جًدا، جًدا. 

 ح لك إجابة كاملة هو أن هناك أيضا خطة استراتيجية لـالسبب في أنني لست مما يتي 

ICANN التي عملتم بها جميًعا، وهذا هو الهدف في كيفية قيامنا بأي أمور. إذا جاز ،

لي أن أقول، إن المعالم التي يتم إنتاجها في الوقت الراهن، عندما يتعلق األمر بالتسليم 

ستكون مهمة جًدا، ويجب أن أثبت لنفسي للتأكد من أننا نقدم أيضا بناء  NTIAإلى 

 على وعود تمت. ولكنني سوف أعود إليك. شكًرا. 

 

 استمر ]غير مسموع[.  آالن غرينبيرغ:

 

أنا ]غير مسموع[. أنا ضيف بينكم. أنا أمثل عضو في نقابة المحامين في تونس. أتمنى  سيدة غير معروفة:

النجاح في مهمتك الجديدة، ونحن واثقون أنك سوف تكمل بنجاح ما  لك يا سيدي كل

 بدأه سلفك. 

لدي أمنيتان. األمنية األولى من أفريقيا. أنت بحاجة إلى إكمال العمل الذي تم. إنها  

 القارة التي تستحق كل هذا العمل الجيد. إنها خصبة إلنترنت، ونحن نتطلع أن يكون لـ

ICANN  .دور رائع في هذا 
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الرغبة الثانية هي أن عليك أن تحاول أن يكون لك روابط مع منظمات غير حكومية  

 . شكًرا. ICANNألنه من خاللهم، سوف يتحقق النشر من 

 

لقد دعونا عدًدا من المنظمات غير أنا لست متأكًدا إلى أي مدى اتطلعبت عليه.  آالن غرينبيرغ:

الحكومية من افريقيا لالنضمام لنا حول الطاولة. برجاء رفع األيدي. ليسوا جميًعا هنا 

اليوم. واحد آخر هناك. يجب أن أقول، لقد شاركوا. لقد سقطوا هنا بدون الكثير من 

الذي ، وشاركوا بنشاط في مناقشاتنا، وهذا يظهر ما ICANN التاريخ والمعرفة بـ

 يمكن عمله إذا حاولنا قليال. شكًرا. 

 كم من الوقت لدينا؟ أربع دقائق إضافية. لدينا سباستيان.  

 

نعم، قليل جًدا، وأنا أعتقد أن تيجاني يمكنه التحدث عن ذلك أو عزيز. لقد ذهبنا إلى  سباستيان باتشوليه:

ورائًعا جًدا، ومنظم طالب، وكان هذا منعًشا،  100الجامعة باألمس. لقد تحدثنا أمام 

 جًدا من خالل كل من عزيز وتيجاني. لقد حققوا الكثير خالل هذا األسبوع. شكًرا لهم. 

ولكن الطالب: البعض منهم جاء هنا وقضى يومين معنا، والبعض اآلخر، قابلناهم في  

الجامعة فقط. كانت لحظات رائعة، وأنا آمل بالفعل أن نكرر ذلك في الدول اآلخرى. 

وجه التحديد، ال سيما في االجتماع "ب" حيث استهدف الذهاب إلى بلد لسنا  وعلى

معتادين على الذهاب إليه، ونأمل، في يوم االثنين القيام ببعض التوعية. مرة أخرى، 

 كانت الجلسة في الجامعة رائعة. شكًرا. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. لدينا تعليًقا عن بعد.  آالن غرينبيرغ:

 

 . ICANNشكًرا لك، سيادة الرئيس. أنا يسيم من طاقم  ياسيم نازالر:

 ]غير مسموع[ يقول: "مرحًبا سينور غوران. من فينزويال، نرحب بكم. شكًرا."  
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 شكًرا لك، ممثل فنزويال.  غوران ماربي:

 

 الدعوة األخيرة.  آالن غرينبيرغ:

 

آالن، كنت فقط سوف أشير إلى الرئيس التنفيذي الجديد لدينا حيث أننا كمجتمع نستفيد  أور:-تشيريل النغدون

بتزويدنا بها، من  ICANNاستفادة واسعة من التسهيالت على االنترنت التي تقوم 

الواضح، خدمات الترجمة الشفوية لدينا في هذا النوع من االجتماعات. وبالفعل، في 

بشكل روتيني في الترجمة الفورية بثالث لغات. مجتمعنا المؤتمرات لدينا، والتي تعمل 

يتوقع مستويات متعددة من االتصاالت داخل وخارج القاعة، وبالتالي سوف تحصلون 

دائًما على مشاركين عن بعد لديهم قدم مساواة تماما في الغرفة. وبالطبع، لقد التقطت 

 م. حقيقة أننا لدينا ترحيب قادم من فنزويال، لذا شكًرا لك

 

شكًرا. مسألة التنوع يتم إثارتها دائًما. في بعض األحيان نحن ننظر على األجزاء  آالن غرينبيرغ:

ونقول "ما هي المشكلة؟ لماذا تقضون هذا الوقت الصعب؟"  ICANNاألخرى من 

ولكن البعض من ذلك يأتي إلينا بشكل تلقائي. هذا ال يعني أنه ليس علينا المحاولة بشكل 

 لشيء. أكبر بعض ا

هل هناك أي أسئلة أو تعليقات أخرى؟ لقد انتهينا. شكًرا جزيالً لكم. أوه أوليفير  

 ليبلوند، الرئيس السابق ودائًما يحصل على الكلمة األخيرة.  -كريبين

 

ي شكًرا جزيالً لك، أالن. نعم، اظن "حسًنا، الرئيس السابق اآلخر قال شيًئا، لذا كان عل ليبلوند:-أوليفير كريبين

أن أقول شيًئا أيًضا." علي التفكير طويالً وملًيا للتفكير فيما كنت سأقوله وأفكر فيه، 

 ولألسف، كان صعًبا جًدا. 



 ALAC  ARاالجتماع النهائي الخاص بالقيادة اإلقليمية و -مراكش

 

 43من  37صفحة 

 

ولكنك أطلقت هذه المرة ألنك الرئيس القادم، لذلك فالمرة القادمة، أعتقد أننا ربما نحتاج  

واألشياء تأتي في  إلى المزيد من الوقت معكم، وأيًضا، سيكون هناك موجه من األسئلة

طريقكم. ولكننا بالفعل نتطلع إلى العمل معكم، وأنا شخصيا متحمس جدا، أوال، أنت 

جئت من أوروبا وخلفيتك والطريقة التي تعاملت بها مع األمور كبيرة جًدا، لذلك نتطلع 

 بشدة إلى صنع التاريخ في مستقبل. شكًرا. 

 

بالمجيء إلى هنا. أنا آمل أنني سوف أعود العديد والعديد شكًرا، وشكًرا لكم للسماح لي  غوران ماربي:

 من المرات. أنا أتطلع دائًما لألسئلة، ولكن أيًضا لإلجابات. شكًرا جزيالً لكم. 

 

 شكًرا.  آالن غرينبيرغ:

 

 ]غير مسموع[  شخص غير محدد:

 

 شكًرا جزيالً لكم. كان هذا ما سوف أقوله بالضبط. االجتماع لم ينته بعد.  آالن غرينبيرغ:

 

 . ALACشكًرا ألعضاء  ريناليا عبد الرحيم:

 

 والقادة اإلقليمين وغيرهم من الناس الذين لدينا كضيوف.  ALAC آالن غرينبيرغ:

 

 اآلخرين.  At-Largeوالقادة اإلقليمين وأعضاء مجتمع  ALAC ريناليا عبد الرحيم:
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مشارك عن بعد حول القضية األخيرة التي نتحدث عنها  شكًرا. اآلن، لدينا تعليًقا من آالن غرينبيرغ:

 بشأن التحرش. يسيم. 

 

يجب أن  LACRALOشكًرا لك، سيادة الرئيس. مرة أخرى ]غير مسموع[ يقول: " ياسيم نازالر:

 في موضوع التحرش االفتراضي وبلطجة اإلنترنت. شكًرا."  APCيتحدث مع 

 

 البلطجة.  سيدة غير معروفة:

 

 هذا اختبار للغتك اإلنجليزية.  غرينبيرغ:آالن 

 

 يرجى إعذاري في اللغة اإلنجليزية. شكًرا.  ياسيم نازالر:

 

لغتك اإلنجليزية رائعة، والبعض منا يحبون لهجتك. ]حديث متبادل[ أوه، عزيزي.  آالن غرينبيرغ:

 رأيت يًدا مرفوعة في مكان ما. رأيت يًدا مرفوعة في مكان ما. ألبرتو. 

 

، نحن ALSسأتحدث باللغة اإلسبانية. لدي نفس السؤال ]غير مسموع[، ومن خالل  رتو سوتو:ألب

نعمل على ذلك، ونحن نوصل المحادثات في المدارس الثانوية. لقد عملنا مع العديد من 

 الطالب. 

على سبيل المثال، في مقاطعة من األرجنتين،علينا، في يومين، ثالث اجتماعات في يوم  

طالب. لذلك سوف أناقش هذا مع  150اجتماعات في يوم آخر بأكثر من  واحد،والث

هامبرتو والرئيس التنفيذي القادم سيكون لديهم الكثير من العمل للقيام به بالطبع، سوف 

 أطلب منه مساعدتي. 
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هناك قادة على هذا النحو.  ALACشكًرا جزيالً لكم. هذا هو آخر اجتماع رسمي لـ  آالن غرينبيرغ:

إقليميين يبدؤون فوًرا بعد هذا، وقد قمنا بالبدء متأخرين بعض الشيء عقب ما نخطط له 

ولكن مبكًرا عما كنا نعد له أصال. أود أن اختم هذا االجتماع. أشكركم جميًعا على 

 مشاركتكم وعملكم النشط الذي تم هنا. أعتقد أنكم كنتم ناجحين للغاية. 

 

 ا بند واحد متبقي. لدين سيدة غير معروفة:

 

لدينا بند واحد متبقي. عذًرا. هناك إعالن لنائب الرئيس. آه، اآلن أنا أعرف ما هذا.  آالن غرينبيرغ:

 أعتذر. 

 

شكًرا جزيالً لك، أالن. كما تعلمون، هذا األسبوع، لدينا خمس منظمات غير حكومية،  تيجاني بن جمعة:

باح خالل هذا األسبوع والتي شاركت جاءت معنا وقد تم تدريبهم خالل دورات الص

أخرى. لقد شاركوا بقوة أو، دعونا نقول، أكثر مما هو  ALACأيًضا في جلسات 

 ، ولكنهم شاركوا أيًضا في جلسات أخرى. ALACمتوقع في جلسات 

نعم،ونحن ذهبنا إلى الجامعة، وذهبوا معنا إلى الجامعة لذلك كان هذا أسبوًعا كبيًرا 

 د أن نقدم لهم الشهادة، لذا سيقوم بذلك عزيز وآالن. بالنسبة لهم. نري

 

]غير مسموع[ التالي هو السيدة ]غير مسموع[. إنها مريضة. إنها مريضة بعض  عزيز هاللي:

الشيء، لذا نود أن نشكرها أكثر من اآلخرين ألنها ظلت في القاعة عندما لم تكن تشعر 

 جال في القاعة، أنها بخير. ]غير مسموع[ هناك نساء أكثر من الر

 

 ]غير مسموع[  سيدة غير معروفة:
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 ]يتعذر تمييز الصوت[ منظمات غير حكومية من الكاميرون.  عزيز هاللي:

 

عزيزي عزيز، شكراً لك. بناء على طلب الجميع، سوف أقدم خطاًبا. شكًرا جزيالً لكم.  شخص غير محدد:

 عزيزي، عزيز، عزيزي ]غير مسموع[، أشكركم على هذه الشهادة. 

أنا محبط بعض الشيء أن الرئيس التنفيذي الجديد الذي جاء في نفس وقتي لم يقدم له  

 بنفسه. أنا لم أفهم اسمه أعتقد أنه حصان مجنون أو شيء من هذا القبيل. 

 

م هذه الهدية وهذه الشهادة. إنه الذي يقد RALO. إنه ICANNإنه ليس من رئيس  عزيز هاللي:

 الذي يقدم هذه الشهادة. شكًرا لك، أالن. شكًرا جزيالً.  ALACرئيس 

 

تعالوا هنا، جميًعا. فلتتقدموا رجاًء. سوف نلتقط صورة. سوف نلتقط صورة جماعية.  تيجاني بن جمعة:

 مع ]تيري[، سوف نأخذ صورة جماعية. 

 

 قبل أن نتمكن من التأجيل؟ عذًرا.  هل نسيت أي شيء آخر آالن غرينبيرغ:

 

السيد الرئيس، انتظر. لم تنس شيء، ولكننا نريد أن نشكرك لعملك الجاد هنا في ]غير  شخص غير محدد:

 مسموع[. 

 

 شكًرا جزيالً لكم. لدي بعض الشكر، ولكن نعم، تفضل رجاء.  آالن غرينبيرغ:
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لقد أعددت خطاًبا عن تونس لمدة ثالث دقائق. إذا لم يزعجك ذلك، سوف أتحدث لمدة  سيدة غير معروفة:

 ثالث دقائق إن أمكن. إذا كنتم مشغولين، وليس لديكم الوقت لهذا، فال بأس. 

 

 تفضل.  آالن غرينبيرغ:

 

 أنا أبحث عن خطابي ألنني كتبته. أتمنى أن تكون الترجمة دقيقة.  سيدة غير معروفة:

موع[ تونس. هذا نفس المعنى للدولة. إنها دولة السهولة والطمأنينة والسالم. ]غير مس 

ربما تونس ال تكون كبيرة في حجمها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية، ومع ذلك؛ فهي 

ثرية برأس المال البشري والعديد من الحضارات على مر التاريخ والتي أهلتها لتكون 

ية والدولية. فهي مفتوحة في نفسها وعلى الدول في مكانة خاصة في البيئة الجغراف

 األخرى. 

من يقول تنوس؟ يقول هانيبال، يقول أليسا، يقول اآلثار الرومانية، وعقبة ابن نافع،  

وطارق ابن زياد، والقيروان، باإلضافة إلى بيت الحكمة، ابن خلدون، ]إمام[ ]غير 

يونيو  14، وحكمة بورقيبة في مسموع[ والقاضي عياد. هذه دولة االستقالل والمنشآت

2011 . 

الناس يحتاجون للعيش يوًما ما، البد أن يستجيب القدر. قال هذا الشاعر أبو القاسم  

الشابي، وشعب تونس قالوا "امضي قدًما." قالوا ارحل لبن علي، في وقت كان 

هل تاريخي. لقد كانت لحظة تاريخية. كانت هذه لحظة صعبة للغاية على تونس، ولكن أ

 تونس أرادوا التعبير عن إرادتهم. ولكن إرادة الناس ال يمكن أن تقهر. 

كانت الثورة التونسية رائعة، ولم تحدث بين عشية وضحاها. وضعت الشعب التونسي  

في وضع صعب للغاية، وواجه مواقف سياسية صعبة للغاية، والوضع السياسي، 

االغتياالت السياسية األمور أكثر  الوضع االقتصادي الذي لم يستخدم للتعددية. جعلت

 تعقيدا، وهذا يؤدي تقريبا إلى حرب أهلية في تونس. 
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لذلك اللجنة الرباعية التي كانت تقود الحوار، وهو االتحاد التونسي للتجارة والصناعة  

والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان، واللجنة الرباعية قادوا الطريق ومهدوا الطريق نحو 

 انتخابات واضحة جدا وشفافة وديمقراطية. 

ي واالقتصادي. أمام الطريق أمام تونس صعب للغاية، خاصة على المستوى االجتماع 

تونس، هناك قدر كبير من العمل والكثير من التحديات ألجل العيش مًعا وبناء اقتصاد 

قوي ومتوازن وإرادة سياسية مفتوحة وسياسة خارجية. تونس تحتاج إلى الدعم من 

 المجتمع الدولي. 

دة ما ، نهيب بكم أن تأتوا كضيوف لدولتنا ومشاهICANNبينما نكون معكم في مجتمع  

كنت أشرحه لكم في تونس. هناك الكثير من رأس المال البشري والقوة البشرية. هناك 

الكثير من الفرص لالستثمار، ونحن ندعوكم، ونحن ندعوكم من هذا المنبر لالستثمار 

 في بالدنا وفي وطننا. يمكنكم المجيء لدولتنا على أي حال، في أي وقت. 

وهذا األسبوع. كانت هذه تجربة رائعة، وسوف يسرني جداً أن اكون معكم اليوم  

 أتحدث عن هذا ألهل بلدي، تونس. شكًرا. 

 

شكًرا جزيالً لكم. دون أي ضجة أخرى، لدينا اجتماع آخر يبدأ هنا منذ دقيقة مضت،  آالن غرينبيرغ:

. سيظل القادة اإلقليمين الجتماعهم التالي. كل ALACلذا أود أن أشكر الجميع في 

 الطبع، مرحب ببقائه. شخص آخر، ب

الماضي، أود أن أشكر، أوال وقبل كل شيء، المترجمين لدينا،  ALACوفق اجتماع  

الذين كانوا من المفترض أن يأخذوا فترة استراحة، ولم نقدم لهم. ربما يحتاجون لبضع 

 دقائق. 

ن ثانًيا، الموظفون الفنيون خلفي على اليسار. كان هذا اجتماع آخر وقد أصبح روتي 

وممل حيث يعمل كل شيء طوال الوقت. إنه لطيف بالفعل. شكًرا. تيجاني يقول أنه 

 علينا أن نمسك الخشب. هناك خشب تحت كل طاولة. نحن على ما يرام. 

 الذين كانوا يدعموننا.  At-Largeأخيًرا وليس آخًرا، موظفي  
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شكًرا لكم جميًعا، وسنراكم في الغد ألنه بالطبع، لم ينته لقد كان هذا اجتماًعا رائًعا.  

 االجتماع نفسه بعد، فقط الجزء الخاص بنا منه. جيزيال. 

 

عذًرا. إن أمكن، معلومات مهمة جًدا أنا على يقين أن كل شخص يريد معرفتها هي  جيزيال غروبر:

إلى  7:00اعة متى تنطلق الحافالت إلى الحفل هذا المساء. إنهم يغادرون من الس

من أمام مركز المؤتمرات. آخر حافلة تغادر الساعة  2000إلى  1900مساء،  8:00

دقيقة  30مساء وتعمل كل  9:30أي  21:30. تبدأ حافالت العودة في اساعة 20:00

. 23:30، الساعة 11:30إلى العديد من الفنادق، وتغادر الحافلة األخيرة في الساعة 

 تكم جميًعا. شكًرا. فلتستمتعوا بليل

 

 شكًرا لكم جميًعا.  آالن غرينبيرغ:

 

 ]نهاية النص المدون[


