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مارس في الساعة  9والذي یوافق  At-Largeسیبدأ اجتماع القیادة اإلقلیمیة التابعة لـ شخص غیر محدد:

5:30 . 

 

أیھا السیدات والسادة، ھّل لي أن أعلن أن عزیز ھیاللي قد عاد إلى ھذه القاعة. إذا  أولیفیر كریبین لیبلوند:

عونا نبدأ لذا، د تأخرنا في البدء في االجتماع، سنتأخر في الوصول إلى االحتفال.

 بأسرع وقت ممكن لكي نتمّكن من الوصول إلى االحتفال بأسرع ما ُیمكن. 

 ھا نحن إًذا... 

 انتظموا. انتظموا.  

 حسًنا، ھل نحن مستعّدون، ھایدي، ماذا عن التسجیل؟ ھل أنتم مستعدون أیھا العاملون؟ 

 

االختصار بقدر اإلمكان لكي نعطیكم حسًنا. سنبدأ باجتماع القیادة اإلقلیمیة. سنحاول  عزیز ھاللي:

الوقت لتعودوا إلى غرفكم قبل الذھاب لالحتفال. لذا رجاًء، تحّدثوا باختصار وبإیجاز. 

وحتى لو تجّنبتم الحدیث، سیكون ذلك أفضل. لم أقرأ جدولنا لھذا الیوم، لذا أولیفر، 

 تفّضل بالتحدث.

 

 علّي أن أتحّدث باللغة الفرنسیة. حسًنا، لدّي إجابة سریعة.  أولیفیر كریبین لیبلوند:
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نحن في بلد یتحّدث باللغة الفرنسیة، لذا علّي التحدث بالفرنسیة. المشكلة ھي أن 

ومن الصعب  ATLAS IIالتوصیات التي سنقرؤھا منبثقة عن مؤتمر القمة الثاني 

 التحّدث عن التوصیات المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة.

 حسًنا، ھذا صحیح. لنبدأ بقراءة ھذه التوصیات. شكًرا جزیًال لك یا عزیز و...

 

 أجل، نحن قریبون جًدا من جبال األطلس. عزیز ھاللي:

 

نحن جالسون تحت سقف قاعة األطلس، لذا نحن قریبون جًدا من جبال األطلس في ھذه  أولیفیر كریبین لیبلوند:

ى ھذا. واآلن، ما سنحاول فعلھ، وأعتقد أننا ما زلنا اللحظة. لذا، شكرا جزیًال لكم عل

بعیدین قلیًال عن إنھاء جمیع ھذه التوصیات، ولكن أمامنا بعض البنود. وآخر مرة 

 ATLASأجرینا فیھا اجتماًعا ھاتفًیا حول ھذه البنود، كان ھناك عدد من توصیات 

اإلقلیمیة  At-Largeالرائعة والمنبثقة عن اجتماع لندن، وینبغي على جمیع منظمات 

 . 43و 42و 31و 28العمل بھا. ھناك التوصیة رقم 

أن تعمل مع جمیع منظمات  ALACكالتالي: "یجب على  28لذا، كانت التوصیة رقم  

At-Large  اإلقلیمیة وھیاكلAt-Large  لتعیین وتحدید الخبرات واالھتمامات

الحالیة السائدة في عضویتھا، وتحدید الخبراء المتخصصین وتسھیل تواصل 

 السیاسات".

بخصوص  ICANNأما بالنسبة لھذه التوصیة، أرادت ھایدي التواصل مع عاملي  

لك من إجراء دراسة احترافیة لتقدیم التقاریر لألمناء في المنظمات اإلقلیمیة العامة وذ

 أجل المضي قدًما بھذا األمر. ھل یمكنني ان أحصل على آخر التحدیثات من ھایدي؟ 

 

آخر التحدیثات ھي أنني بحثت في ھذا األمر ویبدو أنھ ال یوجد ھنالك أي خبرة بین  ھایدي أولریخ:

 العاملین في مجال إجراء االستطالع. 
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ھایدي، وأعتقد أن ھامبیرتو كاراسكو عمل على ھذا األمر  حسًنا، شكًرا جزیًال لك یا أولیفیر كریبین لیبلوند:

 أیًضا. لذا، تفّضل بالتحّدث یا ھامبیرتو. 

 

في اجتماعنا األخیر، كانت ھذه المعلومات متاحة أمامنا، وقد عاھدت نفسي لمعرفة فیما  ھامبرتو كاراسكو:

لقد بحثت في  إذا كانت ھناك احتمالیة للبحث في آلیات أخرى إلجراء ھذا االستطالع.

المواقع اإللكترونیة وفي اإلنترنت ألرى إن كان بإمكاننا إنجاز ھذا األمر، إن كان 

بإمكاننا إجراء استطالع احترافي بأنفسنا. وعلى قدر معرفتي، أعتقد أنھ من الممكن 

القیام بذلك. یمكننا إجراء االستطالع. علینا أن نمشي خطوة لألمام طالما نتفق على 

یر التي نرغب في إجراء االستطالع عنھا وطالما نستطیع تعیین شخص أو نفس المعای

أشخاص للبحث في المواضیع التي تثیر اھتمامنا وربما یساعدوننا في  3شخصین أو 

 إجراء استطالع احترافي.

 

نني أذكر شكراً جزیالً یا ھامبیرتو. مجّرد سؤال سریع. ھل أسندت إلیك ھذه المھمة؟ أل أولیفیر كریبین لیبلوند:

أنھ تم تعیینك إلنجاز إحدى المھام ولكن ال یمكنني العثور علیھا في أي مكان. لذا أشعر 

 باالرتباك قلیًال. 

 

 أجل، ھذه ھي المھمة التي تم تعییني إلنجازھا. ھامبرتو كاراسكو:

 

ھذه الصفحة، لذا أرجو شكًرا لك یا ھامبیرتو. أعتقد أنھ ینبغي إدراج ھذا الموضوع في  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 منك آریل أن تحّدثي الصفحة. 

 حسًنا، ھل علینا أن ... لننتقل إلى ألبرتو سوتو، رجاًء.  
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یتمحور الموضوع اآلخر الذي ناقشناه مع ھامبیرتو حول عدد ھیاكل منظمة  ألبرتو سوتو:

At-Large  التي ینبغي علینا إجراء الدراسة عنھا، ألن بعض الھیاكل تتكون من عدد

بسیط من األعضاء وبعضھا یتكون من مئات األعضاء. لذا، یجب علینا أن نأخذ ھذا 

أسماء لكل ھیكل  3االستشاریة  At-Largeالموضوع بعین االعتبار. ستطلب لجنة 

اصل. لذا نعتقد أن علینا إعطاء و[لن یمّثل كل ممثل] نقطة التو At-Largeلمنظمة 

فیما یتعلّق بعدد جھات االتصال التي یرغبون  At-Largeالحریة لھیاكل منظمة 

جھات على األقل. یمكننا  3بتقدیمھا وعدد اإلحصائیات، ولكن علینا أن نطلب أسماء 

أسماء، ولكن ال یمكننا الحصول  3مناقشة ذلك. یمكننا أن نكون مرنین للحصول على 

 اسم على سبیل المثال. شكًرا. 1000على 

 

 ألبرتو. ھایدي أولریخ. أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

شكًرا لك، أولیفر. مجّرد تذكیر فقط، تم تعیین بعض العاملین إلجراء استطالع شخصي  ھایدي أولریخ:

واالتصال بھا،  At-Largeبخصوص قدرة العاملین على الوصول إلى ھیاكل منظمة 

الممثلون الذي تم تعیینھم لكل ھیكل. ونأمل أن نستخدم ذلك في سیاق معاییر ھیكل 

وتوّقعات القوى العاملة. ولكن إن كان ھناك القلیل من التعاون بین  At-Largeمنظمة 

 جھود ھذه المجموعة وجھود القوى العاملة، فسنقّدر ذلك كثیًرا. شكًرا. 

 

شكًرا جزیالً لك یا ھایدي، على ھذا. إًذا، بعد إنھاء ھذا الموضوع، ماذا علینا أن نفعل؟  ند:أولیفیر كریبین لیبلو

ھذا ھو السؤال الكبیر. ھل ترغب في االھتمام بھذا الموضوع یا ھامبیرتو؟ ھل ستكون 

قادًرا على المتابعة إذا ... أعتذر عن مناداتك بھذه الطریقة، ولكنني لست متأكًدا من 

ي قدًما بھذا األمر ومن الواضح أنھ أمر... أعتقد أن ھناك اھتماًما في كیفیة المض

 اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي.  At-Largeمنظمة 
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سیكون من دواعي سروري أن أھتم بھذا الموضوع، ولكنني أرغب في العمل مع  ھامبرتو كاراسكو:

للغایة. وربما یمكننا العمل مًعا  سیرانوش ألنني أعرف أنھم أجروا استطالًعا جیًدا

 لوضع أسئلة موحدة أو متناسقة، إن كانت توافق، بالطبع.

 

 سیرانوش فاردانیان. أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 سیكون ذلك من دواعي سروري.  سیرانوش فاردانیان:

 

طوة لألمام، فیما یتعلّق بالتعاون ھذا رائع، حسناً، شكراً جزیالً لكم. أعتقد أننا تقّدمنا خ أولیفیر كریبین لیبلوند:

 بین العاملین، بالطبع. من فضلك، استخدمي المیكروفون یا ھایدي. 

 

نعم. أردت أن أرى فقط إذا كان بإمكان العاملین العمل مع ھامبیرتو وسیرانوش لنتأكد  ھایدي أولریخ:

أن ھناك تعاوًنا بخصوص ھذه النقطة مع الموظفین الذین سیكونون قادرین على 

 . شكًرا. At-Largeاالتصال بھیاكل منظمة 

 

ا، ھذه مھمة. ولقد قمنا بتسجیلھا. وأعتقد حسًنا، شكرا جزیًال لك یا ھایدي على ذلك. إذً  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 أنھا جیدة. أعتقد أن بإمكاننا المضي قدًما... ھامبیرتو؟ ھل ترغب بإضافة شيء ما؟ 

 

أرید أن أسأل فقط فیما إذا كانت ھنالك أیة مشكلة. كما تعرفون، أنا الرئیس اآلن، فھل  ھامبرتو كاراسكو:

 عمل. ھذا سؤال رسمي.بإمكاني االستمرار في العمل في مجموعة ال
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ھناك العدید من المشاكل المتعلّقة بك على وجھ الخصوص. فعزفك على اآللة الموسیقیة  أولیفیر كریبین لیبلوند:

فظیع للغایة. سمعنا ذلك باألمس. على أیة حال، وفیما یتعلق بفریق العمل الحقیقي، فال 

وروبا، وأنا مشترك في ھذا إلقلیم أ At-Largeمشكلة في ذلك. أنا أیًضا رئیس منظمة 

العمل أیًضا. لذا فاألمر یعتمد على وقتك وعلى أحبائك، سواًء أكانوا یذكرونك أم ال. 

 ولكن على قدر معرفتي، ال بأس في ذلك. 

 

 [غیر مسموع] ھایدي أولریخ:

 

 لم أفھم كلمة مما قلتھ یا ھایدي. أنت ال تستخدمین المیكروفون.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

المعذرة. فقط من أجل التوضیح، حیث أن ھذه المجموعة مشّكلة من أجل الرؤساء  ھایدي أولریخ:

اإلقلیمیة ونائبو الرؤساء واألمناء. لذا ھامبیرتو، أنت  At-Largeورؤساء منظمات 

اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة  At-Largeمرحب بك كرئیس و كعضو جدید في منظمة 

 وجزر الكاریبي. شكًرا. 

 

واالجتماع مفتوح، لذا  حسًنا. شكًرا جزیال. دعونا ننتقل إلى التوصیة التالیة، رجاًء. أولیفیر كریبین لیبلوند:

لستم بحاجة للمغادرة. ال بأس في ذلك. نحن نحتمل غیر الرؤساء واألمناء العامیون 

 وعامّیو الشعب والعاملین. صحیح. كانت ھذه مزحة أخرى بالمناسبة. 

مھمة البحث في استخدام أدوات وأسالیب  ALACو  ICANNتتولى  : "یجب أن31 

  بسیطة لتسھیل المشاركة في التعلیقات العامة واستخدام التعھید الجماعي.

ھذه التوصیة أكثر تعقیًدا ألن تعبیر "التعھید الجماعي" استخدم من قبل عاملي المشاركة  

العالمیة ألصحاب المصلحة في مرحلة ما، ولم نستفد منھ كثیًرا وفي الواقع، تراجعت 
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بعض األطراف عن استخدام تعبیر "التعھید الجماعي". لذا نحن لسنا متأكدین من 

لھا أن نمضي قدًما بخصوص ھذا األمر، وبصرف النظر الطریقة التي یمكننا من خال

عن الحقیقة التي تشیر إلى أن مجموعة العمل المعنیة بوسائل التواصل االجتماعي 

 والقوى العاملة المعنیة بشؤون التكنولوجیا یكملون تحقیقھم للعثور على أدوات أفضل. 

سیساعد بالتأكید بخصوص واآلن وبعد قول ذلك، لدینا موقع إلكتروني جدید، لذا ھذا 

األمور المتعلقة بالمشاركة والتعلیقات العامة ألن لدینا طریقة جدیدة لعرض التعلیقات 

العامة والسماح لألشخاص بإجراء بحوث عن التعلیقات السابقة. آریل، ھل یمكنك أن 

توّضحي لنا التسھیالت التي نمتلكھا اآلن لكي نتمّكن من الحصول على المعلومات 

 یحة في الوقت المناسب للتعلیقات العامة؟ الصح

 

ھا أنا أعرض لكم الموقع اإللكتروني والقسم الذي یبین التعلیقات العامة ونحن نعرض  آرییل لیانج:

االستشاریة أن تقّدم بیاًنا حولھا.  At-Largeاآلن التعلیقات العامة التي قررت لجنة 

األول، فستالحظون بأنھ یتعلّق بتقریر لذا، على سبیل المثال، إذا نقرتم على التعلیق 

 At-Largeمجموعة عمل مراجعة األقالیم الجغرافیة. وھنا، یمكنكم أن تروا أن لجنة 

المسودة األولى. وعند االنتھاء  --المعذرة  --االستشاریة قد بدأت بصیاغة البیان األول 

مثاًال آخًرا. ھنا. ربما ینبغي علّي أن أریكم  wikiمن ذلك، ستظھر صفحة الویكي 

أعطوني لحظة من فضلكم. ھذا مثال مختلف. ویمكنكم أن تروا الجدول الزمني الذي 

، حیث أن جمیع wikiیبّین كیفیة تطّور البیان بشكل داخلي، وعلى مساحة عمل الویكي 

ھذه األمور موصولة عبر رابط إلكتروني بسجل األنشطة وسیقوم بتوجیھ الزوار 

لترك تعلیقاتھم. فعلى سبیل المثال، إذا كان ھذا التعلیق یذكر أن للذھاب إلى ذلك الموقع 

المجتمع بدأ بالتعلیق على المسّودة األولى لالقتراح، كل ما علیكم فعلھ ھو النقر على 

ھذه األیقونة وسوف تنتقلون إلى مساحة عمل الویكي وبعدھا یمكنكم التعلیق على 

ه الطریقة یكون لدینا رابط جید بین الموقع المسودة األولى للمقترح على الفور لذا بھذ

 . وكان ھذا كل شيء إلى حد اآلن. wikiاإللكتروني وصفحة الویكي 

 



 At-Large  ARاجتماع القیادة اإلقلیمیة التابعة لـ -مراكش 

 

 23من  8صفحة 

 

لك یا آریل. ھذا مفید جًدا. ھل قمتم جمیًعا بتجربة ذلك؟ ھل ألقیتم نظرة  شكًرا جزیالً  أولیفیر كریبین لیبلوند:

ط. لكي تكونوا قادرین... إن لم على ذلك؟ أنا أشجعكم لكي تلقوا نظرة على ھذا الراب

اإلقلیمیة في وضع السیاسات وإذا لم نقرأ  At-Largeنشارك نحن كقادة لمنظمات 

بخصوص ما یحدث حالًیا وما لم نستخدم بعض األدوات، فسیكون من الصعب إقناع 

للمشاركة في عملیة وضع السیاسة. لذا، نحن بحاجة بالتأكید  At-Largeھیاكل منظمة 

إللقاء نظرة على األدوات الموجودة ھناك ونبحث في كافة الطرق لتحسینھا. لذا، 

 سیرانوش فاردانیان، أنت التالیة. 

 

، ، ولكن بما أن السؤال قد ُطرح اآلنAOBشكًرا. أردت ان أذكر ھذا األمر تحت بند  سیرانوش فاردانیان:

 NARALOاإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة  At-largeسأخبركم بأن أعضاء منظمة 

 LACRALOاإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي  At-Largeومنظمة 

 APRALOاإلقلیمیة آلسیا واسترالیا وجزر المحیط الھادئ  At-Largeومنظمة 

سات. وكان الطلب الذي اجتمعوا باألمس مع روب من فریق العمل المعني بوضع السیا

للمشاركة في عملیة وضع  At-Largeأرسلناه إلیھ یتمّثل في تشجیع ھیاكل منظمة 

السیاسات والمشاركة في التعلیقات العامة والتعلیق على ھذه السیاسات، نحن بحاجة... 

عندما تتاح الفرصة للتعلیق على السیاسات، نحتاج إلى صفحة واحدة ولغة بسیطة 

ما ھي ھذه السیاسة، وكیف یمكنھا أن تؤثر على  --مجّرد توضیح لـ  وغیر معّقدة،

 At-Largeولكي ُترسل إلینا لنتشاركھا مع ھیاكل منظمة  --المستخدمین النھائیین 

لتشجیعھم على االنضمام والتعلیق على ذلك. لذا آمل أن ُیؤخذ ھذا االقتراح بعین 

للقیام  At-Largeیة ونفّعل ھیاكل منظمة االعتبار وسیكون مفیًدا لنا أن نكون أكثر فعال

 بھذا العمل. 

 

 شكًرا جزیالً لك یا سیرانوش. وأنت تتحدثین عن برنامج التطویر الوثائقي.  أولیفیر كریبین لیبلوند:
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 بالضبط. سیرانوش فاردانیان:

 

 جید أنك ذكرت ذلك. حسًنا. شكًرا. قد نتحّدث عن ھذا الموضوع الحًقا، ولكن من ال أولیفیر كریبین لیبلوند:

واآلن بخصوص ھذه التوصیة، وكما ذكرنا، ھناك رابط إلكتروني لفریق العمل الفني  

ولھذا أنا أطلب من غلین ماكنایت أن ُیطلعنا على آخر التحدیثات المتعلقة بفریق العمل 

 الفني بخصوص ھذه التوصیة. 

 

مسألة التعھید االجتماعي من قبل. وعندما كما ذكرت في االجتماع الماضي، لم نناقش  غلین ماكنایت: 

سألت عن الجھة التي وضعت ھذا المفھوم، شعرت بالضیاع. أعتقد أنھ شخص كان 

یشرب الخمر كثیًرا أو شيء من ھذا القبیل. ولكن، أجل، لم یكن ذلك نقاًشا، ولم یكن 

ة من المقصود مناقشة ھذه المسألة. ولكن بخصوص األدوات، إذا نظرتم إلى الصفح

] ھي Lumielاإللكترونیة ونظرتم إلى األسفل، كنا ننظر إلى أدوات مختلفة، حیث أن [

، ونحن ال نرید أن نتورط من خالل Bufferو Slackإحدى األدوات المستخدمة و

حصولنا على أداة أخرى. ولكن المسألة المھمة تتمحور حول األفراد الذین یستخدمون 

Linux  واألفراد الذین یواجھون صعوبات أثناء استخدام برنامجFlash ھذه ھي ،

 األمور التي علینا أن نھتم بھا بخصوص إمكانیة الوصول إلى الموقع اإللكتروني. 

 

ونحن نتطلع لكي نتأكد من األدوات المتاحة لالستخدام والتي تطابق معاییر الجمعیة  جودیث ھیلرشتاین:

بخصوص إمكانیة الوصول للمواقع اإللكترونیة. وبعض ھذه  العالمیة لشبكة الویب

 البرامج واألدوات ال تطابق ھذه المعاییر. 

 

حسًنا، شكرا جزیًال لك یا جودیث على ذلك. وشكًرا لك یا غلین. سأعود إلیك یا آریل.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

. حسًنا. كنت أرید فقد الحظت بأنك رفعت بطاقتك، أتریدین الرد على ما قیل للتو؟ ال
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أن أسأل إذا ما دّونتم المالحظات بخصوص النقاط المختلفة التي أشارت إلیھا سیرانوش 

بخصوص إنتاج الوثائق. أعتقد أنھا نقطة قّیمة لكي نضیفھا إلى ھذه الصفحة كإحدى 

المھام التي یجب إنجازھا في المستقبل، وبالطبع بخصوص األدوات التي نمتلكھا. ولكن 

ات مدرجة على الصفحة. سأدعك تتحدثین ثم سنعود أللبیرتو سوتو. لذا تفّضلي األدو

 بالتحدث یا آریل لیانغ. 

 

شكًرا لك، أولیفر. وفیما یتعلّق بالمھام والمالحظات، سوف أستمع للتسجیل وسأقرأ  آرییل لیانج:

 النص بعد االجتماع وسأحّدث الصفحة. 

، At-Largeموقع اإللكتروني الجدید لمنظمة والنقطة التي أود أن أضیفھا تتعلّق بال

حیث أن ھناك قسًما أو باألحرى صفحة لألسئلة الشائعة على جمیع التعلیقات العامة 

نصائحھا وھل نصائح  ALACوكیف تقّدم  ICANNوالتي توّضح التعلیقات العامة لـ

ALAC لى الصفحة مرتبطة دائًما بالتعلیقات العامة، لذا ھذه األسئلة الشائعة مدرجة ع

ھذه التعلیمات البسیطة لكي تحصل على  At-Largeعلى أمل أن تقرأ ھیاكل منظمة 

فھم أفضل بخصوص كیفیة المشاركة في عملیة وضع السیاسات والنصائح. وھذه 

 المحتویات مدرجة أیًضا على الموقع اإللكتروني. 

 

حسًنا، شكًرا جزیًال لك یا آریل. لدي قلق واحد بخصوص الموقع اإللكتروني، حیث  أولیفیر كریبین لیبلوند:

أو المعلومات اإلضافیة.  At-Largeأنني أنظر إلیھ اآلن، وإلى مدى ارتباطھ بمنظمة 

. ولكن ال FAQھناك العدید من االختصارات. ولقد ذكرت مسألة األسئلة الشائعة 

جمیع اللغات. لذا قد تكون "األسئلة الشائعة" تترجم ھذا االختصارات بشكل جید في 

أسھل. أجل، یمكنكم أن تروا االختصارات... یا إلھي، في المواقع اإللكترونیة، مثل 

ICANN وGNSO وccNSO وISO وGAC .صحیح. ألبرتو سوتو، رجاًء . 
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 At-Largeشكًرا. أعرف أن ھذا أمر ثانوي، ولكن لكي نحظى بمشاركة ھیكل منظمة  ألبرتو سوتو:

ALS علینا أن نأخذ فترة من الزمن بعین االعتبار. سوف نتلقى طلًبا للتعلیق ولدینا ،

یوًما، لذا قد نتیح الفرصة أمام بعض األشخاص للتعلیق وللمشاركة. ولكن في ھذه  20

الحالة على سبیل المثال، عندما تتحّدثون عن المناطق الجغرافیة، فإن ھناك فترة تتكون 

، وبالطبع، نحن نعرف أن ھذه الحالة ال تنطبق على جمیع التعلیقات. یوًما 180من 

لذا، نحن نحاول أن نقلل من ھذه الفترة من الزمن. لقد أجرینا ندوة عبر الویب 

بخصوص المناطق الجغرافیة لكي یتمّكن األفراد من المشاركة، ولكن بالطبع، لن 

االستشاریة الذین  At-Largeلجنة نحظى بمثل ھذه المدة من الوقت إّال إذا قام أعضاء 

تعّھدوا بإنجاز ھذا العمل بإبالغنا عن بعض المعلومات المتعلقة بھذا الموضوع قبل مدة 

من الزمن أو إذا أبلغوا ھامبیرتو بھذه المعلومات المتعلّقة بالموضوع. وسیكون 

لزم  ھامبیرتو في ھذه الحالة مسؤوًال عن إجراء تدریب سریع على ھذا الموضوع إذا

األمر. لذا أعتقد أننا بھذه الطریقة وباستخدام األدوات المتاحة أمامنا وعبر االستعداد 

 الالزم لھذا األمر، یمكننا المشاركة بشكل أكبر.

 

شكًرا جزیًال لك یا ألبیرتو. نحن مدركون تماًما لقصر الوقت المتاح أمامنا للرد على  أولیفیر كریبین لیبلوند:

لعامة، وھذا النقاش مستمر منذ سنوات عدیدة. حیث أنكم جمیًعا طلبات التعلیقات ا

تعرفون بأن العاملین ما یزالون یغیرون بعض المعاییر. لقد ّسمح لھم بتغییر بعض 

یوًما لفترة التعلیقات العامة؟ ولكن كل شيء یجب  40المعاییر. أعتقد أننا... ھل نمتلك 

ترة التعلیقات الطویلة مرحب بھا، ولھذا أن یحدث بسرعة كبیرة. إذن، نعم. أعتقد أن ف

المھم بالنسبة لھم  --فالمناطق الجغرافیة على سبیل المثال  --السبب نحن سعداء للغایة 

 أن تكون الفترة أطول مما ھي علیھ اآلن. 

حسًنا، لقد أنھیت یا غلین حدیثك عن التحدیثات المتعلقة بفریق العمل الفني، لذا قد یكون 

 ل ھذا كل ما أردت التصریح بھ؟ ھ --بإمكاننا 
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أجل، نحن ندعو األفراد لـ... وحتى لو عثروا على معلومة بسیطة، فھذا أمر یستحق  غلین ماكنایت:

منا المحاولة، وأنا أدرك جوھر ما تحاول قولھ. تعالوا عندنا وانظروا لألشیاء التي 

اد في المجتمعات األوسع تجعل األشیاء األخرى أكثر فعالیة. لذا، أجل، نحن نشّجع األفر

على أنھ إذا كان ھنالك شيء قاموا باستخدامھ في حیاتھم، فنرجو منھم أن یشاركوا ھذا 

 الشيء معنا وسوف نحاول أن نجعلھ جزًءا من طلبنا.

 

، من 42حسًنا، شكًرا جزیًال لك یا غلین. أعتقد أن بإمكاننا االنتقال إلى التوصیة رقم  أولیفیر كریبین لیبلوند:

أن تمّكن من عقد  ICANNفضلك. أما بالنسبة لھذه التوصیة، فھي تقول "یجب على 

 ICANNالسنویة وجھا لوجھ، سواء في المكاتب اإلقلیمیة التابعة لـ RALOاجتماعات 

 أو بما یتوافق مع األحداث اإلقلیمیة." 

ا كان لقد سمعتم في وقت سابق عن میزانیة السنوات المتعددة. لست متأكًدا فیما إذ 

بإمكاننا إضافة المزید. أنا أقترح أن نغلق ھذه التوصیة في الیوم الذي ُیسمح لنا بتطبیق 

میزانیة السنوات المتعددة. ولكن في الوقت الحالي یمكننا أن نقول أن ھذا األمر تحت 

التنفیذ. ال أعلم إن كان ھناك شيء آخر ُیمكن إضافتھ. ھایدي؟ ال. حسًنا، إًذا ال یوجد 

 ضروري ینبغي تنفیذه من جھة القادة اإلقلیمیین.  إجراء

. 43إًذا یمكننا االنتقال إلى التوصیة التالیة... وھي التوصیة األخیرة، التوصیة رقم 

اإلقلیمیة تشجیع ممثلي  At-Largeتقول: "یجب على منظمات  43والتوصیة رقم 

غیر النشطة لكي تتوافق مع الحد األدنى من متطلبات مشاركة  At-Largeھیكل 

ALAC". 

واآلن، ھناك تقّدم في ھذا المجال. نحن نعلم أن ھنالك مجموعة عمل معنیة على وجھ  

وتوّقعات القوى  At-Largeالخصوص بالبحث في ھذا األمر: معاییر ھیكل منظمة 

في إضافة المزید حول التوصیة العاملة. أعتقد أنني سأعطي الكلمة ألي شخص یرغب 

وأنا لست متأكًدا فیما إذا كان ھناك المزید من األمور التي یمكن مناقشتھا  المحّدثة.

بخصوص ھذه التوصیة أیًضا. آمل أن یكون شخًصا من... ھل ھناك أحد من مجموعة 
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العمل ھذه لیزّودنا بمجموعة من التفاصیل بخصوص التقائھم ھنا في مراكش ومن 

  ؟تقّدمھم في العمل ناحیة

 

لذا بخصوص ھذه التوصیة التي تتحّدث عن تشجیع المنظمات اإلقلیمیة العامة  جودیث ھیلرشتاین:

RALOs كنا نعمل أنا وغلین بجد مع ھیاكل منظمة ...At-Large  غیر النشطة. لقد

دعوناھم وأرسلنا لھم بریًدا إلكترونًیا، وتحّدثنا مع األشخاص الذین لم یشاركوا في 

االجتماعات في العام الماضي. قال العدید منھم، "لم نعد مھتمین بھذا األمر"، وطلبوا 

منا أن نسحب الشھادة منھم. ونحن نعمل مع العاملین لكي نمضي قدًما بھذا األمر. قال 

أشخاص مثل ھذا الكالم. وصّرح أشخاص آخرون،"أجل، نحن نرغب في ذلك  7

ولكننا ال نفھم اإلجراءات. كیف یمكننا المشاركة في مجموعة العمل؟ كیف یمكننا القیام 

بذلك؟" لذا نحن نعمل مع سیلفیا إلعداد جلسات خاصة عبر الویب لتوضیح اإلجراءات 

في كثیر من األحیان في منظمتنا اإلقلیمیة  لھؤالء األشخاص. والصعوبة التي نواجھھا

العامة ھو أن جھة االتصال تتغّیر في كثیر األحیان، وجھة االتصال الجدیدة ال تفھم أي 

شيء من ھذه المعلومات. ھذه الجھة ال تفھم شیًئا، لذا فھي بمثابة ھیكل جدید لمنظمة 

At-Large ّع كافة ھیاكل منظمة . لذا ھذه ھي المشكلة التي عثرنا علیھا. ونحن نشج

At-Large  المختلفة على المشاركة في جمیع األمور. وال أعلم إن كانت المنظمات

اإلقلیمیة العامة األخرى تقوم بنفس الشيء، ولكن ھذه ھي اإلجراءات التي كّنا نّتبعھا. 

  وما زلنا نحّدد المزید من المعاییر للمشاركة.

 غلین، ھل ھناك شيء آخر توّد إضافتھ؟ 

 

أجل، أعتقد أنھ مثال جید. لقد ذكرنا ھذا األمر من قبل، وال ینطبق ذلك على جمیع  غلین ماكنایت:

. إذا كانت المناطق الزمنیة تشّكل مشكلة... وأنا RALOsالمنظمات اإلقلیمیة العامة 

مناطق زمنیة  3أدرك أن بعض المناطق كبیرة للغایة. نحن محظوظون ألننا نتعامل مع 

فقط. وأعتقد أن ھذه  At-Largeھیكًال لمنظمة  33دینا أیًضا... لدینا فقط. ولكن ل

الھیاكل مھملة منذ مدة طویلة. لذا نحاول دعوتھا لنعرف عنھا أكثر وعن اھتماماتھا 
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ولكي نقودھا باتجاه مجموعة العمل، وأعتقد أن ھذا األمر یعمل بشكل جید ألنني كما 

رنا على الخریطة بأكملھا، ولكننا نقوم باحتساب لیس في ھذا االجتماع ألننا مر --أعتقد 

شخًصا في  15أو  14معّدل االتصاالت منذ أن بدأنا بھذه المبادرة، حیث أننا نتصل بـ

 االتصال الواحد، وھذا لیس سیًئا بالنسبة التصال شھري. 

 

تعلیقات على ھذا األمر؟  حسًنا، شكرا جزیًال لك یا غلین على ما ذكرتھ. ھل توجد أیة أولیفیر كریبین لیبلوند:

أنا لدي سؤال بخصوص ذلك. من الواضح أن المنظمات اإلقلیمیة العامة وھیاكل 

تتواجد في الوالیات المتحدة وكندا. أعتقد أنھ من السھل التحّكم  At-Largeمنظمة 

بكلفة االتصاالت. في المناطق األخرى، قد تكون االتصاالت مكلفة أكثر. أنا أنظر إلى 

لى سبیل المثال، كونھا قارة كبیرة. كنت أتسائل فیما إذا ھناك نظام ُیستخدم في آسیا، ع

قیادات المنظمات اإلقلیمیة العامة األخرى في حال أرادت تجربة شيء كھذا، ولكي 

أعلم أن  --تكون ممولة بشكل كاف للقیام بھذا األمر. ھل ھناك طریقة على سبیل المثال 

أن تنقروا علیھا والضغط على زر لالتصال  والتي یمكنكم Adigoھناك غرف 

بفعالیة إن أردتم االتصال بأيٍّ من القیادات  Adigoبأحدھم. لذا یمكنكم استخدام غرفة 

 التي ترغبون في التحدث إلیھا و... أجل، ھایدي. 

 

لكل  ACنعم. أردت أن أخبر ھؤالء األشخاص الذین ال یعرفون بأن ھنالك غرفة  ھایدي أولریخ:

منظمة إقلیمیة عامة. یمكنكم استخدامھا إلجراء االتصاالت وھلم جرا، وسیكون 

 العاملون سعیدین للغایة لكي یبّینوا لكم كیفیة تستخدمونھا. حسًنا، شكًرا. 

 

نعم، شكًرا جزیالً لك یا ھایدي. وبناًء على الوجوه التي أراھا أمامي على الطاولة،  أولیفیر كریبین لیبلوند:

ال تعرف عن ھذا  RALOsي أعتقد أن العدید من المنظمات اإلقلیمیة العامة فإنن

" منذ قلیل، ولكن ھذه غرف Adigoلقد قلت " -- Adobeاألمر. وھل غرف 

Adobe ...ھل تملك ھذه الغرف القدرة على االتصال بأحدھم على ھاتفھ بدًال من .
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م المسّجل لدینا، وھو على ألنني أعتقد أن الھدف منھا ھو االتصال بالشخص على الرق

 األغلب رقم الھاتف المحمول. 

 

 سأتحقق من العاملین الذي یعرفون عن ھذا األمر وسأعود إلیك. ھایدي أولریخ:

 

حسنا، شكراً جزیالً. أعتقد أن ھذا سیساعد وھو أمر... أعلم أن ھناك الكثیر من  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 NARALOاإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة  At-largeاألعمال، ولكن إن قامت منظمة 

بإنجاز ھذا األمر واستطاعت أن تتوصل إلى نتائج جیدة بخصوص ذلك، فھو أمر 

یمكننا القیام بھ في المناطق األخرى أیًضا. ولكنني أرى أنھا مسألة تكالیف ال أكثر. 

ل قوموا بإدارة الوقت بشكل حكیم، وخصصوا ساعة من وقتكم في األسبوع لالتصا

وقولوا "مرحًبا، خّمنوا من یتحّدث معكم؟" ولكن األمر یتعلق بالكلفة. ال تریدیون أن 

 تقولوا "خّمنوا من یتحدث معكم"، لكي ُتصابوا بجلطة قلبیة في نھایة الشھر. جودیث.

 

لكي  نعم. ما قمنا بفعلھ ھو أننا أرسلنا لھم بریًدا إلكرتونًیا لنرى الوقت المناسب لھم جودیث ھیلرشتاین:

، ونحاول أن نعثر على Skypeنجّدول االتصال. وأجرینا مع بعضھم محادثات عبر 

الوقت المناسب مع األفراد اآلخرین لكي نجدول االتصال بناًء على ھذا الوقت. وفي 

بعض األحیان، إن لم نتلقى رًدا على البرید اإللكتروني الذي أرسلناه لھم، نعاود إرسال 

ألسبوع الذي یلیھ ونبدؤه بـ"نحن نعلم أنكم مشغولون للغایة". برید إلكتروني آخر في ا

للقیام بھذا  At-Largeوأردنا أیًضا أن نعرف اسم الشخص األنسب في ھیكل منظمة 

األمر. ألنھ في كثیر من األحیان، ال یكون ھذا الشخص ھو من قام بالتسجیل في ذلك. 

 ذلك.  وھذا أمر قمنا بإنجازه وحاولنا أن نعمل معھم بخصوص

 

 شكًرا لك یا جودیث. جیلن ماكنایت.  أولیفیر كریبین لیبلوند:
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حسًنا، أردت أن أؤكد على الطریقة التي ذكرت فیھا ھذه العبارة "لكي تتوافق مع الحد  غلین ماكنایت:

." وھو التصویت والحضور. ولكن عندما بدأنا ALACاألدنى من متطلبات مشاركة 

بإجراء االتصاالت، أردنا أن نعرف عن األشخاص وعن اھتمامتھم واألماكن التي 

تناسبھم في المنظومة ألنكم [اآلن] أجریتم نقاًشا عمیًقا وجیًدا... إن كنتم تعرفون عن 

ecospaceل المثال، ، فیمكنكم أن تشّجعوھم وتساعدوھم على المشاركة. وعلى سبی

حضر مجلس المستھلكین في كندا نقاش كریس موندیني في المجلس االقتصادي في 

تورنتو. مجدًدا، ألننا نصل إلیھم ونتحدث معھم بشكل متواصل. لذا عندما تعرفون عن 

واھتمامات األشخاص وتشركوھم في النظام، ستحصلون  At-Largeھیكل منظمة 

 على عائد جید. 

 

حسًنا، شكرا جزیًال لك یا غلین على ھذا. ولقد الحظت بأنھ ال یوجد أحد من مجموعة  لوند:أولیفیر كریبین لیب

. ھل تعرفین یا ھایدي فیما At-Largeالعمل المعنیة بمعاییر وتوّقعات ھیكل منظمة 

 إذا عقدوا اجتماًعا وجًھا لوجھ في وقت مبكر ھذا األسبوع؟ 

 

االستشاریة  At-Largeن ھناك نقاش في اجتماع لجنة ال، لم یعقدوا اجتماًعا. كا ھایدي أولریخ:

 واألمین اإلقلیمي العام صباح یوم السبت. 

 

 حسًنا. كان ھذا مجّرد تحدیث على ما أعتقد.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 [غیر مسموع] مجّرد نقاش فقط.  ھایدي أولریخ:
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مجّرد نقاش فقط. حسًنا. صحیح. دعونا نكمل. لذا أشكركم ألنكم نظرتم إلى ھذه  أولیفیر كریبین لیبلوند:

التوصیة. یمكننا أن ننقل ھذا األمر قلیًال ولدینا إجراء لذلك. لذا یمكننا االنتقال إلى... 

 . RALOحسًنا، لقد أنجزنا كل ھذه األمور. وأخیًرا، علینا أن نعود إلى استطالع 

ثت قلیالً عن ھذا األمر معنا. ولقد ُسئلت فیما إذا كان بإمكانك ھامبیرتو، أعلم أنك تحد

قیادة ھذا األمر، ولكنك كنت تقوده منذ البدایة. لذا، ھذا رائع. ما ھي مخططاتك من 

اآلن فصاعًدا؟ وإلى أي مدى ترغب في مشاركة المنظمات اإلقلیمیة العامة األخرى 

RALOs للجمیع أو شيء من ھذا القبیل؟ ؟ ھل یجب أن یكون ذلك بمثابة دعوة عامة

 أرجو منك أن توّضح لنا فنحن بین یدیك. 

 

. لذا برأیي، علینا أن نتفق مع Skypeشكًرا. لقد أنشأنا تعاوًنا مع ھایدي عبر محادثات  ھامبرتو كاراسكو:

سیرانوش وھایدي بخصوص األمور التي نود إجراء االستطالع حولھا. نحن نعلم أننا 

-Atید من المعلومات. یجب على كل ھیكل من ھیاكل منظمة سنكون بحاجة لمز

Large  أن یزّودنا بمعلومات عن أعضائھ. عندما نتوصل إلى اتفاقیة بخصوص

األمور التي نحتاجھا، سوف نحدد عدد االجتماعات التي سنعقدھا وبالتالي ستكون لدینا 

 خطة ملموسة أمامنا.

 

 شكًرا. سیرانوش.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

اإلقلیمیة لكي  At-Largeأفّضل وجود ممثل واحد على األقل لكل منظمة من منظمات  سیرانوش فاردانیان:

ینضموا إلى مجموعة العمل المعنیة بھذا األمر لكي یعرفوا سبب إجرائنا لھذا 

نظمة االستطالع. ما ھو الھدف من ھذا االستطالع وما الذي نوّد أن نستلمھ من ھیاكل م

At-Large ؟ ألننا إن كنا نحاول التوصل إلى خبرة احترافیة، فقد قامت منظمةAt-

Large  اإلقلیمیة آلسیا واسترالیا وجزر المحیط الھادئAPRALO  بذلك من قبل. لذا

لن یكون منطقًیا أن نجري ھذا االستطالع مجدًدا للتوصل إلى ھذه النتیجة. لذا نرید أن 
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ھذا االستطالع وھل نرید من جمیع المنظمات اإلقلیمیة  نعرف الغایة وراء إجراء

اإلقلیمیة آلسیا  At-Largeالعامة القیام بذلك؟ ألنھ لن یكون منطقًیا أن تقوم منظمة 

بنفس الشيء. لقد أنجزنا ذلك في السنة  APRALOواسترالیا وجزر المحیط الھادئ 

كننا أن نناقش ونعرف الماضیة. لذا، إن كانت ھناك مجموعة عمل مع العاملین، یم

 الھدف من االستطالع ونعمل بناًء على ذلك. أما الجانب التقني فھو األسھل. 

 

 45أجل، شكًرا جزیالً لك یا سیرانوش. حسًنا، أمامنا القلیل من الوقت. لقد مضت  أولیفیر كریبین لیبلوند:

غي علینا محاول دقیقة، لذا ھل یجب علینا أن... ال، أنتم ترغبون في ذلك، ولكن ھل ینب

 At-Largeمناقشة بعض األفكار؟ لدینا ممثل واحد من كل منظمة من منظمات 

 اإلقلیمیة حول الطاولة. ھایدي؟ 

 

لعام  ALSنعم. لقد أرفقت في غرفة الدردشة رابًطا إلكترونًیا یوصلكم إلى استطالع  ھایدي أولریخ:

دشة. شكًرا. لقد كان ذلك ، لذا ربما بإمكاننا أن... إنھ مرفق في غرفة الدر2010

أعتقد مع أمناء المنظمات اإلقلیمیة العامة.  --استطالًعا طویًال قمنا بتطویره مع 

ویمكنكم أن تروا إذا... دعونا نرى إن كان بإمكاننا أن نعثر على االستطالع الحقیقي. 

وقت  ولكن ماذا حدث الحًقا، لقد سألوا أسئلة بسیطة عن مجاالت اھتماماتھم. وكان ذلك

، لذا كانت ھناك بعض األسئلة المتعلقة بھذا األمر. وكانت At-Largeإجراء تحسینات 

ھناك مجموعة من األسئلة التي طرحھا رودیك فانسنیك بخصوص المسائل المتعلقة 

 . ccTLDبنطاق المستوى األعلى لرمز البلد 

لیًال عن النتائج وبعد ذلك، أجرى جمیع أمناء المنظمات اإلقلیمیة العامة والرؤساء تح

، وبعدئذ، تم تقدیم التقاریر عن RALOsالتي توّصلت إلیھا المنظمات اإلقلیمیة العامة 

-Atھذا األمر. لذا، كان ذلك نھًجا مفیًدا للغایة، غصنا في أعماق ھیاكل منظمة 

Large ومجدًدا، أؤكد على أن ھذه الطریقة قد تكون مفیدة للغایة للتعاون مع العمل .

ومجموعة العمل  At-Largeریھ مجموعة العمل المعنیة بشؤون ھیكل منظمة الذي تج
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المعنیة بالتوقعات والمعاییر. ولھذا السبب أؤكد على الرابط الذي یجمع بین ھاتین 

 المجموعتین، بین جھود ھذه المجموعة وجھود األخرى. 

 

 للغایة. سیرانوش. شكًرا جزیًال لك یا ھایدي. ھذا حًقا مفید  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

تختلف عن بعضھا البعض، لذا  RALOsشكًرا. أعتقد أن المنظمات اإلقلیمیة العامة  سیرانوش فاردانیان:

بنفس نوع االستطالع ألنھ لن  NARALOكما قالت جودیث، لن یكون منطقًیا أن تقوم 

یقدم لھم معلومات مناسبة عن ھذا األمر. لذا فإن الھدف كما قال فادي، علینا أن نفھم 

 الھدف من ذلك لكي نتمّكن من المضي قدًما بھذا األمر. 

 

ن شكًرا جزیًال لك یا سیرانوش. ما فھمتھ بخصوص الھدف من ھذا األمر ھو أن نكو أولیفیر كریبین لیبلوند:

ال أعرف  --قادرین على... عندما یوضع بیان بین أیدینا أو عندما یطرح سؤال أمامنا 

، سؤال یتعلق بخدمات WHOISمثاًال على سؤال أو على تعلیق عام... دعونا نقول 

. ستمضي مجموعة العمل قدًما. أوًال، المشاورة العامة، لدینا WHOISتسجیل البیانات/

الطریقة التي سنّتبعھا إلنجاز األمر في الوقت الحالي ھو یوًما للرد على السؤال.  40

أننا سنضعھ أمام المأل وسنطلب من أحدھم أن یتقّدم ویقول، "أود أن ألتقط القلم لكي 

أكتب شیًئا أو أقوم بصیاغة شيء ما." إن كان لدینا قاعدة بیانات تحتوي على المعرفة 

، ولكن At-Largeممثل ھیكل منظمة  ولیس فقط --الحقیقیة التي نمتلكھا في مجتمعنا 

قد یكون لدیھم شخص یعرف عن ھذا الموضوع  -- At-Largeضمن نطاق ھیكل 

بالتحدید. یمكننا أن نحث ھؤالء األشخاص بدًال من أن ننتظر شخص لیجیب ونقول، 

"ھذا األمر من ضمن اختصاصكم ولدیكم المعرفة الالزمة لذلك. ھل یمكنكم أن تمضوا 

ى ذلك؟" بالطبع، لن ندفع لھم، لذا ال نستطیع أن نقول لھم، "افعلوا بعض الوقت عل

ذلك." ولكن في الوقت نفسھ، ھذا سیقلل من عدد األشخاص الذین سنرسل لھم ھذا 

 السؤال. 
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في الوقت الحالي، الطریقة التي نرسل فیھا طلبنا للحصول عل التعلیقات ھو عبر 

لكتروني، وإحدى المخاوف الكبرى التي إدراج الطلب على قائمة عناوین البرید اإل

نتلقاھا دائًما من معظم األشخاص الذین انضموا لمؤتمر القمة في لندن ھو أن بریدھم 

بریًدا  40أو  30اإللكتروني مليء تماًما بكل سؤال قد یخطر في أذھانكم، حوالي 

ت العامة ألنھ إلكترونًیا في األسبوع الواحد. وغالًبا ما یغیب عن أنظارھم طلب التعلیقا

ضمن مجموعة الرسائل اإللكترونیة الكبیرة ھذه، وھكذا. فاألمر متعلق بالعمل بذكاء 

ولیس بجد. واآلن، سواًء أكنا قادرین على جمع قاعدة البیانات مًعا، وكیف ستكون 

أنماط قاعدة البیانات وھلم جرا، ھذه مجرد تفاصیل. ولكن علینا أن نمضي قدًما بھذه 

 المسألة. 

 رى ھامبیرتو كاراسو وسنعود إلیك مجدًدا یا سیرانوش. ھامبیرتو؟أ 

 

شكًرا. عفًوا، أردت أن أستّغل الفرصة الستخدام المیكروفون ألقول وداًعا. علّي ان  ألبرتو سوتو:

 أغادر. إلى اللقاء.

 

حسًنا. عندما قّدمت اسم سیرانوش، فعلت ذلك عن قصد، ألنني كنت أدرك أن منظمة  ھامبرتو كاراسكو:

At-Large  اإلقلیمیة التي تعمل فیھا قد أجرت استطالًعا عمیًقا ودقیًقا. كنت أرغب في

االستفادة من المعرفة التي لدیھا لكي أبلغ المنظمات اإلقلیمیة العامة األخرى أیًضا. 

خطى حدود الطلب الذي قّدمتھ. وھذا یرتبط بما قالھ أولیفیر. وقد ولكنني أیًضا أود أن أت

تختلف في خلفیتھا. فعلى سبیل  RALOsأدركت أن جمیع المنظمات اإلقلیمیة العامة 

المثال، في أمریكا الالتینیة، ھناك محامون أكثر من المناطق األخرى، لذا ھناك عدد 

من الخبراء ضمن المنظمات اإلقلیمیة مختلف من المحترفین في كل منطقة. ولدینا عدد 

، ولكننا لسنا على علم بمساعدتھم لنا. لذا كلما زادت كمیة المعلومات RALOsالعامة 

التي لدینا، لیس ألننا نرید أن نتاجر بالبیانات بطریقة غیر مشروعة، بل ألننا سنكون 

 قادرین على تخصیص المعلومات وإضفاء الطابع الشخصي علیھا، لكي تساھم

. والعكس صحیح، یمكننا أن نستفید من المعرفة التي یمتلكھا ICANNالمجتمعات في 
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. لم أكن أرغب في قول ICANNأعضاء المنظمات اإلقلیمیة العامة لخدمة مصلحة 

ذلك، ولكن بالمناسبة، أعتقد أن ھذا ھو الھدف الضمني من التوصیة التي نناقشھا اآلن. 

 شكًرا.

 

شكًرا جزیالً لك یا ھامبیرتو. إذا كان بإمكاني أن أضیف لما ذكرتھ للتو، فأرید أن أقول  أولیفیر كریبین لیبلوند:

أن فھمي للعمل التحضیري الذي یتم إنجازه ھنا یتمّثل في إمكانیة أن یساھم في توصیة 

أخرى تتحدث عن نظام عملیة إدارة السیاسات، وھو ھدف على المدى الطویل. وبھذه 

تصمیم الطریقة التي یمكننا من خاللھا أن ننجز العمل السیاسي الطریقة نقوم بإعادة 

بطریقة متدرجة. الفكرة العامة ھو أن نكون قادرین على توسیع نطاق ھذا األمر مع 

وجود مخطط لتطبیق نظام آلي یضمن انتقال المعلومات الصحیحة إلى األشخاص 

أجل، إنھا خطوة جیدة،  المناسبین وھذا كلھ بحسب الكلمات الرئیسیة وھلم جرا. لذا،

ولكنني مسرور ألنكم على اطالع بذلك وأنا سعید ألن... سیرانوش، أنا لست متأكًدا. 

 لقد سألت السؤال األصلي، فھل ما ذكرتھ للتو كان بمثابة رد على سؤالك؟

 

عیدة في الواقع، لم یكن سؤاًال، كان مجّرد اھتمام شاركتھ معكم. ولكنني سأكون س سیرانوش فاردانیان:

بإجراء ھذا االستطالع مجدًدا، وسأستغل ھذه الفرصة لتحدیث قاعدة بیاناتنا بخصوص 

. لذا یمكننا أن نضع At-Largeجھات االتصال الرئیسیة والثانویة في ھیكل منظمة 

بعض األسئلة ھناك لتعریف الخبرات ولتحدیث قاعدة بیاناتنا ولنسأل أسئلة عن الكیفیة 

التي یمكن من خاللھا لقیادات المنظمات اإلقلیمیة العامة مساعدتنا في اإلفصاح عن 

-Atنوع المعلومات التي یحتاجونھا وما الذي یحتاجونھ لیصبحوا ھیكًال فعاًال لمنظمة 

Large .إذا كان ذلك ممكًنا. وبناًء على ذلك، یمكننا أن نمضي قدًما ، 
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أجل، شكًرا جزیالً لك یا سیرانوش. أعتقد أن التركیز سیكون على السیاسات والمعارف  أولیفیر كریبین لیبلوند:

والقدرات والخبرات، أعتقد أن ھذه ھي الكلمات الصحیحة، حیث أن ھناك عدًدا من 

 ر المخفیة في ھذا العالم. الخبراء والجواھ

أعتقد أن ساعة االنصراف قد حانت، ولقد أجرینا ھذا النقاش بشكل جید. عزیز، ھذه  

دعوتك أنت. أنا حًقا أعني ذلك. ھل یمكنني... سأعطي لك الكلمة في حال كان ھناك 

 شيء آخر یجب إضافتھ. 

 

عة السادسة والربع، ونحن عند ھذا شكًرا. لقد طلبت منك أن ننھي الجلسة بحلول السا عزیز ھاللي:

الوقت تقریًبا. شكًرا لك، أولیفر. وشكًرا لجمیع المتحدثین. ھل ھناك شيء آخر تودون 

 إضافتھ؟ أود أن أنھي ھذا االجتماع اآلن، ولكن...

 

 شكًرا لكم جمیًعا، وشكًرا على حضوركم لالجتماع.  سیرانوش فاردانیان:

 

نوش. لذا، قبل أن أنھي االجتماع اآلن، أود أن أشكركم جمیًعا. لم یعد شكًرا لك یا سیرا شخص غیر محدد:

ذھني یعمل على اإلطالق، لذا أود أن أشكر المترجمین الفوریین على العمل الذي قاموا 

سیلفیا وھایدي وآریل و[جیسي]  -بھ خالل ھذا األسبوع، وأود أن أشكر كافة العاملین 

ھذا االجتماع. كان على جیسیال العمل بجٍد ألنھا  وجیسیال الذي قاموا بعمل رائع لعقد

تتحدث باللغة الفرنسیة، لذا علینا أن نھنئھا وأود أن أطلب من ھایدي أن تھّنئھا عبر 

إرسال رسالة لھا. إنھا مفّعمة بالحیویة والنشاط، وھي ملتزمة للغایة. ھذا ما قالتھ 

ا. حسًنا، شكًرا جزیالً. أراكم تیجاني [غیر مسموع]، أجل ولكنھا تتحدث بالفرنسیة أیضً 

 قریًبا.
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