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 شكًرا. فنحن على وشك بدء جلستنا اآلن. مساءكم جمیعاً.طاب  روبرت ھوجارث: 

 [ تصفیق ]

 شكراً لكم. -ھذه ھي المرة األولى على اإلطالق  شكًرا.

 [ ھتاف وتصفیق ]

ھذه ھي المرة األولى على اإلطالق التي بدأت فیھا اجتماع  انظر، إنھم یصفقون بالفعل.

ICANN .حسًنا، شكًرا جزیالً. بالتصفیق  

أنا مدیر أول السیاسة والمشاركة المجتمعیة  أنا روب ھوجارث. مساءكم جمیعاً.طاب 

تانزانیكا كینج، مدیر أول استراتیجیة وتصمیم االجتماعات، دعتني  .ICANNھنا في 

 لنصفق لھا. لالنضمام لھا ھنا بعد ظھر ھذا الیوم.

 [ تصفیق ]

الغرض من ھذه الجلسة األخیرة في أول أسبوع عمل كامل للمنتدى العام لسیاسة 

ICANN  أو منتدى سیاساتICANN 56 .ًھو أساساً فرصة لنا جمیعاً للتفكیر قلیال 

 قمت بالحدیث في المیكروفون في وقت سابق من األسبوع ورأیت بضعة وجوه متعبة.

شرقة التى تبدو سعیدة وأناساً راضین وأناساً یسعدني أن أرى الیوم العدید من الوجوه الم

ولكنھا حقاً عالمة فارقة بالنسبة لنا جمیعاً، أن  یتطلعون إلى المرحلة التالیة من العمل.

نجلس ونفكر قلیالً، ونتطلع إلى ما نحن في طریقنا للقیام بھ بعد ذلك فیما یتعلق بھذا 

 المنتدى السیاسي.

ولكن ھناك أشیاء قد  عد عام من اآلن في جوھانسبرج.المنتدى السیاسى القادم سیكون ب

د نو تعلمتموھا كلكم ھذا األسبوع، ونحن نرغب في التقاط ما ھي تلك األشیاء المتعلمة.
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أن نتعلم منكم ما یصلح وما لم ینجح، ما تریدون جمیعاً االحتفاظ بھ وما تریدون جمیعاً 

ة المقبلة للسماع أساساً من كل واحد دقیق 90إنھا حقاً فرصة لمدة حوالي  التخلص منھا.

ونود أیضاً أن تفكروا  منكم وللحصول على منظور جید لما ستكون علیھ خطواتنا القادمة.

قلیالً في بعض جوانب ھذا االجتماع والتي قد یتم إدراجھا في االجتماعات األخرى للدورة 

في االجتماع في ما نجح في ھذا االجتماع ویمكن أن یطبق  .ICANNالسنویة لمنظمة 

لذلك ھذه أمور أخرى نرغب في التطرق  حیدر أباد أو االجتماع التالي في كوبنھاغن.

تانزانیكا، سوف أقوم بتسلیم  إلیھا والحصول على بعض المشاركات المفیدة حقاً منكم.

 شكًرا. المیكروفون لك، وسوف نبدأ.

 

و  SOھو أقول لكم شكراً لجمیع الرفاق من  أول شيء نرید أن نفعلھ حقاً  شكراً روب. تانزانیكا كینج: 

AC .كان ذلك شیئاً مختلفاً قمنا بھ  الذین انضموا إلینا للمساعدة في إعداد الجدول الزمني

إال أنھ في الحقیقة، كان من المفید حقاً، مساعدتنا على إعداد شيء  في ھذا االجتماع.

لدینا  إذن شكًرا لكم على ذلك. نعرف أنھ الجدول الزمني الذي أردتموه لھذا االجتماع.

قائمة من أشخاص محددین، إذا انتقلنا إلى الشریحة، أشخاص محددین عملوا معنا حتى 

نتمكن من الحصول على كل التعلیقات، ونرجو أنھا قد تحولت إلى الجدول الزمني الذي 

 لبى جمیع احتیاجاتكم.

نا معظم مختلفا في ھذا االجتماع؟ ما الذي كان أرجو أن یمكننا االنتقال للشریحة التالیة.

من الحضور في مراكش  2273یعرف بشكل عام، ولكن كان لدینا ستة أیام في مراكش، 

 كان ھناك حفل ترحیب نموذجي ومنتدیات عامة ومواضیع شدیدة األھمیة. جلسة. 350و 

 -ولكن في ھلسنكي، سوف یخبركم روب 

 

ورغم أن عدداً منكم كانوا ھنا لمدة أسبوع، ولكن  األربعة أیام.حسناً، انتقلنا إلى سیناریو  روبرت ھوجارث: 

 انخفضت وعدد أقل بكثیر من الجلسات، كما یمكنكم أن تروا. حسب خطة أربعة أیام عمل.

وھذا أثار بعض األفكار، وكان دیفید أولیف في عدد من المناسبات قدم وشارك  .199إلى 

ولكنھا لیست بسبب أن االجتماعات  معھ في ذلك.بالرأي القائل بأن الكثیر منكم یتفقون 
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األخرى لم تركز على العمل المجتمعي أو العمل السیاسي، ولكنھا كانت تركز بشكل أكبر 

بكثیر على عدد من قضایا وضع سیاسات العمل والتي حقاً لم تعالج بمستوى عمیق بقدر 

نظر إلى الحضور وعدد لذلك لیس األمر فقط ال ما سمح الوقت في االجتماعات السابقة.

وھذا شيء نرید أیضاً أن نستخرجھ  الجلسات، لكن النظر في نوع الجلسة وجودة الجلسة.

لیس فقط من  ھل كان من المفید حقاً من ناحیة المضمون. منكم من حیث وجھات نظركم.

منظور األسلوب، ولیس مجرد تنسیق الغرفة، وھي أشیاء مھمة أیضاً، ولكن بعض القیمة 

 ق التي استفدتم بھا من ھذه التجربة.األعم

كما ذكرت  نحن رتبتنا ھذا االنتقال بین الشرائح، لذلك آمل أنھ یعمل على نحو فعال.

سابقاً، فإن دیفید جاء إلي في أوقات مختلفة خالل األسبوع، وقال: "األمر یسیر بشكل 

وجاء عدد منكم  .""ھذا نحن بحاجة إلى إصالحھ "بأننا نحن بحاجة إلى تغییره" جید حقاً"

حصلنا على عدد من المقتطفات المختلفة، أطلقنا  إلي كذلك وعرضوا وجھات نظرھم.

وجد العدید منكم  لكنھا كانت مجرد أمثلة. علیھا الشائعات، وقد عرضنا القلیل منھا.

ي ف قدم البعض منكم مالحظات بناءة بالنسبة لآلخرین. جوانب جیدة وإیجابیة لالجتماع.

 ن لدیكم قول مأثور مفضل.حالتكم كا

 

 على اإلطالق." B"أفضل اجتماع  ھذا ھو المفضل لدي. تانزانیكا كینج: 

 [ ضحك ]

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، ما سنقوم بھ ھو أننا ركزنا على ستة مجاالت اھتمام حیث 

ي ذنرید أن نعرف شعوركم بخصوص الجدول الزمني، ومقدار الوقت ال نرید تعلیقاتكم.

كرسناه لعمل السیاسة المركز، والجلسات عبر المجتمع، وما قمنا بھ في فترة بعد الظھر، 

كیف كان شعوركم إزاء حقیقة أن المجلس كان لدیھ جدول زمني  وتفاعل مجلس اإلدارة.

 محدود من حیث كونھ مسؤوالً عن نفسھ، وكان حاضراً لیتفاعل في الواقع مع الجمیع؟

 ھذه ھي المجاالت الستة، والسبب في أننا اخترنا ھذه رص التواصل.التوعیة والمشاركة وف

 المجاالت الستة ھو ألنھا تناسب حقاً االستراتیجیة الجدیدة لالجتماعات والغرض من التصمیم.

 لذلك كانت ھذه األشیاء ھي التي من المفترض أن نركز علیھا، وكیف كان أداؤنا.
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یخبركم جوش كیف سیتم ذلك في الواقع حتى نتمكن  إذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، سوف

 من القیام بذلك في ھذه الغرفة.

 

ذا إ وذلك ما نحن بصدد القیام بھ ألن ھذا سیتطلب قلیالً من العمل منكم یا رفاق. حسًنا.  جوش بولتش:

ذھبت إلى تطبیق جوالك، إذا كنت قد قمت بتحمیلھ یمكنك الضغط على زر التعلیقات، 

أو إذا كنت على جھاز الكمبیوتر الخاص بك یمكنك الذھاب  الع مباشر ھناك.وھناك استط

بمجرد  .meetingapp.icann.orgإذن ھذا ھو  .meetings.icann.orgإلى 

زر  الدخول على تطبیق الجوال، سوف تكون قادراً على الضغط على زر التعلیقات.

 سوف ى األیقونة ھناك.التعلیقات موجود أسفل الصفحة، لذلك إذا نزلت ألسفل، ستر

  .ICANN56نضغط على االستطالع المباشر لختام 

غط بمجرد أن تض سیكون ھناك ستة أسئلة والتي نود أن یستعرضھا الجمیع ویجیبوا عنھا.

 على زر إرسال، سوف نستطیع إظھار النتائج ھنا على الشاشة.

 

إذا كان الجمیع ما زال یحتاج إلى ثانیة أنا أبحث في جمیع أنحاء الغرفة لمعرفة ما  تانزانیكا كینج: 

 نعم، أمھلني ثانیة. أرى بعض الرؤوس تومئ. سأمنحكم جمیعاً ثانیة. للوصول إلى ھناك.

 

سترون أنھا أسئلة عامة  حسناً، أعتقد أنھ من المھم أن نؤكد ھنا أننا نتطلع إلى انطباعاتكم. روبرت ھوجارث: 

تكونوا قادرین على المشاركة مع بقیة المجتمع  األمل ھو ونحن نتناول كل قسم أن جداً.

نحن حقاً نرغب بصدق في الحصول على تلك  بعض التفاصیل حول كل مجال معین.

ھذه التعلیقات ستذھب إلى زمالئكم، والمجموعة التالیة من المخططین وسوف  التعلیقات.

ذلك ل لالجتماع القادم.تانزانیكا سوف تقوم بدمجھا في التخطیط  تذھب إلى نیك وفریقھ.

لقد ناقشنا كیف یمكننا  كما تعلمون، استمتعوا بمتعة التكنولوجیا. -فھى مھمة جداً 

استخدامھا في المستقبل، وربما استخدامھا كمقیاس مستقبلي، فقط أقول، حسناً، كان 

نحن نقدر  نحن ال نعرف كیف سیعمل ذلك. .5.4التالي كان  .4.7االجتماع األول 

 أعتقد أننا جاھزون. الجمیع للعب ببضعة أزرار وإعطاءنا بعض التعلیقات.استعداد 
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السؤال األول  إذا كان بإمكاننا االنتقال إلى الشریحة التالیة. ھل تعتقدون أننا جاھزون؟ تانزانیكا كینج: 

لذلك نرید أن نفكر في حقیقة أننا  ھو: "ما ھي درجة رضاك عن تنسیق جدول األعمال؟"

التقى األشخاص فیما بینھم، وكانوا  مل السیاسة محشوراً في فترات الصباح.كان كل ع -

 بعد الظھر كانت لدینا جلسات عبر المجتمع. حقاً في قاعاتھم یقومون بأعمال السیاسة.

 إنھ یعمل بشكل جید. ھذا رائع، یرجى تقدیم إجاباتكم.

 

منا بھ خالل بقیة أیام األسبوع، لدینا مكبرات ما أود أن، إذا كان یمكنني أن أالحظ، أن ما ق روبرت ھوجارث:

أود من زمالئنا الذین لدیھم میكروفونات التعریف  الصوت في جمیع أنحاء الغرفة.

 ھل ھناك شخص ما في ھذه الناحیة؟ أرى ثالثة من أربعة. أرى واحداً من أربعة. بأنفسھم.

، یرجى رفع یدك، ثم لذلك من فضلك، إذا كان لدیك تعلیق یفترض أن ینجح ھذا. –ھذا 

 ھذا الجزء، لذا یرجى المضي قدماً. -تانزانیكا، ھذه ھي جلستك،  سنتبع األرقام للقیام بذلك.

 

 أرى كریس رافعاً یده. تانزانیكا كینج:

 

أنا فقط مرتبك  -أنا آسف، ھل یمكنك فقط  أنا كریس دیسیبان. مرحباً، شكراً للجمیع. كریس دیسیبان: 

 لكل سؤال نفس الجواب مرتین؟ لماذا یوجد قلیالً.

 

 .10 -1ما نقوم بھ، ھو المقیاس، من  روبرت ھوجارث: 

 

 -نعم، ولكن ھناك اثنین "ال على اإلطالق"، واثنین "یحتاج"  كریس دیسیبان: 
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 ھذا صحیح. روبرت ھوجارث: 

 

إذا كنت  .4أو  3فھمتك، إذا كنت أعتقد أنھ یحتاج إلى تحسین یمكنني وضع عالمة على  كریس دیسیبان: 

 .4أعتقد أنھ جید ولكن یحتاج إلى تحسین تكون اإلجابة 

 

 ھذا صحیح. روبرت ھوجارث: 

 

 شكًرا جزیالً. أنا أفھم اآلن. حسًنا. كریس دیسیبان: 

 

 (المیكروفون موقوف). متحدث غیر معروف: 

 

 شكًرا. ال مراھنة على النتائج. روبرت ھوجارث: 

 

 ون موقوف).(المیكروف متحدث غیر معروف: 

 

 .meetingapp.icann.orgإنھا  تانزانیكا كینج: 

 

 تفضل یا إدمون. روبرت ھوجارث: 
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لدي فقط بضعة تعلیقات على الجدول الزمني نفسھ كما نشر على  إدمون تشونغ معكم. إدمون تشونغ: 

أعتقد أننى من المدرسة القدیمة، لكني أحب النسخة القدیمة أكثر بكثیر من  اإلنترنت.

SCHED  ألنھا تتطلب مني أن یكون لدیك حسابSCHED  للحصول على

Outlook مثالً للمزامنة مع  -، كما تعلمون، الجلسةOutlook  أو ال بد لي من القیام

ما كان لدینا قبل ذلك كان في الواقع أسھل في  -أنھ  -أنا أعتقد  -لذلك  بكل شيء بنفسي.

جزء الجدول على  جزء الجدول.خاصة  القراءة ومعرفة أین مكان الجلسات.

sched.com - .قطة الن -بالنسبة لھذه  –فقط  ال یظھر جیداً للغایة ألنھ دینامیكي للغایة

لدي مالحظات  -ما یعتقده اآلخرون، ولكن فقط أعتقد أن ھذا ھو  -أنا ال أعرف  المحددة.

موماً، لدینا ولكن تنسیق الجدول أعتقد ع -أخرى عن أجزاء أخرى، لذلك سوف أنتظر ثم 

بعض الجلسات المخصصة بحیث یمكن أن یكون الجمیع في نفس المكان، وأعتقد أن  -

 ھو فكرة جیدة. -ھذا الجزء 

 

 ننتقل إلى ماریلین. تانزانیكا كینج: 

 

سوف أقدم ثالثة تعلیقات قصیرة، وبعد ذلك لدي تعلیق في  اسمي مارلین كید. شكًرا. ماریلین كاد: 

أنا أتفق مع ما قالھ إدمون، ولكن أرید أیضاً أن  قضایا أخرى.وقت الحق بخصوص 

ول في استخدام جد -أعلق على ما كان عائقاً كبیراً بالنسبة لي في استخدام الجدول الزمني 

التي ترتبط بالعمل والتي تحدث كانت في كثیر من الحاالت  -األعمال ألن األحداث و

ھناك عدد قلیل  .DNSثال، مناسبة سیدات وسأذكر على سبیل الم لیست على البرنامج.

من األشیاء األخرى التي ربما كانت جلسات مغلقة، ولكنھا في الماضي كانت دائماً 

أنا حقاً أرید أن أشیر إلى ذلك على  موجودة فى الجدول الزمني حتى یمكن العثور علیھا.

ھي للسیاسة،  على الرغم من أن األولویة في العمل -أنھ مشكلة كبرى ألنھ حتى وإن 

وكثیر منا یستخدم ھذه االجتماعات لتنظیم اجتماعات جانبیة أو تجمع جانبي أو العمل في 

ھذا یكفي في ھذه  وبما أننا في المكان، أرجو منكم أن تكونوا أكثر مرونة. أشیاء أخرى.

 النقطة.



 ICANN57  ARوالتطلع إلى  ICANN56ملخص منتدى السیاسة في  –ھلسنكي 

 

 48من  8صفحة 

 

 كن أنأعتقد أیضاً، بینما أنا راضیة بشكل عام عن الشكل الجدید للسیاسة العامة، ویم

یكون ھناك مكان أفضل بالنسبة لي لكي أقول ھذا، ولكن في الغوص في العمل في 

 أنا -وھذا یعني أن اختیارات المكان  السیاسة فإن إعداد ھذه الغرفة بالذات لیس مرضیاً.

لن أنظر لنیك في عینیھ ألنني سوف أعطیھ المزید من العمل للقیام بھ، ولكن خیارات 

سیاسة، على الرغم من أنھا قد تكون أقل في عدد الحضور، فإن إعداد مكان انعقاد جلسة ال

من الصعب جداً على الناس الغوص في أعمال  الغرفة سیكون مھماً بشكل كبیر جداً.

فھذه الغرفة، على سبیل  السیاسة في طراز الفصول الدراسیة أو في طراز المسرح.

مفتوح،  Uالمثال، لو كان تم إعدادھا بھذه الطریقة وكانت طویلة ولكن أضیق وعلى شكل 

حتى لو لم یكن الكل یمكنھم رؤیة بعضھم البعض، كانت ستصبح أكثر مالءمة من ذلك 

مع مجموعات كبیرة من الناس، من الصعب القیام بذلك، ولكن أعتقد أنھ من المھم  بكثیر.

 قاً القیام بذلك.ح

فقط بسبب إمكانیة المكان  3لذلك فھو جید بالنسبة لتنسیق السیاسة، ولكن أود أن أعطیھ 

 أن یكون مرناً بما فیھ الكفایة لتقدیم الدعم لھا.

ثم تعلیقي النھائي الذي یخص ھذا، كان لدینا الكثیر من العمل للقیام بھ أنا والعدید من 

معھم وأعرب البعض عن شعوره أنھ ال یزال ھناك  األشخاص اآلخرین الذین تحدثت

حاجة أعتقد أننا ب اقترحنا أربعة أیام. الكثیر من التضارب من حیث أن الوقت لم یكن كافیاً.

خالف ذلك، أنا أعطي  فعالً للتقییم بعنایة سواء كان ذلك في خمسة أیام أو أربعة أیام.

 تقییمات. -معدالت جیدة 

 

 .2یبدو أننا في طریقنا لرقم  ا.حسنً  تانزانیكا كینج: 

 

بعض القواعد  أعتقد أنھ جید نسبیاً. -التنسیق في حد ذاتھ  شكراً لك، آالن غرینبرغ. آالن غرینبیرغ: 

المرتبطة بالتنسیق، مثل جلسة بعد الظھر واحدة فقط في المرة الواحدة حیث كان معظمھم 

كبیراً من الناس الذین أفترض ، تستبعد عدداً  GNSOفي ھذه الحالة مرتبطین بمنظمة 
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 أنھ یمكنھم التنزه في ھلسنكي وھو أمر لطیف أو باألحرى فقط الجلوس بجانب الماء.

لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مزید من المرونة لندرك  ولكن ھذا لیس القصد من االجتماع.

 أن لیس الجمیع لدیھم نفس االھتمام في نفس الوقت.

كان یصنف الیوم األخیر على أنھ اجتماعات  -كان یسمح  الجدول الزمني األصلي أیضاً 

مسموح فیھ باألحادیث الثنائیة  ، التي لیست ھي نفسھا مثل المجتمعیة. AC / SOداخلیة 

وھذه المرة كان علینا ضغط تلك األحادیث الثنائیة الجانبیة في أوقات الغداء  الجانبیة.

فیة كی تنسیق العام لیس سیئاً بالضرورة.وبالتالي فإن ال وغیرھا من األوقات المحرجة.

  تنفیذه ھي المشكلة.

الوجوه المبتسمة أو، في معظم  وفیما یتعلق بالجدول الزمني المادي، ما قالھ إدمون.

الحاالت، الدوائر الفارغة تشغل الكثیر من المبنى وأنا ال أعتقد أنھا تضیف أي شيء على 

 شكًرا. اإلطالق.

 

 .4ثم  3قل إلى رقم سننت  تانزانیكا كینج:

 

قات تعلی اسمي سیباستیان باشولیت، وسأتحدث باللغة اإلنجلیزیة [كذا]. طاب مساءكم. سباستیان باتشولیھ: 

زمالئي مثیرة لالھتمام حقاً، ألنھ كما قالت ماریلین كید، كانت فكرة ھذا االجتماع أن 

ماع مع المجتمع العام االجت یكون ھناك ثالثة أیام لجلسات العمل ویوم واحد للتوعیة.

واألفراد مستخدمي اإلنترنت، ومع الشركات، ومع الحكومات، وھلم جراً، ھذه ھي 

 التوعیة.

اآلن، وذلك ألسباب معینة تتعلق بمدینة ھلسنكي، ونظراً للفترة التي نعقد االجتماع فیھا 

 معاً. ألننا في أیام العطالت في ھذه المدینة، یبدو أن الوقت لم یكن كافیاً للعمل

سمعت الكثیر من التعلیقات قبل أخذ الكلمة، وأعتقد أننا في حاجة إلى تبني وجھة نظر، 

 .Cو  Bو  Aوھو الموقف الذي یمكن أن یحدث فرقاً بین االجتماعات 
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إنھ من الجید أن  عندما ُنسأل عما إذا كان التنسیق جیداً، أود أن أقول، نعم، ھو كذلك.

 یشارك فیھا المجتمع، ولكن أعتقد أن علینا المضي قدماً.یكون ھناك جلسات بعد الظھر 

وأعتقد أنھ  ھذا ھو، على الطاولة، ینبغي أن یكون لنا ممثلون عن مختلف المجتمعات.

ألن ھناك العدید من الحكومات  GACمن المثیر لالھتمام أن ھذه الجلسات في غرفة 

 ألفكار معھم.وھذا أمر جید ألنھ یمكننا أن نتبادل ا موجودة ومشاركة.

ولكن إذا لم یكن  أنا ال أعرف إذا كان ھذا قد تم عن قصد. وھذا لم یكن الحال من قبل.

ذلك عن قصد، أعتقد أنھ نتیجة جیدة جداً، وھي نتیجة إیجابیة للغایة، وأنھ یجب أن نضع 

 شكًرا. ذلك في الحسبان في المستقبل.

 

 .4رقم   تانزانیكا كینج:

 

واحد، أعتقد أنھ كان على ما  أردت أن أقدم تعلیقین سریعین. أنا آفرى دوریا. مرحًبا.  آفري دوریا:

قد و، إثنان، أنا ال أعت یرام، وبالتأكید ھو شيء یمكن للشخص أن یتأقلم معھ ویجعلھ یعمل.

أنك یجب أن تعتبر أن ھناك أي معنى بسبب عدم وجود أي شخص یقول "ال على 

 ھون ذلك حقاً، فإنھم لن یكونوا ھنا اآلن.اإلطالق" ألنھ إذا كانوا حقاً، یكر

 

 تعجبنى ھذه النقطة.  تانزانیكا كینج:

 .4لدینا أیضاً شخص آخر في رقم 

 

  أنا أعمل فى الجبھة اإللكترونیة في فنلندا. اسمي (ذاكراً االسم) بالمر. متحدث غیر معروف: 

أمل قلیالً من حقیقة لقد شعرت بخیبة  الثاني لي. ICANNھذا اجتماع  خاب أملي قلیالً.

وسمعت الشائعات أنھ قد یكون من الضغط  أنھ لم یكن ھناك جلسة للمبتدئین في البدایة.
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عدم وجود أي شيء في الیوم الصفر، ولكن بعد ذلك كان ھناك، مثل ورشة عمل 

CCWG .كان  مثل، لماذا لم یكن ھناك ورشة عمل للمبتدئین لھم؟ لمدة ثماني ساعات

وساعتین  محاولة جعل الناس یأتون إلى ھنا وفھم ما یحدث ھنا بالضبط.من الصعب جداً 

 فقط، وغرفة واحدة، ولیس ذلك مطلباً كبیراً.

 

 .2إلى رقم   تانزانیكا كینج:

 

األوروبي، ولكنني سوف  At-Largeأنا رئیس  نعم، مرحباً، أولیفییھ كریبین لیبلوند.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

  اصة ھنا.أدلي بتعلیقاتي الخ

ھل یجب أن نبدأ  یرجى تعریف ما ھي "السیاسة". لقد ذكرتم أن ھذا اللقاء حول السیاسة.

  ال، أنا فقط أمزح. -فریق عمل في ھذا أو 

السبب في أنني أقول ھذا ھو أنھ كان ھناك بعض القرارات الجادة حقاً والتى اُتخذت 

أنا رئیس مشارك لمجموعة  ال.بخصوص ما إذا كانت المجموعات أو العمل ھو سیاسة أم 

لكن  ICANNعمل داخل المجتمع الذي یتعامل مع السیاسة التي تجري خارج جدران 

لذلك أود أن أردد نقطة أن اآلخرین قد قاموا بذلك  البعض یعتقد أن ھذه لیست سیاسة.

وینبغي أن یكون ھناك بعض المرونة في إعداد الجدول الزمني، وبالتأكید وجود مسار 

بعد ظھر كل یوم قد ال یكون الطریقة المثلى ألنك فقط تخدم شریحة صغیرة أو  واحد

 إذن شكرا. شریحة معینة من المجتمع ولكن لیس لآلخرین.

 

 .3ورقم  تانزانیكا كینج: 
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من  أرد ت فقط أن أقول بعض األشیاء. مرحباً، إنھ كریس مرة أخرى. تسلل ورائي.  كریس دیسیبان:

أتفق مع التعلیقات حول الجدول الزمني على اإلنترنت، وأعتقد وجھة نظري الشخصیة، 

ولكن أنا ال  أن ھذا ھو التحدي، وأنا لم أتمكن من رؤیة الیوم كلھ، وأجد أنھ صعب.

أنا أضع عالمة  الجدول على اإلنترنت من السھل إصالحھ. -ھذه مشكلة  أتطرق لذلك.

  تنسیق االجتماع على ھذا النحو. -للجدول الزمني 

ووضعت عالمة أنھ یحتاج إلى تحسین ببساطة ألنني أعتقد أنھ كان  -وأنا وضعت عالمة 

وھذه ھي المرة  ولھذا السبب وضعت ذلك ھناك. رائعاً، ولكنھ دائماً یحتاج إلى تحسین.

 األولى التي أفعل ذلك.

من منظور عضو مجلس إدارة، لقد كان رائعاً أن تكون قادرا على الذھاب إلى جلسات 

ن إلى ویستمعو -بعض الناس قد یفكر كثیراً  -لوس في مؤخرة الغرفة، وتتكلم أحیاناً للج

 حقاً، فعالً جید. وھذا ما كان رائعاً بشكل مدھش. ما یحدث ویتعلمون.

األشیاء المجتمعیة في فترة ما بعد الظھر، وأنا أفھم وجھة النظر بخصوص ربما المزید 

عندما كنا نضع جدول األعمال، حضرت بعض  .من الجلسات، على الرغم من أنھا صعبة

وأحد التحدیات ھو إذا نظرتم فعالً في القضایا، فالكثیر من القضایا ذات مغزى  الحوارات.

ومن ثم قد تكون ھناك بعض القضایا  .GACو  ALACوإلى  GNSOبالنسبة إلى 

قضایا ولكن لیس ھناك العدید من ال .GACو  ccNSOالتي ھي ذات مغزى بالنسبة إلى 

ولذلك فھى وظیفة من الصعب القیام بھا، وأعتقد كأول  التي ھي ذات مغزى لكل المجلس.

 مرة كان أداؤنا جیداً.

 شكًرا. أعتقد أنھ كان ممتازاً. أود أن أكون إیجابیاً تماماً حول ھذا الموضوع. -لذلك أنا 

 

ثم ننتقل  .4رقم  تفضل. جادلوا أیھا الرفاق.ت ؟2أو  -التالیة  4وأعتقد أننا انتھینا من رقم   تانزانیكا كینج:

 .2إلى رقم 
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أنا أیضا سعید جداً بالطریقة المجتمعیة لتجنب مداوالت  .COREفیرنر شتاوب من   فیرنر شتاوب:

ومع ذلك، أعتقد أننا یمكن أن نستخدم المزید من األشیاء التي  منفصلة في الصوامع.

المیكروفون على رأس الممر، إنھ موجود ھناك على سبیل المثال،  أظھرت بالفعل قیمتھا.

  ویمكن للناس االصطفاف، فینبغى أال یغلق.

وأنا أفھم أنھا فكرة جیدة أن نكون في بعض األحیان قادرین على الحصول على میكروفون 

 ولكن ال تغلقوا المیكروفون یتم إحضاره لألشخاص الذین ال یستطیعون التحرك بسھولة.

یصطفوا ألن ھذه ھي الطریقة التى یمكن للناس، أوالً وقبل كل حیث یمكن للناس أن 

طوال الوقت لدینا ھذه المشكلة ھنا أننا ال  شيء، التركیز ویعرف الجمیع من الذي یتكلم.

ال تعرف إلى أین  نعرف أبداً من الذي یتحدث ألن كل شيء یأتي من مكبر للصوت.

 إذا تكلمت أنا، ربما ستعرف ذلك. تلتفت.

ا قلت، ھناك طریقة للتأكد من أننا نستخدم تلك األسالیب القائمة ونتیح للناس ولكن كم

ربما و أثناء اصطفافھم، یمكنھم التركیز. التركیز نوعاً ما قبل أن یصلوا إلى المیكروفون.

من األسھل على الناس الكالم من أن یكون لدیھم الشك ما إذا كان یمكنك الحصول على 

 على انتباه شخص ما. میكروفون، وعلیك للحصول

 

 شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 

لقد ذكرتنا أننا بینما ننھض لنصل إلى  ھل یمكن أن أقوم بمقاطعة سریعة ھناك؟  روبرت ھوجارث:

 نرغب أن نتأكد أن كل شخص المیكروفون، بینما تقف لتتحدث، یرجى التعریف بنفسك.

 شكًرا. ھذا رائع. یقوم بذلك.

ش قبل بدء ھذه الجلسة ھل نضع میكروفون بالضبط في وسط الغرفة كان لدینا أیضاً النقا

 لمعرفة من الذي سیبدأ في االصطفاف دون أن یقول أي شيء لمجرد تجربة ممتعة قلیالً.

 شكًرا. ولكن أعتقد أنھ أمر سوف یفكر فیھ الفریق.
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 .2لذلك نحن اآلن في رقم  تانزانیكا كینج: 

 

باعتبار أنني كنت جزءاً من فریق  أنا أتحدث الفرنسیة. .ALACتیجاني بن جمعة من   تیجاني بن جمعة:

العمل الذي فكر في ھذه االستراتیجیة الجدیدة، وأود أن أقول إنني راض تماماً عن ھذا 

 وھذه كانت ھي المسألة األولى.  إنھ جید جًدا. یعجبني التنسیق. االجتماع.

على سبیل المثال، جلسات متوازیة،  لسھل حلھا.كانت ھناك بعض المشاكل ولكن من ا

 لكنني أشعر بخیبة أمل بخصوص علینا العثور على غرفة حیث یجتمع الكثیر من الناس.

أال یكون ھناك  –لقد خططنا لجلسة توعیة، وكان من المؤسف عدم عقدھا  قضیة واحدة.

 سیباستیان.أنھ لم یكن من الممكن عقد ھذه الجلسة ھنا بسبب ما ذكر  -

 القادم سیكون في مكان حیث یمكننا القیام ببعض التوعیة. Bلذلك آمل ان االجتماع 

 

نحن قد نضطر إلى إصدار حكم حول مدى السرعة التي یمكن أن تنتقل بھا إلى الموضوع   روبرت ھوجارث:

ھو لكن قد نحتاج إلى القول لمن  إنھ مزیج جید، على ما أعتقد، من الموضوعات. التالي.

في الصف لھذا األمر، لنتوقف عند ھذا الحد، یا مساعدي المیكروفون، وبعد ذلك سنرى 

 شكًرا. ما یمكننا القیام بھ بعد ذلك.

 

  قد تجد تعلیقاتك منطقیة تماماً عندما ننتقل إلى السؤال التالي.  تانزانیكا كینج:

ا مدى م یام باستطالع جدید:إذا كنا نستطیع الق إذن ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاء.

لذلك كما قلت، ھذا ال یزال مناسباً نوعاً ما للجدول  رضاك عن وقت عمل سیاسة المركز؟

  الرجاء إدخال اختیاراتك من واحد إلى عشرة. الزمني.

 .4وسنبدأ بالرقم 
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ھناك حاولت أن أركز أیضاً على ھذا، ولكن  .GACاسمي توماس شنایدر من  شكًرا.  توماس شنایدر:

أوالً وقبل كل  بعض النقاط التي أود أن أضیفھا إلى ما ناقشتھ سابقاً، إذا سمحت لي.

في ھذا االجتماع كان إضافة مطلقة  -آسف  -شيء، أعتقد أن التفاعل الذي كان لدینا 

أیضاً، في الوقت الذي خصص للعمل في مجال السیاسات، كان من  الجتماعات أخرى.

لمناقشة كل شيء ومشروع البیان  -للوصول إلى  GACجنة الصعب للغایة بالنسبة لل

  لكننا وصلنا لذلك. في وقت أقل كثیراً من المعتاد.

أیضاً، ألننا كان لدینا الكثیر من األشخاص المختلفین یدخلون، كان لدینا أعضاء مجلس 

 ccNSOیدخلون ، وأشخاص من  GNSOاإلدارة یدخلون، كان لدینا أشخاص من 

تعلیقي ھو أننا سنحتاج إلى وقت أقل إذا كان جمیع  –جراً، وفي الواقع  یدخلون، وھلم

الموجودین مھتمین بالقضیة أو یشعرون بالقلق بخصوص قضیة أكثر من التحدث إلى 

 الجمیع بشكل ثنائي جانبي.

ألنك تشرح الشيء مرة واحدة لجمیع أصحاب المصلحة ونفھم بعضنا البعض بشكل 

 ورة شاملة تسمح لك أن تكون أكثر كفاءة.أسرع بكثیر، وتحصل على ص

أنا أفھم ضرورة وجود المرونة الالزمة، التي ربما یمكن أن تكون في بعض األیام، بعض 

جلسة واحدة فقط حیث ترید أن  أوقات بعد الظھر حیث ال شيء یجري بشكل متواز.

ك ن یكون ھنایكون الجمیع في الغرفة، ولكن ربما، كما یقول آالن، بعض األیام، ینبغي أ

لكن في بعض األحیان  مثل جلستین متوازیتین من أجل التعامل مع المزید من القضایا.

من الجید أن تجبر الناس على الذھاب إلى مكان ما حیث یظنون أنھم غیر معنیین أو ال 

وبعد ذلك من خالل الحضور، یدركون فعالً، أوه، ھذا األمر مھم بالنسبة لي  یھمھم.

 ني لن أتخلى تماماً عن ذلك الجزء.لذا فإن كذلك.

 وكما قلت، كان وجود المجلس مفیداً للغایة أیضاً في فترات العمل في صومعة السیاسة.

وھذا ھو الشيء الذي ربما ینبغي أن یبقى كذلك بالنسبة لالجتماعات األخرى إلى أقصى 

 حد ممكن، أن یتسلل المجلس إلى الصوامع ویشارك فیھا.
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یكن لدینا حدیث ثنائي جانبى مع المجلس في ھذا االجتماع، ولكن كان لدینا، في حالتنا، لم 

لذلك ھذا ھو تعلیقي  في الواقع، تبادل عمیق أكثر مع المجلس مع عملنا في الصومعة.

 الذي خرجت بھ.

 IGFsأعتقد أن مارلین، بخبرتھا أیضاً مع  و كلمة قصیرة حول إعداد الغرفة.

كلما كان اإلعداد دائریاً أكثر ووجھاً لوجھ بقدر  ب.مختلفة، على صوا EuroDIGsو

 اإلمكان، إذا سمحت الغرفة، كان التفاعل أسھل.

وعن الصف وراء المیكروفون، المشكلة مع االصطفاف وراء المیكروفون ھو أنھ أكثر 

أن تكون متفاعالً وتتجاوب مع ما یقولھ اآلخرون ألنك في الصف  –صعوبة في التجاوب 

ن تقولھ، وبمجرد أن تكون في الصف یكون علیك التحدث في تلك اللحظة لشيء ترید أ

ال یمكنك العودة إلى الخلف للحدیث ثم الرجوع مرة أخرى إلى مكانك، في حین  بالذات.

أن المیكروفونات المتحركة تسمح لنا بمناقشة موضوعات أكثر حیث نشعر جمیًعا بحریة 

 كون ھناك دور للحدیث.في اختیار وقت الحدیث أكثر منھا عندما ی

 أفضل ھذه الطریقة للتواصل. األمر أكثر جموًدا، صف الحدیث في المیكروفون أقصد.

 شكًرا جزیالً لكم.

 

ألحظ أحیاًنا حركة األیدي ویستعیر بعض من الحضور اھتمامي، وھذا یشكل  شكًرا.  روبرت ھوجارث:

التي ینبغي أن نتناقش حولھا  وھذه، كما تعلمون، إحدى الجلسات تحدًیا لنا، ألیس كذلك؟

لھذا السبب، أقدر كونكم صبورین كون بعض ممن  جمیًعا، وأن نعرض جمیع اآلراء.

 یخلفونكم في الصف یرفعون أیدیھم للحدیث قبلكم أیًضا.

 )، رجاًء.1رقم (
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 دیفید كیك. شكًرا.  دیفید كیك:

كیف لم یشعروا أعني، أظن أن األمر رائع أن نستمع لمن یرغبون في الحدیث حول 

بزیادة األعمال على جداول أعمالھم، وكیف تمكنوا من التنقل بكل حریة، وكیف تمكنوا 

 ولكن من االنخراط في جلسات إقرار السیاسات، فھذه التجربة ال تحدث إال مرات قلیلة.

في واقع األمر، نظًرا لكوني إحدى المشاركین الذین ینخرطون بشكل كبیر في أعمال 

حیث أنني على رأس واحدة من تلك اللجان، ناقشنا عملیات تطویر السیاسات السیاسات، 

 شعرت أنني مشغول كثیًرا، الرئیسیة، وھكذا، شعرت أن جدول أعمالي مزدحم للغایة، حسناً؟

 .ICANNوأرغب حًقا في قضاء وقت أقل في مناقشة تلك األمور المتعلقة بمؤسسة 

تماع دون وجود جمیع األعضاء، شعرت أننا بنفس وبالنسبة إلّي، كما تعلمون، فكرة االج

 وال أدري كیف نصل إلى حل أكثر مالئمة من ھذا. االجتماع ولكنھ استغرق وقًتا أقل.

لذلك بالنسبة إلّي، األولویة في تركیزي تنصب على السیاسة التي وضعناھا، ولكن ذلك 

 تطلب جھًدا كبیًرا للغایة من البعض منا.

 

 شكًرا.  روبرت ھوجارث:

 لذلك، كي نستعد جمیعنا. .4، 2، 3، 2سوف نعمل بھذه الطریقة 

 شكًرا.     

 

 حصلت على الكلمة أخیًرا! فرزانھ بدیع من دائرة المستخدمین غیر التجاریین.  فرزانھ بادي:

حسًنا. لدي تعلیق حول استراتیجیة االجتماع وحقیقة أنكم تطلقون علیھ طوال الوقت 

بینما أتصفح الموقع اإللكتروني واستراتیجیة االجتماع، وعما یركز  "منتدى السیاسات".

 الموضوع، وأعمال السیاسة، والتوعیة.

 لم نطلق علیھ طوال الوقت منتدى السیاسات ونتجاھل جانب التوعیة؟
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ربما فاتني أحد األمور ألنني  وكذلك، الحظت أنھ یذكر جانًبا واحًدا من جوانب التوعیة.

 ھذا األمر كلھ. ة في مجموعة العمل.لم أر توعیة واحد

 شكًرا.

 

 شكًرا.   روبرت ھوجارث:

 .3رقم 

 

 ھذا التقییم ھام للغایة. في البدایة، أشكركم جمیًعا لحضوركم ھذه الجلسة االخیرة. شكًرا.  كافوس أراستیھ:

 فھو یوفر لكم صورة حول ما سیؤول إلیھ الوضع.

یكروفون المتنقل أفضل بكثیر، على الرغم ھذا الم أنا ال أحبذ فكرة صف المیكروفون.

ولكني ال أود االنتظار في الصف، وھلم  من أننا سمعنا للتو رأي زمالئنا الممیزین ھناك.

 وأعتقد أن ھذا أمر طیب. جراً، وھكذا دوالیك.

السؤال الذي أرغب في طرحھ ھو؛ أال تعتقدون أن ھذا النوع من المنتدیات السنویة لیس 

 أشھر؟ 6ب الخبرة أو لم ال نأخذ في عین االعتبار عقده كل طویًال كي نكتس

 لدینا نطاق أرى أن ھذا المنتدى مفید للغایة، ومثمر كثیًرا؛ خاصة، النقاشات المجتمعیة.

كبیر من التبادل الحر للمعلومات بطریقة تتسم بالشفافیة، بدًال من الجلوس والنقاش حول 

آسف في اجتماعات  –لعاملة عبر المجتمعات اجتماعات مجلس اإلدارة مع المجموعات ا

GAC  معccNSO.ھذا النوع من االجتماعات، وغیرھا مثمر كثیًرا ، 

لذا مقترحي ھو أن نتابع ھذا النوع من  ھذا االجتماع كان مفیًدا ومثمًرا للغایة.

االجتماعات، ولكن إن أمكن، نأخذ في عین االعتبار إجراءه بشكل نصف سنوي لكي 

 أشھر. 6ثم نقرر ما إن كان سُیقام بشكل سنوي أو ربما كل  زید من األفكار.نحصل على م

 شكًرا.
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 .2بالعودة إلى رقم  شكًرا.  روبرت ھوجارث:

 

 مرحًبا بكم، محدثكم إدمون تشونغ.  إدمون تشونغ:

 یتعلق باألعمال المجتمعیة. 3أعتقد أن رقم  .3و 2أود التعلیق على رقمي 

تركیزنا على أعمال السیاسة واألعمال المجتمعیة، ولكني أعتقد أنھ أقدر كثیًرا انصباب 

بعض المواضیع التي یجري  كي نصبح أكثر انتاجیة، علینا أن نقلل من وقت المقدمات.

النقاش حولھا في جلسات النقاش المجتمعي تكون مقدماتھا قرب الساعة، وفي الیوم التالي، 

ك المقدمات مرة أخرى، ثم ندخل في موضوع تلتقي مجموعة العمل مرة أخرى ونكرر تل

 النقاش الرئیسي.

أعتقد أنھ من األفضل الدمج بین االثنین حتى تصبح المقدمة مفیدة، ألن بعضنا في تلك 

اللجان ربما ال یكون أمامھ متسع من الوقت للتعرف على بعض من تلك القضایا، ومن 

ى لمناقشة السیاسات، لذلك، آًیا كان الجید أن تكون ھناك مقدمة ولكننا ننتظر إجراء منتد

التالي، ینبغي علینا جمیًعا أن نأخذ فكرة عن تلك األمور في المنزل قبل مناقشتھا بالمنتدى؛ 

 حسناً؟

لذلك علینا أن نكون مستعدین للتطرق إلى تلك القضایا الموضوعیة بشكل أسرع من ھذا 

الجلسات المجتمعیة وتلك التي بكثیر، وربما تكون ھناك جلسة اجتماع واحدة تجمع بین 

كي یتسنى للحضور الجدد ھنا المشاركة في المجموعات  تركز على أعمال السیاسات.

 أیًضا. ICANNالعاملة، وأعتقد أن ھذا یساعد على مشاركة المزید منا في أعمال سیاسة 

ا توفیر نلذا أعتقد أن التعلیق الثاني والثالث ینبغي أن یتكامال على نحو أفضل حتى یمكن ل

 بعض وقت المقدمة، وزیادة شمولیتھا، وإجراء المزید من المناقشات المطولة.
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وصلنا اآلن إلى تلك النقطة  قبل أن نتعرض للنقطة الرابعة، لدي مالحظة أخیرة. شكًرا. روبرت ھوجارث:

 من المناقشات حیث یحب البعض التعلیق مرتین.

للمشتركین الجدد بالتعلیق كونھم لم یعلقوا من نخطئ دوًما فیما یتعلق بعدم إتاحة الفرصة 

ومع ذلك، ربما یدخل بعض منا في الصف للحدیث دون أن یأتي دوره، ھذا إن كان  قبل.

  أرغب فقط في تنظیم األمر بشكل أفضل. جدیًدا، وربما تنتظرون بعض الوقت.

ا ولیسو ھؤالء زمالئي، وأشرت إلى زمالئي بقولي "محبي المیكروفون" في وقت سابق.

 محبي المیكروفون.

 [ ضحك ]

 

 .GNSOكارلوس جوتیریز، مجلس  نعم، شكًرا.   كارلوس جوتیریز:

وأنا حًقا في غایة الرضا عن  أعتقد أن األمر كان مناسًبا تماًما فیما یتعلق بالسیاسات.

علینا  راٍض تماًما لدرجة أنني أؤید بشدة مقترح كافوس. اختیاركم وما اتفقتم علیھ.

 تماع مرتین كل عام وكذلك تنظیم اجتماعات حضوریة أخرى.االج

نحن، كنوع  وشعرت بالسعادة لدى علمي أن مجموعة المساءلة امتد عملھا لیوم إضافي.

 سیصبح من المنافسة، حاولنا الحصول على یوم أو یومین للنقاش، ولم نتمكن من ذلك.

التي یمكن من خاللھا توحید ھذا األمر أكثر فعالیة عندما نقوم باالجتماعات وجھاً لوجھ 

 النوع من األنشطة مع السیاسة المتعلقة بھ.

ربنا سنتمكن من التحرك  ھذا رائع حًقا. .GACوأعتقد أن السبیل األفضل ھو العودة إلى 

بینما نتمكن من فھم العملیات المختلفة التي تجري لتطویر  GNSOو  GACبفعالیة بین 

ال أدري إن كان أحد خطط  ھذا رائع حًقا. .GNSOو  GACالسیاسات في كل من 

 ینبغي أن یظل األمر كذلك طوال الوقت. لھذا األمر، ولكنھ سار بشكل جید للغایة.

 بالنسبة لمن یعملون على السیاسة، لدینا الكثیر من األشخاص الذین یتسمون بالمرونة ھنا.

، وبین ccNSOكانت أمامنا الفرصة أمس إلقامة منتدى لمناقشة السیاسات بین 
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GNSO.كان األمر، بالنسبة إلینا كوننا رؤساء مشاركین، رائًعا لوجود  ، وكان رائًعا حًقا

بعض من الشخصیات الھامة تدیر ھذا النقاش، وتقدم لنا بعض من الحلول التي تساعدنا 

 على المضي قدًما في ھذه القضایا الصعبة التي علینا التعامل معھا.

ر قط مثل ھذا الحضور الكبیر للمجلس في اجتماعاتنا، لذلك أود أن لم أ تشرفنا بكم جًدا.

 أوجھ لكم الشكر جمیًعا أعضاء مجلس اإلدارة.

 --أنا حًقا  كان الثمن باھًظا، فلم نحصل على قمیص. ومع ذلك، ھناك أحد الجوانب السلبیة.

 [ ضحك ]

 أفتقد تلك األیام. --

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 )، رجاًء.3(رقم    روبرت ھوجارث:

 علینا أن نلحظ القاعدة الثابتة. لدینا اآلن، سیباستیان.

 )، رجاًء.1رقم (

 

للتسجیل، أنا أعمل في مركز الخلیج لحقوق اإلنسان،  مرحًبا، أدعى إلسا. مرحًبا. حسًنا.  إلسا:

 وجنسیتي لبنانیة. 

ن منظور م ICANN، بالنسبة إلّي، تجعلني أنظر إلى Bوددت فقط القول أن السیاسة 

وفي واقع األمر، من خالل اجتماع السیاسات ھذا، تمكنت من االشتراك  ومنطلق أشمل.

 Aمع إحدى المجموعات العاملة على تطویر السیاسات بشكل أقل صعوبة من االجتماع 

  الذي حضرتھ في دبلن.
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لذلك أعتقد أن ھذا النوع من االجتماعات یشجعنا على رؤیة األمور من منظور أوسع، 

ربما نحثھم على الذھاب واالنخراط مع تلك المجموعات العاملة وصیاغة السیاسات و

 .ICANNبصورة أفضل في 

، والقادمین الجدد Bوالنقطة الثانیة، كما أعتقد، تتعلق باإلعداد لالجتماعات من النوع 

 ینبغي ICANNأعتقد أن الكبار ممن لدیھم الخبرة في  لیسوا متحمسین للقدوم ھنا كثیًرا.

في صیاغة السیاسات البدیلة لالجتماعات  .Bأن یكونوا حاضرین في اجتماعات السیاسة 

ألنني أرى أن القادمین الجدد ھنا مشوشون قلیًال، ولم یحصلوا  أجل. على أي حال. –

 ."Aعلى الخبرة الكافیة بعد، على سبیل المثال، في االجتماع "

منحي الفرصة للحدیث حول كل تلك لذلك وددت توضیح ھذه النقطة، وأشكركم على 

 األمور.

 

 شكًرا.   روبرت ھوجارث:

 معذرة، سیباستیان. .4رقم 

 

 یمكنني بالتأكید التصریح بأنني استمتعت أنا نایلز تین أویفیر، للسجل الرسمي. شكًرا.  نایلز تین أویفیر:

ل من تلك ألنھ كان من الممكن أیًضا الحصول على قسط من النوم، مما جع Bباالجتماع 

التجربة مفیدة حًقا، ولكن ھناك بعض األمور الغیر مناسبة في وجھة نظري، مثل الفریق 

على احترام  ICANNالعامل عبر المجتمعات حول المسؤولیة المجتمعیة والمؤسسیة في 

حقوق اإلنسان. لم نتمكن من االجتماع، على الرغم من أن تلك األعمال كان یجري النقاش 

وأعتقد أنني عملت على تنسیق  .GACوأیًضا في  CCWGاع مساءلة حولھا في اجتم

تلك األعمال واإلدالء بالمعلومات التي لدي والعمل بالتعاون مع مجموعة العمل 

 المجتمعیة.
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، ولكن ال تقوم مجموعات العمل المجتمعیة وحدھا CCWGأتفھم أن ھذا یحدث في 

 بتنسیق األعمال عبر المجتمعات.

 التالي. Bدة ألخذھا في عین االعتبار في االجتماع ربما ھي نقطة جی

 

 شكًرا.   روبرت ھوجارث:

 ، ومن ثم، جوش، انتبھ، سوف نجري االستطالع.3سوف نتطرق إلى النقطة رقم 

 .3رقم 

 

 سیباستیان باشولیت یتحدث إلیكم.  سباستیان باتشولیھ:

جتماعات بشكل أفضل كي نسینا كیف یمكننا االستعداد لتلك اال أود أن أشیر إلى أمرین.

ك ما یمكننا القیام بھ، بالنسبة لتل نتجنب تلك المقدمات الطویلة، التي تشبھ المحاضرات.

المناقشات التي توفر بعض المعلومات األساسیة للمشتركین، حتى أولئك ممن ال 

ألنھ عندما كنت ھنا، لم تكن ھنا  یحضرون معنا المناقشات باالجتماعات الحضوریة.

 محاضًرا، ولكن لتكون عضًوا في تلك المناقشات التفاعلیة. لتكون

قیل األمر من قبل، وسمعت ذلك في إحدى االجتماعات ھذا األسبوع، وعلینا أن نتوقف 

علینا إجراء تصویت  لذا، أعتقد بأنھ ال بأس بذلك. .C، أو B، أو Aعن دعوتھ باالجتماع 

 لثاني، والثالث طوال السنة التقویمیة.األول، وا إلطالق األسماء على تلك االجتماعات.

 أعتقد أن األمر قد یكون مفیًدا. علینا أن نجري تصویًتا على االسم.

 

علینا طرحھ االستطالع المقابل، الذي كما الحظنا جمیًعا، على جدول أعمال النقاشات   روبرت ھوجارث:

 المجتمعیة وكیفیة تنظیمھا.
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نود بالتأكید التعرف على آراء الجمیع  النقطة.لدینا بالفعل بعض التعلیقات حول ھذه 

 وعلى البقیة منا التعبیر عن ذلك أیًضا.

لذلك دعونا نواصل الحوار بما یتوافق مع مناقشات عمل السیاسة، في إطار االجتماعات 

 الجاریة بعد ظھر الیوم.

بعض من اآلراء ركزت على تصمیم غرفة االجتماعات، وجدول األعمال، وتجھیز 

 العرض. وسائل

 دعونا نتعرض لبعض منھا إن كان بإمكاننا ھذا.

 .2أرى رقم 

 

 .ALACفاندا سكارتیزیني من  حسًنا.  فاندا سكارتیزیني:

أكثر من نموذج واحد لدینا،  أعتقد أننا بحاجة إلى التعمق بشكل ما أكثر في ھذا النقاش.

ھم عدد قلیل ممن یمكنوكذلك النماذج االنتخابیة، البعض ینصتون، وفي النھایة، یتبقى 

 التعبیر عن رأیھ وأفكاره ومناقشتھا.

لذلك مقترحي ھو العروض التقدیمیة، الفكرة، التي وضحھا سیباستیان، ربما إعدادھا 

ولدیكم نوع ما من المناقشات المستدیرة  بشكل جید یناسب الحضور وغیر الحضور.

 ك النقاط الجدلیة.ومناقشة تل ُیدعى إلیھا جمیع األطراف المعنیة المشاركة.

نحتاج إلى مزید من الوقت لتلك المناقشات، ألن المشاركة ضعیفة للغایة، ولیس متوافر 

 أمامنا مزید من الوقت.

لذلك، ربما من یجلس بجانبك یفكر ولیس متوافر أمامھ وقت لمناقشة الرأي الذي تطرحھ، 

  فتخرج بعدھا.

صًیا، وشخ ا ألنھ لم یكن لدینا وقت كاف.في ھذا الوقت، ننتقل بین تلك االجتماعات سریعً 

 حضرت االجتماع اآلخر. سقطت مني كثیر من المعلومات ألنني لم أحضر ھذا االجتماع.
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وربما نحن بحاجة إلى إعادة التفكیر قلیًال حول كیفیة  كان أمامنا القلیل من الوقت دوًما.

 قیامنا بھذا النوع من التقسیم.

 شكًرا.

 

أوزان،  ھل أي من زمالئي یرغب في الحدیث اآلن، رجالن في المقدمة ھنا. ا.شكرً  روبرت ھوجارث: 

بینما یعود أوزان، أحد األمور التي أرغب في  ھناك من فضلك أوًال. یمكنك القدوم، ھیا.

استخالص حلول لھا، إن تسنى للبعض التفكیر بشأنھا ألننا نركز بشدة ونقوم باإلعداد 

یتحدث أحدث قط حول بعض من تلك الجلسات الصباحیة؛  لم الستطالع في الوقت الحالي.

وللتعرف على منظور البعض منكم ممن شاركوا في الجھود  على الرغم من اھتمامي بھا.

الفعلیة لمجموعات العمل داخل المجتمعات، وھذا الجانب من تخصیص الوقت الالزم كل 

ان لدى أحدكم مقترح لذا، إن ك صباح للتركیز على بعض من تلك األعمال المجتمعیة.

وسوف نعطیكم  بھذا الصدد، رجاء التفكیر فیھ ملًیا، أو ترتیب األفكار وطرحھا مًعا.

 .1المیكروفون رقم  الكلمة حینھا.

 

أنا األسوأ ممن یمكنھم الحدیث حول الجلسات  .Googleجوردن بوكانان مع  مرحبا.  جوردین بوكانان:

لنشاط في األعمال المتعلقة بالسیاسة في الوقت الصباحیة ألنني ال أشارك بأي نوع من ا

وكما  .ICANNوھذا یعني أن جلسات ما بعد فترة الظھیرة كانت كلھا تخص  الحالي.

حصلت على قسط كبیر من النوم في اجتماعات  ذكر من تحدث قبلي، فھذا أمر جلي.

ICANN .ھذه أكثر مما كنت معتاداً علیھ 

فاندا واقتباس بعض مما قالھ إدمون في وقت سابق، وھو أرغب حًقا في أن أردد تعلیقات 

ما شعرت أن جلسات النقاشات المجتمعیة كانت مقیدة للغایة من حیث وقت الجلسة، لذلك 

ولكن بالمقارنة مع ما قالھ إدمون في وقت سابق،  لم أشعر بأنھا مفیدة كثیًرا بالنسبة إلّي.

ن من الصعب الحصول على محادثات كانت ھناك الكثیر من العروض في كل جلسة، وكا

كان من الصعب الحصول على محادثات موضوعیة ألنھ من ناحیة كان األمر  جوھریة.
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ومن ناحیة  رائًعا أنھ لدینا جمیع المشاركین من المجتمعات المختلفة في غرفة واحدة.

من أخرى، لم یكن األمر جیًدا ألنھ كان لدینا المئات من الحاضرین في غرفة واحدة، و

الصعب التوصل إلى مغزىٍ للموضوع، أو نقاش جوھري مع ھذا الكم الكبیر من الحضور 

لذلك أعتقد، وبطریقة ما، علینا إعطاء أنفسنا مزیًدا من الوقت لجعل تلك  في وقت واحد.

األحادیث جوھریة. ربما ھذا فقط یعني أنھ علینا أن نفعل شیًئا فیما یتعلق بمجتمع 

ICANN  یقع فیھا، واتخاذ بعض القرارات المصیریة الھامة وإسقاط واألخطاء التي

بعض األشیاء من جدول األعمال، على الرغم من أن الجمیع یرغبون في الحدیث حول 

ال یمكن أن یحضر  أمور خاصة بھم، أو ربما ھذا یتداخل مع ما نحن بصدد الحدیث عنھ.

وازیة حتى یتسنى لنا مزیًدا الجمیع في غرفة واحدة، ولكن سوف یتوافر لدینا مسارات مت

 من الوقت لمناقشة بعض األمور.

واألمر الثاني، ھو أنھ بطریقة ما أو بأخرى، على المشرفین معرفة كیفیة تقسیم المناقشات 

إلى أجزاء صغیرة، مع تضمین جمیع المجموعات المشاركة في الغرفة، ولكن لیس 

 وقت الحق.بالضرورة في نفس النقاش، وإرسال بعض التقاریر في 

 

 ھنا في المقدمة. 1سوف نعود إلى رقم  أعتقد أن آالن ذھب من قبل. شكًرا جزیالً لكم. روبرت ھوجارث: 

 

إنھ مجرد  ھذه ھي المرة األولى بالطبع التي نتبع فیھا نوًعا جدیًدا من االجتماعات. شكًرا.  أشوین ساسونجكو:

أحب ھذا النظام ألنھ یشبھ اجتماعات ، نعم، 1رقم  تعلیق مباشر على ھذا النظام الجدید.

GAC  ھنا، حیث لدینا المجموعات العاملة عبر المجتمعات وبھذا، نعرف المزید والمزید

  من المعلومات.

ثانًیا، أعتقد شخصًیا أن االجتماع على ثالثة مراحل فیما یتعلق بھذا الشأن ضروري 

ولكني أعتقد أن  سبیل المثال. للغایة. حسًنا، قال كریس ربما مرة واحدة في العام، على

ربما یمكننا تقییم ھذا في العام القادم ألن  االجتماع ثالثة مرات في ھذا الشأن ضروري.

لدینا تقنیات  .IANAلدینا انتقال  تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت سریع للغایة.
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VeriSign .دید من األمور لدینا الع لالختبار مع إمكانیة اختبار إدارة خوادم الجذر

واآلن مع ھذا التغیر السریع، علینا أن نعرف بالتحدید ما یحدث حولنا، وبالطبع،  األخرى.

أتحدث إلیكم بصورة مباشرة كھذه،  یمكننا قراءة التقریر للحصول على ھذه المعلومات.

 األمر على نفس ھذه الشاكلة. ألنھ إن كان ھناك أمر ھام، أرغب في معرفتھ، كما تعلمون.

ربما یختلف األمر، على سبیل المثال، ما ھو األقرب إلى االنترنت، وإلى اجتماع االتحاد 

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت یعقد بشكل سنوي، ولكن بین ھذه  الدولي لالتصاالت.

 االجتماعات السنویة، لدینا العدید من االجتماعات الفرعیة لالتحاد الدولي لالتصاالت.

ا اجتماع آسیا والمحیط الھادئ، واجتماع شركات االتصاالت في ، لدینWRCاجتماع 

لوائح االتصاالت عبر شبكة االنترنت توقع كل عدة سنوات، ولكن ھذا  آسیا، وھكذا.

ونحن بحاجة إلى تفویض كامل  بالنسبة للوائح التي ینبغي أن توقع علیھا جمیع الدول.

علینا أن نخطط لوضع اللوائح التي لذلك،  من سلطة وزیر الشؤون الخارجیة وھلم جراً.

لسنا بحاجة إلى تجدید االتحاد الدولي  لیس لعام واحد. تطبق على مدار عدة سنوات.

، نعم، WRCولكن بالنسبة إلى  ھذا سیجعلنا نشعر جمیًعا بالضجر. لالتصاالت كل عام.

 علینا تغییرھا عدة مرات.

من وجھة  دى تكرار اجتماعاتھا.لذلك أعتقد أن األمر یستند إلى طبیعة المنظمة، وم

مرات كل عام، وذكرتم شیًئا ما، ال أدري  3نظري، أشعر بالراحة لمقترح االجتماع 

ربما ینبغي أن یراودني  ال أدري ماذا یقصد بالقادم. .Bكیف سیبدو، سیاسة االجتماع 

  شعور آخر.

لك في مراكش أو أمر آخر ھو أنھ لیس لدینا ما ُیطلق علیھ المعرض الكبیر ھنا، مثل ذ

اآلن أفتقد ھذا، ألنھ في ھذا المعرض، نعرف  لیس لدینا معارض كبیرة ھنا. في دبلن.

وھكذا نعلم أن  بالضبط ما یحدث في العدید من المجاالت، على األقل في بلد ما بعینھ.

على سبیل المثال،  ھذا مجرد حدس ال أكثر. ھذه الدولة لدیھا توجھ ما، وھلم جراً.

ICANNWiki  لم ُیناقش ھنا، لذا ال یمكنني طباعة وجھي الجمیل، كما تعلمون، على

 إذن شكرا. سبیل المرح، بالطبع.
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وسوف  ھل ھناك أحد یرغب في الحدیث؟ لدینا اثنان. دعوني ألقي نظرة سریعة. شكًرا. روبرت ھوجارث: 

 اثنین.نعم، أعلم أنھ لدینا  شكًرا. ننتقل إلى العنصر التالي على جدول األعمال.

 

 (المیكروفون موقوف).  متحدث غیر معروف:

 

 شكًرا لِك، بیندیتا. سوف نقوم باألمور الثالثة. وآالن.  روبرت ھوجارث: 

 

 لن نتناقش تیجاني بن جمعة. لدینا مرة أخرى التیجاني، وبالفرنسیة مرة أخرى. حسًنا.  تیجاني بن جمعة:

لذلك، عندما أتحدث عن ھذه  المجتمعات.حول جلسات عمل المجموعات العاملة عبر 

أعتقد أنھ ینبغي أن یكون لدینا ھیئة من  النقطة، أود القول أنني معجب بتلك الصیغة.

، CCTاألعضاء المتحدثین وأن نقوم بتوزیع أولئك المتحدثین بشكل یضمن التنوع ألن 

ھذه ب لك الھیئة.وجلسات المناقشات المجتمعیة، والمجتمعات بأكملھا ینبغي تمثیلھا في ت

لذلك ینبغي تمثیل  الطریقة، سوف نتمكن من معرفة المزید حول وجھة نظر كل مجتمع.

جمیع المجتمعات في ھذه الھیئة وینبغي أن ُتتاح المداخالت لألعضاء قبل إعطاء الكلمة 

 للجمھور.

أیًضا، أعتقد أن وجود من یقومون بتسھیل األمر على غیر الخبراء حول نقطة النقاش 

یمثل خطوة جیدة لإلعداد لتلك الجلسات، ولكن علیھم أن یتعلموا جیًدا كیفیة إدارة 

وبذلك نضمن تنوع الموضوعات النقاشیة المثیرة  المناقشات، وكیفیة تنظیم االجتماعات.

 شكًرا. لالھتمام.

 

 أدركت أنني نسیت أحد المتحدثین ھنا باألعلى. ... إلیك الكلمة كیم. روبرت ھوجارث: 
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على عكس جوردین، لم  آال غرینبیرغ یجیب على سؤال حول مسار الجلسات الصباحیة. آالن غرینبیرغ:

 صباًحا، وكانت ملیئة بالنقاشات. 8إلى  7لدینا جلسات مقررة من  أنم بشكل كاٍف الیوم.

والبعض منا یعمل في مختلف المناحي ھنا، وكما تعلمون، لدینا تضارب في حالتي 

ھذا واقع جمیع  التي ُتقام بالتوازي في نفس الوقت. GNSOو ALACاجتماعات 

، ولكن من المؤكد، نظًرا النضغاط تلك االجتماعات، لم تكن ھناك ICANNاجتماعات 

ھذه ھي الطریقة التي  ، ولذلك، حدث تضارب كبیر.ALACمواعید خالیة في جدول 

 تسیر بھا األمور.

 

 .1ومن ثم سنقوم بتلخیص رقم ، 2بالعودة إلى رقم  شكًرا. روبرت ھوجارث: 

 

سمعت اثنین من (غیر مفھوم)  معكم سیباستیان باشولیت، وسوف أتحدث بالفرنسیة. سباستیان باتشولیھ: 

ي ال أعتقد أنھ ینبغ فقد أردت تقدیم نقطة استیضاحیة. یتحدثان حول مسألة االجتماعات.

كل اجتماع على موضوع  ولكن ینبغي أن یركز مرات سنوًیا. 3علینا أن نجتمع أكثر من 

ھذا ال  نحن بصدد الحدیث عن إجراء ھذا االجتماع خالل عام واحد. أو منظمة بعینھا.

سیقام مرة واحدة كل  Bھذا یعني أن االجتماع  یعني أنھ سوف نجتمع مرة واحدة فقط.

لذا، فحقیقة وجود اجتماعات مختلفة ال یعني أن ما یحدث ھنا لن ینطبق في اجتماع  عام.

 یمكننا تطبیق األمر عینھ في اجتماع آخر. ر.آخ

 

 .1في البدایة، أعتقد أننا سنناقش رقم  تانزانیكا كینج: 

 

 نعم.  روبرت ھوجارث: 
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د األمر الوحی كانت النتائج مثمرة للغایة. سألتموني حول الجلسة الصباحیة. شكًرا. نعم. كافوس أراستیھ: 

ر ولكن األم ھناك العدید من النقاشات المتزامنة.الذي افتقدناه في بعض األحیان ألنھ كان 

  كان فعاًال ومفیًدا للغایة، ونحن نستفید منھ حًقا.

ال ینبغي على منظم ومدیر  رجاء أال تعتبروه نقًدا. لدي وجھة نظر فیما یتعلق بھذا الشأن.

یھم لع االجتماع وأعضاء اللجنة أن یشغلوا أیة مناصب تتعلق بالموضوعات قید المناقشة.

إن قاموا بطرح أحد النقاشات حول  فقط شرح المشكلة وتركھا لآلخرین للتعلیق علیھا.

لدینا اثنین منھم على األقل، وال أرغب في قول، أن  موضوع ما، فلھذا تأثیر سلبي.

وا من المستحسن أن یوافق مشرفي االجتماعات یقومون بتوجیھ النقاشات حول نقاط بعینھا.

 شكًرا. طیف.على تجنب ھذا بشكل ل

 

 شكًرا.  روبرت ھوجارث: 

 

سؤالنا التالي یدور حول مدى  لذلك، أرجو أن یمكننا االنتقال للشریحة التالیة. حسًنا. تانزانیكا كینج: 

رغب ن سمعت بعض التعلیقات الحسنة بالفعل. رضاكم حول فرص التفاعل مع المجلس.

 .2مارلین ھنا، لذا یمكننا البدء برقم أرى  في الحصول على بعض التعلیقات األخرى أیًضا.

 

أود القول أنني أشعر بكامل الرضا عن ھذا األمر، ألن مجلس  اسمي مارلین كید. شكًرا. ماریلین كاد: 

اإلدارة بذل الكثیر من الجھود والوقت، لیس فقط مجلس اإلدارة، ولكن أیًضا العاملین 

یتواجدوا معنا في ھذا االجتماع وكي  قضوا كثیًرا من الوقت وبذلوا كثیًرا من الجھد كي

أرغب أیًضا في ذكر  وأعتقد أن ھذه إضافة رائعة، وأود تحیتكم على ھذا. یتفاعلوا معنا.

حقیقة أن معظمكم كان یتفاعل بشكل فعال معنا، ویتحقق من بریده اإللكتروني بشكل 

 ة حًقا.ھذه كانت إضافة جید دوري لمعرفة االجتماعات التي ینبغي علیھ حضورھا.

وأعتقد أیًضا، أنھ بسبب عدم تواجد اللجان العاملة، التي یقع علیھا الكثیر من المسؤولیة 

وتعتبر ذات أھمیة كبیرة، ولكنھا ال تقوم بتنظیم المزید من تلك اللجان العاملة، وكان 
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سوف أعرض علیم فكرة ربما  لدیھم متسع من الوقت للمشاركة في المناقشات المجتمعیة.

 أعرفھم لدي معرفة شخصیة بجمیع أعضاء مجلس اإلدارة. في التعلیق علیھا. ترغبون

وأعتقد أن الفعالیات  أعرفھم جیًدا ألننا عملنا مًعا لسنوات عدة. وھم یعرفونني جیًدا. جیًدا.

االجتماعیة التي تحدث كل لیلة ھنا، كانت رائعة أیًضا، ألن المجلس، وكبار الموظفین، 

مكنوا من رؤیة بعضھم البعض كل لیلة، وھذا یسھل من التواصل واللجان المجتمعیة ت

إن كنت حدیث العھد بھذا، سوف أقول أن العثور على أحد أعضاء مجلس اإلدارة  بینھم.

 بنفسي دون دلیل روحي قد یصبح صعًبا للغایة.

 

 .3وسوف أعود إلى رقم  حسًنا. تانزانیكا كینج: 

 

 ALACمجيء المجلس إلى  أود القول أن تجربتنا ھنا كانت جیدة. مجدداً.فاندا  حسًنا. فاندا سكارتیزیني: 

واالنضمام إلینا، الرئیس التنفیذي والعدید من األعضاء اآلخرین، كانت االجتماعات 

كانت التجربة رائعة، وأنا (غیر مفھوم) اللقاءات  لقد كان عرًضا جیًدا حًقا. مثمرة للغایة.

االجتماعات التي كانت لدینا، كانت فرصة جیدة للغایة ألن تلك اللیلیة، وكما تعلمون، تلك 

األیام تمضي سریًعا، وكانت لدینا فرصة رائعة للتعاون مع جمیع أعضاء المجلس خالل 

عاًما، وھذه المرة األولى التي أشعر بھا أن  17كما تعلمون، أنا ھنا منذ  ھذا الوقت.

 شكًرا. مور.المشاركین الجدد ربما یؤثرون في مجریات األ

 

 مرة أخرى. 3والرقم  1مرتین، ثم نعود إلى الرقم  2وسوف نعود إلى الرقم  حسًنا. تانزانیكا كینج: 

 

فیما یتعلق بالتفاعل مع مجلس اإلدارة، أعتقد  من أجل التسجیل، أنا میشیل نیلون. شكًرا.  میشیل نایلون:

التنفیذي الجدید، كان لھ دور  أنھ من المثیر أیًضا في ھذا االجتماع أن جوران، الرئیس

رأیتھ تماًما  جاء، وجلس. وخالًفا ألسالفھ، لم یتباھى بذلك. في جلسات مجموعات العمل.
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كان األمر نوًعا ما على النحو اآلتي: إن رأیت كاسیا، فبالتأكید جوران  كما رأیت كاسیا.

ینما كان المدیر ب ولقد جلس فقط لیالحظ دون أن یفسد األمور. لیس بعیًدا عن مجلسھا.

بدو أن ی أوه، أنظر لقد جاء الرئیس فلینحني الجمیع. التنفیذي السابق یبالغ في تقدیر ذاتھ.

لدى جوران اھتمام متزاید بخصوص ما یجري وأنھ قد كون فكرة عن ما نسعى إلیھ 

 وأعتقد أن ھذا سیؤدي إلى تغییر ملحوظ.

لقد سمعت  ن الصعب قول ذلك.بخصوص التفاعل مع أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرین، م

بینما رأى  أن بعض األشخاص لدیھم وجھات نظر مختلفة عن وجود المزید من التفاعل.

 آخرون أنھم لم یتفاعلوا مع بعضھم البعض بالقدر الكافي واكتفوا بالجلوس في االجتماع.

 من ستحصلون على وجھات نظر مختلفة. إنھ مثل كل ھذه األمور. –و أعتقد أنھ یوجد 

كمبدإ، تعلمون، ینبغي علینا أن نقوم بتجربة  Bما قال لي أحدھم، االجتماع  --الصعب 

 األمر مرة أو أكثر قبل أن نتخذ قرار ما إذا كانت الفكرة جیدة أم ال.

 IANAألن ما یجري في ھذا االجتماع سوف یتم تطبیقھ في مكان ما مثل انتقال 

سوف یؤثر  س اإلدارة الجدید وما إلى ذلك.واإلنتخابات الرئاسیة األمریكیة ورئیس مجل

اجتماعنا ھذا علیھم جمیعاً مما یجعلھ ھاماً وعملیاً للغایة، وقد تكون االجتماعات المستقبلیة 

 شكًرا. مختلفة قلیالً عن ھذا.

 

 ثاني. 2لدینا رقم   تانزانیكا كینج:

 

أعتقد أن الغالبیة العظمى  –نحن  أنا عضو بالمجلس. جورج سادوسكي. شكًرا. حسًنا.  جورج سادوسكي:

سوف یلزم األمر المزید من الجھد المبذول  للمجلس تتفاعل مع عدد من الناس ھنا وھناك.

 على ھذا الجزء من األعضاء لكي نستطیع أن نقول أننا نمتلك أعضاء في المجلس.

إذا أراد  أو قد نتفق أو نختلف حیال ما قالھ أو شعر بھ أو قام بالتعبیر عنھ فلنتحدث إلیھ.

 افعلھا. ال تتردد. فقط أن یعرف عن نفسھ.
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 بعد ذلك. 3ثم إلى رقم  1وبعد ذلك سنعود إلى رقم   تانزانیكا كینج:

 

سوف أكون مھتماً جداً إن كانوا سیقولون شیئاً  مرحبا أنا كریس دیسباین مرة أخرى.  كریس دیسیبان:

لم یكن لدینا "ال" على الخط  سة.أفضل من "كل شيء على ما یرام" كجزء من ھذه الدرا

أود حقاً أن أسمع شخصاً لدیھ استعداد أن یخبرني لماذا  لحد اآلن في األسئلة األخرى.

 شكًرا. یشعر بعدم الرضا.

 

 .1كریس كان رقم  التحدث؟ 3معذرة ألیس على رقم  -- 1رقم  حسًنا.  تانزانیكا كینج:

 

  اتصال كریس ألنني قمت برفع یدي قبلھ.لم یرد إدمون تشونغ على   إدمون تشونغ:

أعلم أننا تحدثنا عن ذلك من قبل، لكنني مازلت أعتقد أن وجود منتدى  تعلیق سریع جداً.

إعادتھ ربما نقوم ب عام یعد فكرة مفیدة وتوفر وسیلة للتفاعل بین المجتمع ومجلس اإلدارة.

ا المرة األولى التي نقوم إنھ . ربما في ھذه الجلسة الخاصة.Bمرة أخرى في اإلجتماع 

 لكن یمكننا استخدام ھذا الوقت تحدیداً للمنتدى العام. بذلك، لذلك ھذه الجلسة تعتبر مفیدة.

 كان ذلك اقتراحي.

 

 .4رقم   تانزانیكا كینج:

 

كنت أتمنى أن یوجد خیار "ال ینطبق"  مجدداً. Googleمرحباً، أنا جوردان بوشانان من   جوردین بوكانان:

لقد خیب أملي أنني أسأل ھذا السؤال ھنا ألنھ متعلق فھذا منتدى سیاسة والمجلس  ھنا.

ولذلك فلست أدري لماذا قد یھتم أي أحد ألن یأتي إلى منتدى  لیس كیان وضع سیاسة.

  السیاسة ویستطیع التحدث إلى أعضاء المجلس أو ال.
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مون بوضع تلك السیاسات أعتقد أن علینا أن نركز على المجتمع ورواد المنتدى الذین یقو

 بدالً من أن نمیل إلى مجلس اإلدارة من أجل ذلك.

في إحدى الجلسات التي حضرتھا كانت أریكا مان موجودة، وتدخلت وشاركت بإضافة 

ولقد كانت  ھامة جداً بخصوص االختالف بین المالذ اآلمن األوروبي ودرع الخصوصیة.

ضو مجلس إدارة ولكن أیضاً في أھمیتھا مشاركة مفیدة للغایة لیس فقط في قیمتھا كع

إنھ ألمر رائع أن یكون لدینا أعضاء على ھذا القدر من  كشخص متعلم واسع المعرفة.

أریدھم أن یكونوا على درایة بھذه الموضوعات ولذلك فھو أمر عظیم أن  سعة المعرفة.

  أراھم في ھذه الغرفة.

 ي المجلس أو ال، وھو ما یختلف عما إذا كانلكنني أعتقد أننا إذا ما تفاعلنا معھم كأعضاء ف

 ھناك أعضاء نشطون من المجلس في ھذه العملیة، فأعتقد أن ذلك سؤال مختلف نوعاً ما.

 

 .2ثم إلى رقم  3سوف نعود لرقم  شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 

  أنا دونا أوستین. مرحبا تانزي. دونا أوستن: 

استراتیجیات اإلجتماعات ھو أن المجلس ال سأرد على ما قلتھ للتو جوردان، إن أحد 

ولقد كنت محقاً فیما یتعلق بأن  وھذا یوصلنا إلى. یتفاعل بصورة كافیة مع المجتمع.

لكنني أعتقد أن إتاحة الفرصة لحضور الجلسات حیث  المجلس ال یجب أن یضع السیاسة.

بر أحد أعتقد أن ھذه تعتلذلك فأنا  یتم مناقشة السیاسة سوف یضیف إلیھم ویقوم بتعلیمھم.

الفوائد التي نحصل علیھا عند حضور المجلس ھذه الجلسات وعدم تواجدھم في غرفة 

 شكًرا. واحدة طوال الوقت.

 

 وأعتقد أننا سوف نمضي قدماً إلى السؤال التالي. 2نعود إلى رقم   تانزانیكا كینج:
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  إلسا سعدي من ھولندا. مرحباً مجدداً.  إلسا سعدي:

أنني أري أنھ یوجد العدید  –ودعوني أكن موضوعیة بعض الشيء  –أود فقط أن أقول  

 وھذا جعلني أشعر بالقوة والتأثیر كامراة في ھذا المكان. ICANNمن النساء في مجلس 

وقد كان البیان الخاص بھم المتعلق بالمجموعات العاملة بین المجتمعات ممتازاً. أعني 

اع إلى خبراتھن یلھمني لكي أكون متعمقة أكتر في عملیات أن الجلوس بینھن واالستم

ICANN .وأبذل قصارى جھدي ألتعلم منھن وأكون جیدة مثلھن  

رینالیا ولوزفیز والجمیع من  ICANNلذلك أتقدم بخالص الشكر إلى النساء في مجلس 

 ا.شكرً  فأنتن تدعموننا لكي نكون أقوى كنساء. أجل العمل الرائع الذي یقمن بھ ھنا.

 [ تصفیق ]

 

 فلمنضي قدماً في العرض التقدیمي.  تانزانیكا كینج:

 

 یا إلھي أنت تنظر إلي ألنھا المھمة الخاصة بي.   روبرت ھوجارث:

 

 أنظر إلیك ألنھا تخصك بالفعل. تانزانیكا كینج:

 

قاش الل ھذا النسوف نتوقف في وقت ما خ أعتقد أن علینا أن ننظر للبندین القادمین سویاً.  روبرت ھوجارث:

وأعلم أنھ یوجد بعض منكم یودون أن یتواصلوا مع مجلس  لإلجابة على الجزء األخیر.

 اإلدارة.

سأكون مھتماً جدا ألن أسمع  یتعلق مجال االھتمام ذلك بجوانب المشاركة والتوعیة.

تعلیقاتكم بخصوص ذلك ألن أحد المشاركین قد ذكر أنھ لم یجد فائدة في التوعیة 



 ICANN57  ARوالتطلع إلى  ICANN56ملخص منتدى السیاسة في  –ھلسنكي 

 

 48من  36صفحة 

 

وأعرف عدداً من المجتمعات التي قامت  والمشاركة في الجزء الذي قاموا بتعریفھ.

 بتعریف مفھوم التوعیة والمشاركة بطرق مختلفة تتناول أصحاب المصالح المتعددین.

بالطبع تنوون التعلیق على ذلك ولكن إن كان لدى أحدكم أفكار حول ذلك الموضوع 

  ایة.لنتشاركھا فسوف یكون ھذا مفیداً للغ

تستطیع أن تعلق على  .1ھنا أمامي، أیمیلي ثم سنذھب لرقم  4فلنمضي بالترتیب لدینا 

 لذلك فلتستغل تلك األسبقیة إن كنت تود. التعلیق األخیر كھذا.

 

قد ل ال ینبغي علینا أن نقارن بین المدیر التنفیذي السابق والحالي. مجرد تعلیق بسیط.  كافوس أراستیھ:

 دعونا ال نقارن بین وخلفیات مختلفة وقد أوكلت لھم مھام مختلفة أیضاً. جاءوا من ثقافات

 كًرا.ش فكالھما نكن لھ كل تقدیر واحترام. فنحن نكن االحترام والتقدیر لكلیھما. الناس.

 

 .1ورقم    روبرت ھوجارث:

 

في الواقع، لقد  .األوروبیة At-Large، منظمة EURALOأولیفر كریبن لیبلوند،   أولیفیر كریبین لیبلوند:

بذلوا مجھوداً في العمل  ALACوضعت واحداً من أجل ھذا السؤال ألن بالرغم من أن 

محاولین أن یحصلوا على ما یمكن الحصول علیھ من التوعیة والمشاركة في المجتمعات 

وبالطبع یرجع ذلك إلى بعض األسباب منھا  المحلیة إال أننا لم نحصل على أي من ذلك.

لكنني أمل أن نحصل على توعیة ومشاركة  ن المفترض أن نعمل في باناما.أننا كنا م

 ونستغل ذلك أفضل استغالل. Bشاملین في المجتمعات المحلیة بحلول اإلجتماع 

سأعید التنبیھ مرة أخرى على اھتمامنا بتسمیة االجتماع "اجتماع سیاسیة"، قد نتمنى أن 

 شكًرا. "یتم تعدیلھ إلى "اجتماع السیاسة والتوعیة.
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مجرد مالحظة سریعة أنھ قد تعرض بعض منكم إلى الطبیعة العلمیة لالقتراع  شكًرا.  روبرت ھوجارث:

م ل كل التقدیر لتعلیقاتكم وسعة صدركم. الخاص بنا خالل سلسلة الجلسات التي قمنا بھا.

ل لكننا نأمل أن نكون قادرین على الحصو یكن مقصوداً أن یكون ھذا التدریب علمیاً.

لكننا سننظر  على بعض االتجاھات الجیدة أو المؤشرات من الغرف، إن صح التعبیر.

 إلى ھذه وسوف نتحدث الحقاً عن كیفیة استخدامھا.

 شكراً لك، كیم. علیھ البدء في الحدیث. 3أعتقد أن رقم 

 

لقد أتیت إلى ھذا االجتماع كسفیر عن  أنا مارك داتیسغیلد. شكًرا لك، سیدي.  مارك داتیسغیلد:

NextGen.  وأود أن أقوم بتعریف المجتمع بالشكل الجدید للبرنامج الذي یحدث في ھذا

قبل العمل مع ثالثة  NextGenفي الواقع نحن خمسة سفراء كنا في  االجتماع.

NextGen. نا وقد كانت تجربة مثمرة للغایة، أعتقد أن وجودنا القى اھتماماً وقد تمك

من المشاركة في أكثر من دائرة إنتخابیة مما أضاف إلینا معرفة كافیة قدر اإلمكان لكي 

تشارك مشاركة مھمة وكانت قادرة  NextGenوفي نفس الوقت كانت  نمررھا إلیھم.

على الولوج إلى المجتمع بسبب مجھودات المجتمعات للتواصل معھم وبسبب الحصول 

 مھیكلة.على وصول مباشر للسفیر بطریقة 

لذلك فقد رحب االجتماع بالمشاركین الجدد، على األقل في ھذا النسق، ألننا شاھدنا كیف 

 كانوا قادرین على االستفادة من ھذه الخبرة.

، أعتقد أننا نستطیع أن نتحدث بالنیابة عن معظمنا، NextGenإذن فیما یخص برنامج 

ا أن النسق سیدعم البرنامج طالما كم قد كانت تجربة تعلیمیة إیجابیة للغایة وقد نجحت.

شكًرا  أن ھناك تدریب صحیح وتقارب مفید وھذا ما أعتقد أنھ حدث في ھذا الموسم.

 ھذا ھو تعلیقي. جزیالً لكم على اھتمامكم.

 

(غیر مفھوم) ھو مباشرة أمامي، لذا ال یمكنني رؤیة الخلف إذا ما كان لدینا أي  شكًرا.  روبرت ھوجارث:

 جاھزاً للتحدث. 1ینبغي أن یكون رقم  حسًنا. الخلف. أشخاص ھناك في
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سوف أقوم بتمییز أھداف ھذه التعلیقات بین التوعیة  مارلین كید تتحدث. شكًرا.  ماریلین كید:

كانت دوائر  ICANNوالسبب في قیامي بھذا ھو أنھ خالل إجتماعات  والمشاركة.

عندما تمكنا من االستفادة من إعالن  األعمال ھي األكثر نجاحاً في إطار توعیتنا للمجتمع

مراسم الترحیب حیث كان یوجد متحدث رفیع المستوى من الحكومة، وبعد ذلك االستقبال 

الذي تم في المساء وفي صباح یوم الخمیس. نحن نتعاون مع اآلخرین من مجموعة 

ذا یعد وھ الدوائر االنتخابیة لكي نقوم بعمل إفطار غالباً ما یكون بمشاركة الحكومة.

 ICANNطریقة جیدة للتسویق لكي تصل إلى األماكن المحلیة التي لم تدخل في نطاق 

 لیومین على األقل. ICANNولكي تثیر اھتمامھم لكي یشاركوا في إجتماع 

ھنا  ICTألن السیاسة ھي موضوع ھذا االجتماع بالرغم من أن لدي عالقة قویة بھیئة 

في ھلسینكي، إال أنھم لم یبدو اھتماماً للحضور والمشاركة في النقاش العمیق ألنھم شعروا 

 أنھ فوق مجال عملھم.

ومن ناحیة أخرى فإننا قمنا بتفعیل  اآلن سأتحدث عن المشاركة. إذن ھذا لیس نقداً.

المشاركة في دوائر األعمال عن طریق تحدید عدة أھداف قویة للعضویة التي یرغبون 

لذلك فلقد اتخذنا طرقاً  .ICANNمن یرید أن یتعمق في أعمال  --في الحصول علیھا 

ك كامل لكن سنحاول بدالً من ذل ICTمختلفة ھنا لكي نوضح أننا لن نحصل على قطاع 

لذلك أرغب في عمل المقارنة  أن نجذب شخصاً أو اثنین ونعمل معھم بصورة مكثفة.

، سوف نحتاج ألن .B.Cألنني أعتقد أننا بینما نقیم استراتیجیة التوعیة الخاصة بنا في 

 نبرز الفارق الذي یجب علینا أن نقوم بتسویقھ، ونتحدث عنھا في االجتماعات.

 

 .4رقم  شكًرا.   روبرت ھوجارث:

 

 آفري تتحدث، واحدة أخرى من كبار السن دائماً ما تتحدث.  آفري دوریا:

في الواقع أشعر بالسعادة حیال الطریقة التي استخدمناھا ھنا في التوعیة والمشاركة، ألننا 

تراجعنا عن إعطاء المزید من وقتنا الثمین من أجل مناقشة السیاسة لصالح تنظیم فعالیات 
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لت على تجمیع ومشاركة العدید من الناس وتفاعلھم مع بقیتنا في التوعیة تلك والتي عم

أعتقد أننا تمكننا من الوصول لمجموعات مختلفة من الناس المھتمة  اجتماعات السیاسة.

بحضور ھذا االجتماع معنا وكانوا مھتمین فعالً لمشاركتنا ھذا الحدث ولیس ھؤالء من 

 اك.الذین سعوا لمجرد تناول المشروبات ھنا وھن

 

 شكًرا.   روبرت ھوجارث:

  حسًنا. ھل یرغب أحد آخر في التحدث عن ھذا الموضوع؟

 لننتقل إلى النقطة التالیة.

 

ما مدى  دقیقة قبل فترة تناول المشروبات مما یأخذنا إلى السؤال التالي. 13لدینا  رائع.  تانزانیكا كینج:

 رضاكم عن فرص التواصل والتفاعل االجتماعي؟

 

 لقد أعجبني ھذا الرد المتأخر.   جارث:روبرت ھو

 

 كان علینا النظر في الوقت. تانزانیكا كینج: 

أعتقد أنھ یمكنكم ترك تعلیقاتكم على أي من ھذه المواضیع  إذن ھل ثمة بضعة تعلیقات؟

 .2وسنبدأ بالرقم  دقائق. 10بینما نقوم بتلخیص الجلسة في 

 

أعتقد أنھ كان أمراً لطیفاً ھناك حیث كان حدثاً  للتسجیل.أنا میشیل نیلون مرة أخرى   میشیل نایلون:

لم أحضر الكثیر من ھذه الفعالیات لتواجد فعالیات خارجیة  إجتماعیاً منظماً كل لیلة.

لكنني أعتقد أنھ كان أمراً إیجابیاً أن یكون لدى الناس القدرة على حضور ھذه  أیضاً.

 أعتقد أنھ كان أمراً جیداً. الفعالیات.
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لرغم من أن المكان كان یبدو غیر واسع إال أن ذلك كان غیر صحیح ألن األركان وبا

وقد استمریت في إیجاد الناس، ال أقول  والزوایا المظلمة ھي من أعطت ھذا اإلحساس.

أنھم اختفوا ولكنني تمكنت من الحصول على طاولة ومقعدین في أحد األركان لعمل 

ى كافیھ لطیف في الطابق السفلي حیث یوجد وبعد ذلك انتقلت إل بعض االجتماعات.

  لذلك أعتقد أن األمر قد أتى ثماره. المقصف.

لقد كان المكان أفضل من أماكن أخرى كثیرة، لقد كنا موزعین على عدة مباني منفصلة 

وبعد ذلك لم  ونحاول أن نجد شخصاً ما عندما یقول سوف أقابلك عند مكتب التسجیل.

لذلك أعتقد  دقیقة من أجل البحث عن ھذا الشخص. 25قضیت  یجدوا مكتب التسجیل وقد

 أنھ كان أمراً جیداً.

 

 ھا نحن ذا. أعتقد أن األمور سارت لألفضل معك. .2والرقم  شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 

معذرة لمواصلة الحدیث لكنني أحاول أال أطیل في كل تدخل  إدمون تشونغ مرة أخرى.  إدمون تشونغ:

 .مني في الحدیث

 لكن من المحتمل أن ترید أن تدیر أعتقد أن حفالت االستقبال المقررة یومیا كانت أمراً جیداً.

 من الممكن أن مكان اللقاء، ألنني أري عدداً من الناس ینضمون إلى الرفض خالل األیام.

 یساعدك أن تحاول الدوران لكنني أعتقد أن ھذا سیكون صعباً لوجستیاً. ھذا مجرد اقتراح.

، أم أنا Adobe Connectأشعر بالفضول لماذا ھذه الجلسة لیست متاحة على غرفة 

ألنني أعتقد أنھ یمكن الحصول على الكثیر من الردود  فقط من أعاني من ھذه المشكلة؟

عن طریق المحادثة الفوریة واستخدام النصوص بدالً من استخدام المیكروفون فقط، ألن 

 ثمرة عبر المحادثات النصیة.غالباً ما تجري المناقشات الم

 

أعتقد أننا، جوش تستطیع أن تشرح ماذا قد یحدث تقنیاً وال أستطیع أنا وتانزانیكا  شكًرا.  روبرت ھوجارث:

 أن نرى.
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 Adobeخالل Adobe Connectأنا سعید للغایة ألخبركم اآلن أننا نستخدم   جوش بولتش:

Connect.لمشاكل الصغیرة المشابھة لذلك.لدینا الكثیر من ا ، النسخة المؤسسیة 

یوماً، لذلك ستقل المشاكل التي  60سوف نقوم بنقل عملنا إلى خوادمنا الخاصة خالل 

 تواجھنا بالطبع.

 

 .3سوف نأخذ السؤال إلى رقم  حسًنا.  تانزانیكا كینج:

 

 مدینة حیدر آباد.أنا من الھند وأنتمي إلى  أنا ساتیا (صوتي). مساء الخیر، الجمیع. متحدث غیر معروف:

ال أرید أن  ھذه أول مرة أسافر في رحلة دولیة وقد أتیت من أجل ھذا الھدف الجمیل ھنا.

أرید أن أشارككم ببضع كلمات كأم وكمعلمة  أتحدث عن أي شيء تقني أو غیر تقني.

 لسنوات طویلة.

عبارة  ICANNأشعر أن  .ICANNأنني أرى وحدة وتنوع رائعین في ھذه القاعة في 

عن حدیقة والحواسیب ھي األزھار التي تنمو في ھذه الحدیقة واإلنترنت ھو العطر الذي 

 تنتجھ ھذه الزھور.

ینبغي علینا أن نحاول أن نزرع حدیقة جمیلة  ICANNونحن جمیعاً زارعو حدیقة 

ودعونا أن نجعل معاً الكوكب جنة للمعرفة والمعلومات  تستمتع األجیال القادمة بثمارھا.

 المزید من اإلنسانیة لھذا العالم.ونجلب 

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 



 ICANN57  ARوالتطلع إلى  ICANN56ملخص منتدى السیاسة في  –ھلسنكي 

 

 48من  42صفحة 

 

 لقد كان أمراً لطیفاً أن أقابلك في بدایة ھذا األسبوع. شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 ؟1أو إلى رقم  .2سوف ننتقل إلى رقم 

ھل تستطیع أن نتتظرني لثوان قلیلة سباستیان بینما نتحدث إلى شخص جدید لم أره من 

 .1قبل في رقم 

 

 نعم، بالطبع.  باستیان باتشولیھ:س

 

 .1رقم  شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 

وحفلة  Afiliasلدینا حفلة تنظم عن طریق  مجرد مالحظة بسیطة. نعم أنا سیفاسبرامانیان.  سیفاسبرامانیان:

وعدة حفالت أخرى تجري في اجتماعات أیام  VeriSignوحفلة ل Dynعن طریق 

 لذلك على المرء أن یحضر أكثر من حفلة منتشرة في أكثر من مكان. ICANNالخمیس ل

 --بدالَ من ذلك، إن توصلنا إلى اتفاق 

 

 (المیكروفون موقوف).  متحدث غیر معروف:

 [ ضحك ]     

 

الموسیقى  Afiliasإذا توصلنا إلى اتفاق یوم الخمیس سوف یكون شیئاً عظیماً أن تشغل   سیفاسبرامانیان:

 بالمشروبات وأحد ما یقوم برعایة العشاء. Dynالنبیذ وتأتي  VeriSignوتجلب 

 [ تصفیق ]
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 مسجلة على الزجاجة. VeriSignحسناً ستستطیع أن تقدم المشروبات مع عالمة 

 شكًرا.

 

  شكًرا جزیالً لكم.  تانزانیكا كینج:

 سوف ننتقل إلى سباستیان اآلن.     

 

 ولیت یتحدث إلیكم.سیباستیان باش  سباستیان باتشولیھ:

 من أجل أن نستمر في استقبال التعلیقات أعتقد أن حفالت المساء كانت خطوة إیجابیة للغایة.

أشعر باألسف ألن اجتماع مراكش كان یفتقد للكثیر من الحفالت مما قلل من فرص 

لذلك كان لدینا حفالت كل مساء وأعتقد أن  التعرف على المزید من األشخاص الجیدین.

 أمر جید.ھذا 

وقد ُذكر التعارف السریع في الجلسة  ربما نجد طریقة لفعل أشیاء مختلفة في لیلة واحدة.

لذلك ربما یتیح التعارف السریع في االجتماعات القادمة المزید من التعارف  السابقة.

 بیننا.

 

 عذًرا. یجب أن أتوقف من أجل ذلك أیضاً.  تانزانیكا كینج:

 تعلیقات أخرى....ھل ھناك أیة أسئلة أو 

 ال أحد حسناً.     

 .2سوف ننتقل إلى رقم  أنا ال أراك. نعم. نتقدم؟     
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أنا من سیریالنكا وھذه  .ICANNلمجرد أن أقول شكراً لك  ھذا غیر متعلق بالتواصل. متحدث غیر معروف:

ھا أستطیع القول أنھا المرة األولى التي یشارك فی .ICANNأول مرة أشارك في اجتماع 

لكنني أود أن أقدم اقتراحاً واحداً، یتعلق  ملیون نسمة. 21مواطن من سیرالنكا ذات ال 

بتقدیم ملخص مبسط ألن ذلك یساعدنا أن نكون مستعدین بصورة جیدة خالل االجتماع. 

 حیث أنني حضرت ملخصاً واحداً قبل أن أصل إلى ھنا ألشارك وأبذل قصارى جھدي.

 وال مارلین وجیمسون أعتقد أنني كنت ألشعر بالضیاع.ل لذلك القلیل من التواصل.

 سوف نقدم ملخصاً بسیطاً للوافدین الجدد لكي یساعدھم على مجاراتنا.

 شكًرا.

 

 .3أظن أن لدینا أحد ما في رقم  شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 

في الواقع، لقد كنت  لي. ICANNإن ھذا أول اجتماع  أسمي سونجیتو ایكبي. شكًرا.  سونجیتو ایكبي:

الوزاري في  OECDمسروراً للغایة لعمل ذلك االجتماع ألنھ تمت مزامنتھ مع اجتماع 

 لذلك أنا ممتن جداً. كانكون.

 شكًرا.     

 

 .2رقم  حسناً ھذا یعتمد على من سیأتي ھنا أوالً. شكًرا. حسًنا.  تانزانیكا كینج:

 

 GACتماعي الثالث ولقد الحظت منذ فترة كبیرة خاصة في ھذا اج شكًرا جزیالً لكم. متحدث غیر معروف:

 مشاركة عدد قلیل من البلدان باستمرار.
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دینا ل خاصة اإلخوة في القارة اإلفریقیة. أود أن یتحسن ذلك في االجتماعات المستقبلیة.

 شخص أو أثنان یشاركون.

سوف تقوم بعمل اجتماع مع المجموعة  ICANNمرة أخرى، أعتقد أن ھناك أقاویل أن 

 نحتاج أن نولي ھذه النقطة بعض االھتمام لكي نحسن مشاركتنا. اإلفریقیة.

 إن اإلنترنت یخصنا جمیعاً.

 شكًرا.

 

 .4، سینضم إلینا متحدث جدید ثم سنتوجھ إلى رقم 2سنظل مع رقم  حسًنا.  تانزانیكا كینج:

 

 .RSمرحبا اسمي دانكو ییتوفیتش، من   دانكو ییتوفیتش:

 أنا معجب بتطبیق الجدول الزمني لكنھ لدي ملحوظتان صغیرتان تتعلقان باألمور التقنیة.

أشارك بشكل  سیكون من األفضل إن كان لدینا بعض األفكار بخصوص ذلك من قبل.

 دم تنظیملكنني ال أقوم بالتخطیط جیداً وأغادر إلى المنزل مبكراً لع ccNSOأساسي في 

 وترتیب جدول أعمالي.

والشيء اآلخر التقني یتعلق بھذا أن ھذا التطبیق جید جداً لكنني أشعر بسالسة أكتر عن 

مجرد مشاكل بسیطة لنناقشھا في  استخدام تطبیق الحاسوب عن طریق متصفح اإلنترنت.

 المرة القادمة.

 شكًرا.

 

 أنت.ھذا  .4سننتقل إلى الرقم  شكًرا.  تانزانیكا كینج:
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 فال یسعني في البدایة إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان. دعوني أخبركم بعض األخبار الجیدة. شكًرا.  كافوس أراستیھ:

ع لقد كان السید المدیر لطیفاً م في الحقیقة نحن نقدر الطریقة التي تدیر بھا ھذا االجتماع.

 ھذه ھي النقطة رقم واحد. وتستحق في الواقع المزید من الشكر وجولة تصفیقات. الجمیع.

 [ تصفیق ]

أنا  ، ال یشترط على من یرغب التحدث أن یشیر إلى أعمار اآلخرین أو عمره.2رقم 

 أنا مھتم باألغنیة. غیر مھتم بالمطرب.

دعونا ال  ال أعتقد أنھ شيء سلیم أن نشیر إلى أھمیة االقتراحات وفقاً ألعمار األشخاص.

 نشیر إلى السن.

 لكوني رجالً كبیراً.أنا فخور 

 [ ضحك ]

 [ ھتاف وتصفیق ]

 لكنني نشیط في نفس الوقت. فخور جداً لكوني كبیراً.

، عدد CCWG. CCWGو  ICANNألف رسالة بریدیة من  25لقد استقبلت الیوم 

 نشیط للغایة. .21000

ا لكنني أطلب من الناس رجاًء أال یشیرو لكنني ال أمانع أن أكون كبیراً أو خالف ذلك.

 إلى أعمار اآلخرین.

 شكًرا.

 

أخبرني بعض الناس أنني  .ICANNعاماً في  14لقد قضیت  وعلي أن أجیب على ذلك.  تانزانیكا كینج:

 عجوز وأخبرني اآلخرون أنني مازلت شاباً.

 في الخلف. 3رقم 
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 انا أرینوال أكینیمي من نیجیریا.  أرینوال أكینیمي:

 ICANNنھ منحني الفرصة أن أتعلم المزید عن لك ICANNإن ھذا اجتماعي األول في 

 وساعدني على أن أجد حلوالً أفضل للمشاكل التي تواجھني في مشاكل اإلنترنت.

 كما أنني أجد أن بیئة العمل مبھرة للغایة. إن المنظمة تعد أمراً مثیراً لالھتمام بالنسبة لي.

مختلفة من العالم بخصوص في الواقع أعتقد التواصل مع العدید من األشخاص في أجزاء 

 مشاكل اإلنترنت أمر مفید لي جداً.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 وإذا انتقلنا للشریحة التالیة سوف نكون قاربنا على االنتھاء.     

لذلك ھذا عبارة عن، مجرد نظرة عامة  نحن نفكر في المستقبل بخصوص حیدر آباد.

 مقرر مناقشتھا.

بالمناسبة، لقد كانت ردود األفعال التي تلقیناھا  إلى أن نتلقى كل ردود األفعال.نتطلع 

 آسف ألنك ستبقى یوماً إضافیاً، لكنني مسروراً لتلقي رد فعلك حیال ھذا األمر. جیدة.

سنجري نقاشاً حول ھذا الموضوع في منتدى السیاسة القادم أو أیاً كان االسم الذي سنطلقھ 

نتناول ذلك في اجتماعنا التالي ألننا نعتقد أنھ ینطبق علیھ شروط اجتماعاتنا وسوف  علیھ.

 ألن علینا أن نعرف خالل االجتماع ما الذي أعجبكم وما الذي لم ینل إعجابكم.

 لنمضي قدما في العرض التقدیمي.     
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ي ھذه الجلسة وكذلك نقدر جداً جمیع المدخالت التي قدمتموھا لنا بخصوص االقتراعات ف  روبرت ھوجارث:

 ما دعمتمونا بھ الحقاً.

النصوص التي حصلنا علیھا عن طریق غرفة  سوف تأخذ تانزانیكا كل المدخالت.

Adobe Connect .سنجمعھا ونقوم بتحلیلیھا ثم سنذھب بھا  للدردشة في ھذه الجلسة

 .Wikiإلى مجتمع 

عن متى ستذھب إلى من المحتمل أن تقوم بعمل مشاركة عن طریق المدونة لإلعالن 

 ھناك.

وأشجع فیكم روح التطویر المستمر بال نھایة ونأمل أن تشجعوا اآلخرین ألن یشاركوا 

معنا لكي یصبحوا جزءاً من مجھوداتنا للتخطیط في منتدى السیاسة القادم في 

 جوھانسبرج.

ة اإلرادلقد استمتعنا ب لذلك أشكركم شكراً جزیالً من أجل وقتكم ومن أجل الجھد المبذول.

ماً یعد ذلك التزا الفعالة والطبیعة الجیدة ھنا وردود الفعل البناءة ألنھا كانت جادة للغایة.

یوجد استثمار ھائل یتم بواسطة المنظمة ونرید أن یكون  ھائالً منكم من منظور الوقت.

 للجمیع نصیب منھ ونستمر بالتعاون معكم من أجل تحقیق ذلك.

 شكراً جزیالً.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا.  تانزانیكا كینج:

 [ تصفیق ]

 

 [نھایة النص المدون]


