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 اول إدارتھا.وأنا أح تناقش جلسة عبر المجتمع التالیة المنعقدة ھنا مشكالت حجم العمل.  الرئیس شنایدر:

) الذین كانوا یجلسون في ھذه GACوأود من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة (

الغرفة ممن تتاح لدیھم مقاعد خالیة توضیح المقاعد الخالیة حتى یتمكن غیر أعضاء 

وأحاول تجنب  --اللجنة االستشاریة من الجلوس بحیث یكون لدینا مجموعة متنوعة من 

باألمام والباقي في الخلف ألنھ ینبغي أال نكون أو نجلس بھذا  نظام جلوس الحكومات

 سوف نبدأ خالل دقیقتین.  شكًرا. النظام.

 نود أن نبدأ. رجاًء تفضلوا بالجلوس. حسًنا.     

الجلسة التالیة ھي جلسة أخرى عبر المجتمع حول قضیة تمثل تحدًیا للعدید من  حسًنا.

یة كما أخبرنا بھ أشخاص آخرون ونطلب ممن الناس في اللجنة الحكومیة االستشار

یریدون التحدث أن یتحدثوا بالخارج وأن یتیحوا الفرصة للغیر للجلوس والمشاركة في 

 شكًرا جزیالً لكم. الجلسة التي ستبدأ اآلن.

إن الھدف من ھذه الجلسة ھو التوصل إلى أفكار لجعل حجم العمل في  حسًنا. شكًرا.

ICANN  ًعن سھولة إدارتھ من قبل أي شخص یعاني من أعباء العمل. أكثر قبوالً فضال 

لذا ھناك بعض العناصر التي نود التفكیر فیھا ومناقشتھا والتوصل إلى أفكار تعمل على 

 تخفیف حدة مشكلة حجم العمل.

ھذه مجرد غذاء للفكر لذا فإنني أقدمھا وأتمنى من  --ھذه مجرد  --من بین ھذه العناصر 

  ما نتوصل إلیھ.حضراتكم مناقشة 

المیكروفونات التي سیتم تشغیلھا عادة ما تكون  --وفیما یتعلق بالمیكروفونات، فإن 

مكتومة. فإذا حصلتم على الكلمة واتضح لكم أن الصوت ال یعمل في الحال فھذا ال یعني 

ھ ولست مضطرا لضرب فقط علینا أن نتحدث وسیعمل الصوت تلقائًیا. عطل المیكروفون.
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فالمیكروفونات تعمل ولكن یتم كتمھا مالم یتم تشغیل عدد  للتأكد من أنھ یعمل.أو نحوه 

 معین لتسمع بعد ذلك.

 وھذه مجرد مشكلة لوجستیة.

 ومن بین األفكار التي تمكّنا من التوصل إلیھا بعد التشاور مع الغیر ھي أسئلة كما یلي:

ة رئیسیة یحددھا مجتمع ھل سیفید إذا كان ھناك تخطیط بأھداف سنویة حول قضایا معین

ICANN  وتعتمد بصفة مثالیة على أدوات التخطیط طویلة األجل التي طورھاICANN 

  وأكدھا المجتمع وھي خطة استراتیجیة لعدة سنوات "خطط التشغیل"؟

وزیع ت --ھل من المفید لألشخاص أن یتمتعوا بالقدرة على ترتیب أولویاتھم والتخطیط لـ

سیقوم بتخطیط سنوي لألشیاء التي ینشدون إنجازھا  ICANNان استخدام مواردھم إذا ك

المشكالت التي یرغبون في حلھا في عام معین، سواء كان عاما  --أو المناقشات التي 

 میالدًیا أو مالًیا أو غیره، ولكن لنتیح لألشخاص التخطیط بقدر أكبر؟

فرد الحاجة إلى مناقشتھا كما یمكن أن یساھم ذلك في تقدیر الموارد الالزمة التي یرى ال

بالطبع إذا تم إقراره، ھل سیحتاج إلى  --وھذا التخطیط  واتخاذ قرار بشأن مشكلة معینة.

توفیر حلقات تغذیة استرجاعیة وإعداد تقاریر حول وضعنا في ھذا العام وحجم إنجازاتنا 

  القادم، إلخ.وأھدافنا التي تم تحقیقھا ھذا العام واألشیاء الالزم اإلعالن عنھا للعام 

 ھذا عنصر وفكرة سیكون من المھم أن نستمع إلى آرائكم حول مدى جدواھا.

ولسنا  وھذا ھو الشرط، إلى حد ما، أو التماشي مع ترتیب أولویات المشكالت المطروحة.

وقد تكون بعض القضایا أكثر  مضطرین إلى اتخاذ جمیع القرارات في نفس الوقت.

أن تنتظر لوقت أطول. فإذا رأیتم عدم وجود موارد كافیة  إلحاًحا من غیرھا التي یمكن

للتعامل بذكاء مع جمیع المشكالت التي یود أفراد المجتمع مناقشتھا، فإننا سنحاول ونجد 

لالتفاق على أولویات عام معین أو فترة زمنیة محددة أو طلب  ICANNعملیة في 

 رى.تقدیمھا أوالً، وحینما نحلھا سننتقل إلى حل مشكلة أخ

إذن فإن فكرة الحد من مسار العمل الموازي بوجود أمور أكثر إلحاًحا من غیرھا قضیة 

  ، وتعتبر حالً مؤقًتا لمشكلة حجم العمل.GACمھمة، على األقل على مستوى لجنة 
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كذلك من العناصر األخرى عنصر من نوع آخر یختلف قلیالً یراه الكثیر أنھ یستنزف 

توفیر أفضل لمسارات العمل وعلى نحو أیسر على موقع الویب إنھ  الموارد غیر الالزمة.

واإلشارة لألوراق وعزوھا بطریقة أفضل، أي ذكر اسم ُمصدر الورقة ومستقبلھا 

واإلشارة الواضحة للعملیة بأن ھذه الورقة جزء من مناقشة وتوضیح االختصارات التي 

ا إذا كانت ھذه ھي أحدث تعرفھا إذا كنت ترى أن األمر لھ عالقة بك أو ال وتحدید م

كل ھذه األشیاء الصغیرة  المستندات لما ھو مدون علیھا من تاریخ أو رقم إصدار .

والتوجیھات األكثر سھولة في االستخدام على موقع الویب تھدف إلى التعرف على 

وفي كل مبنى بحیث یمكن اختصار الوقت خاصة  ICANNمسارات العمل المستمر عبر 

موعة ولمن لدیھم مصادر محدودة بحیث یمكنھم الحصول بسھولة على لغیر أعضاء المج

  مسار عمل معین ینشدونھ.

 ثمة عنصر آخر طرحھ البعض وال بد من مناقشتھ.

 .ICANNإنھا األشیاء التي یمكن إنجازھا على مستوى 

 ھل یمكن أیًضا تعزیز التنسیق عبر دوائر الناخبین وإعداد التقاریر من أجل تسھیل وتیسیر

سنرى ربما في الجلسة القادمة بعض التجارب التي قام بھا الناس  التفاعل بین المباني؟

في المناقشات التي عقدت ھنا حیث كان ھناك تفاعل أكبر عبر الدوائر وھو أمر یرتبط 

 أیًضا بھذه التجربة.

وھو عبارة عن مناقشة مستمرة في عدة أماكن في ھذه  --وبالطبع من العناصر األخرى 

 قضیة --إنھا  منظمة حیث یعتمد الكثیر من العمل على مصادر متطوعین محدودة أیًضا.ال

  استدامة نموذج التطوع ونحوه.

وأود أن أقترح أننا ال نركز على ذلك حیث تم مناقشتھ من قبل وال یزال یناقش في أماكن 

الً رتھا أوأمور مثل القضایا التي ذك --وسأقترح التركیز بشكل أكبر على  عدیدة أخرى.

حیث  ICANNاألول أولویة التخطیط ونحوه على مستوى  واألمر كلھ لھ مستویان.

 --األول یحظى بأولویة  --تحتاج جمیع الدوائر االنتخابیة أن توافق على ذلك أوالً ثم 

ونفس األمر یمكن أو ال بد أن یطبق على المباني لمن یعانون في مبان  وھذا لھ أولویة.

توفیر تخطیط سنوي في المباني ویمكن أن یكون لھ أولویات أكبر في محددة بأن یتم 
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فیتوقف على غیره ألنھ لو كان ھناك أمر لھ  --وبالطبع فإن ھذا أمر مستقل  المباني.

 فقد تحتاج نوًعا ما إلى التعاطي معھ في مبنى ما. ICANNأولویة بالنسبة لـ

  م.وأتمنى أن تساھموا معنا بأفكارك سأتوقف ھنا اآلن.

ربما ترون أنھ ال یوجد مشكلة حجم عمل على اإلطالق وأن كل األمور تسیر على ما 

 ومع غیرھا. GACقد یكون لدیكم نفس المشاكل التي ذكرتھا وأوضحتھا مع لجنة  یرام.

  المجال متاح لإلدالء بالتعلیقات. نعم.

 أوالً. 4من فضلكم، دعونا نأخذ المیكروفون رقم  أرید قلًما لذلك.

 

ھذه ھي جمیع  معكم تشاك غومیز من مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت. مرحًبا.  شاك غومیز:ت

 األفكار الجیدة على الشاشة بید أنھ من الصعب تطبیقھا في مجتمع متنوع تنوًعا كبیًرا.

 ودعونا نختار واحدة نبدأ بھا: ترتیب األولویات.

واآلن، أعتقد أنھ كان لدینا  األولویة.لنفترض األولویات أنھ یمكننا جمیًعا الموافقة على 

معذرة  --) واإلدارة IANAمثاالن مؤخًرا، نقل ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (

كل منا لھ أولویاتھ المختلفة وھذا  ولكن لم یحدث ذلك كثیًرا في مجتمعنا. والمسؤولیة.

ختلفة عن ) أولویات مccNSOكذلك فإن لمنظمة دعم أسماء رمز البلد ( أمر مشروع.

) أولویاتھا ASOولمنظمة دعم العناوین ( ).GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة (

  ) أولویاتھا المختلفة.GACوللجنة االستشاریة الحكومیة ( المختلفة أیًضا.

إن فرص نجاح ترتیب أولویات القضایا التي یتم التعاطي معھا ضعیفة للغایة في رأیي 

 بل سنتین في المنظمة المساندة الخاصة باألسماء العامة. وسبق أن عرجت على ذلك منذ

ولكن ھذا ال  إننا داخل المنظمة المساندة مختلفون ونادًرا ما نتفق على أولویات معینة.

یعني أن نتوقف عن المحاولة ألنھ سیأتي علینا وقت سننجح فیھ وعلینا أن ندرك اآلن أنھا 

  حلول لیست بالسھلة.
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 بید أن بیئتنا مفعمة بالنشاط ع نرید أن نخطط وأن ننجز ما نخططھ.بالطب حتى التخطیط.

إنھ جزء من النموذج  وكثیرة التغیر وقد وضعنا خطط العمل وعلینا أن نعدلھا باستمرار.

 الذي نعیشھ وأحاول أال أكون متشائًما.

الشيء الوحید الذي أقولھ وربما سیساعدنا أكثر من أي شيء آخر ھو زیادة عدد 

ولكن حجم العمل لدینا ال یقل ونحتاج إلى  وھي مھمة لیست بالسھلة أیًضا. عین.المتطو

 واآلن، سیشمل ذلك التدریب والمتابعة، إلخ. المزید من المتطوعین بحیث یمكننا توزیعھ.

 شكًرا لك. ولكنني أرى أن ھذا ھو أقصى ما یمكننا فعلھ ألنھ ال یزال یمثل تحدًیا.

 

 لذا فنحن جمیًعا معك. إذا كان ھذا سھالً لكان من الممكن فعلھ من قبل. تشاك.شكًرا لك   توماس شنایدر:

 [ ضحك]

  ھذا ال یعني أننا نحاول.

أما فیما یتعلق بالمتطوعین، فھو أمر صعب للحكومات كما تعلمون ألنھ ال یمكننا ببساطة 

 حد ما. فھو أمر یحتاج إلى اإلعداد لھ إلى مطالبة األفراد في الشارع بالعمل معنا.

 أولغا من األرجنتین.

 

 وأتفق تماًما مع تشاك في تعلیقاتھ والتنوع. شكًرا لك سیادة الرئیس.  أولغا كافالي:

أنا  .ICANNومواقع الویب وموقع ویب  --وأود أن أضیف بعض التعقیب على العمل 

 ورأیت مراحل مختلفة من تطویر موقع الویب. في أیكان منذ أكثر من عشر سنوات.

 لم أنھ موقع ویب بھ الكثیر من المعلومات الكاملة.وأع

بة وھو أمر رائع بالنس وقد مر علینا وقت كنت تبحث فیھ عن كلمات وتحقق ما تصبو إلیھ.

 شكًرا لك. ال مانع لدي. بدخولي إلى موقع الویب تیسرت أمور حیاتي. --لقد كان  لي.

 ھیكلتھ وتغییره دون أن أدري. مر علیھ وقت تم إعادة ال أعرف ما حدث. انتھى كل ذلك.

 استغرق األمر طویالً. --ھذا بالنسبة لي 
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تعلیق آخر حول موقع الویب أننا حینما راجعنا مستندات التعلیق العامة لم یكن األمر 

وحینما نجدھا، نضطر إلى فتح مستند بمستند  كان من الصعب علینا أن نجدھا. سھالً.

وال شك أن ھذا یستغرق وقًتا طویالً على األقل  الستعراض جمیع التعقیبات المذكورة.

 بالنسبة لي.

لذا إذا تم تنظیم ذلك في شكل ویب سیكون أفضل، وال یفوتني أن أؤكد على صعوبة إیجاد 

وبالطبع فإن  لیست ھي نشاط عملي الوحید. ICANNبالمناسبة،  المعلومات ومتابعتھا.

 كًرا.ش ع الویب ستكون مفیدة للغایة.أیة وسیلة توفر لي وقتي وتیسر لي حیاتي مع موق

 

 ؟ICANNمن لدیھ نشاط خارج  قد نجري استطالًعا للرأي مؤقًتا.  توماس شنایدر:

 [ ضحك ]     

  فقد كانت مجرد مزحة. وھذه مشكلة خاصة.

من  لدیكم میكروفون في الغرفة. ؟2أعتقد أنك كنت یا میشیل ضمن المیكروفون رقم 

 .2میكروفون رقم فضلك یا میشیل استخدم ال

 

في البدایة أمر طیب أن نعقد ھذه المناقشة بالرغم  --أعتقد أنھ  میشیل نیلون للسجل. شكًرا. میشیل نایلون: 

وقد عقدت محادثات في أجزاء مختلفة من المبنى ولكن دون  من أنھا جاءت متأخرة.

 وغیرھا. GACمشاركة لجنة 

ولكن أتحدث بوصفي رئیس  قمنا بحلھ اآلن.إذا كان األمر سھالً ل وأتفق معك یا توماس.

دائرة السجالت ومسجل فردي، فنحن نواجھ نفس التحدیات التي یواجھھا أعضاء لجنة 

GAC.  وأنا لست ممن یوافق على إحضار شخص بطریقة عشوائیة لیمثل مصالح

 .ICANNشركتي في 
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بالفعل على  وعلیك كشركة أن تحسب تكلفة وقت الشخص ومشاركتھ وما إذا كان قادًرا

وكما أوضحت أولغا فإن مجرد  .ICANNالتعاطي مع جمیع التعقیدات ذات الصلة ب

استعراض موقع الویب مشكلة في حد ذاتھ فضالً عن محاولة استعراض التعقیبات التي 

أعني  إلخ. Wordوالبعض اآلخر یقدم مستندات  PDFیقدمھا البعض في صیغة ملفات 

 أن ھناك الكثیر من التحدیات.

وھذا شيء كنت قد طرحتھ من  وفي رأیي فإن بعضھا یعتمد على كیفیة توصیل األشیاء.

قبل في مكالمات عدیدة كنت انت فیھا واجتماعات أخرى تم عقدھا على مستوى رؤساء 

 ومھما كان االختصار اآلخر. Csو SGsو ACsو SOsالمجموعات المختلفة مثل 

قشتھا ولھا تأثیرھا على قطاع عریض من وفي كثیر من األحیان، ثمة قضایا یجري منا

الشركات وغیر الشركات (تكرار) وأصحاب المصالح بید أنھ یتم صیاغتھا باستخدام 

اختصارات ولغة قدیمة ال تتالئم مع روح العصر؛ ومن ثم فإن من الصعب جًدا ألي 

أود أن أعرف  إنھ أمر یجب أن یسترعي اھتمامي. شخص أن یقرأھا "إنھ یؤثر علي.

وربما كان لھ تأثیر سلبي على طریقة تفاعلي مع  فقد یؤثر على عملي. مزید عن ذلك.ال

 ولألسف لم نلمس ذلك. اإلنترنت."

 ICANNإن المزحة الحالیة داخل  ولكن ما رأیناه ھو مقدار ضخم من االختصارات.

ر أموھو  ھي أن أي عمل نقوم بھ علینا أن نأتي باختصار جدید لھ وإال ال یعتبر صحیًحا.

 مضحك ولیس لھ جدوى.

صل وفیما یت ولذا، أعتقد أن األمر یتعلق في جزء منھ بكیفیة التواصل بین ھذه األشیاء.

بجانب أمناء السجل، فإن لدینا أعضاء فعالین یركزون على بعض الموضوعات ولكن 

أما من حیث األولویة، فیبدو  نادًرا ما یتطرقون إلى العدید من الموضوعات األخرى.

 فاألمر یكون مجرد تطمینات وموافقات واألولویة تذھب لمسار عمل آخر. لھ أولویة. لیس

ولكن  وإلیكم مشروع آخر ال بد أن یتم. وإلیكم خطة أخرى لتطویر األداء عبر المجتمع.

 عدد األفراد المتفاعلین والمشاركین في مجموعات عمل یبدو أنھ ال ینظر أحد إلى أشیاء مثل:

وھل ھم نفس األشخاص الذین یصلون في كل مجموعة عمل  معین؟ مختلفة في أي وقت

لذا، إذا افترضنا أن األشخاص أ وب وج مجموعة عمل  أو ھل یوجد تنوع حقیقي؟ واحدة؟

ـ و و و ز وباقي الحروف؟   واحدة لدیھا الشخص أ أو ب أو ج في كل مجموعة أم نرى د و ھ
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د لذا ال یوجد تجدی ي كثیر من األوقات.ویبدو أننا نرى نفس األفراد یظھرون باستمرار ف

مما یعني أن التابعین لنا الذین ینخرطون بفعالیة في العمل یتحملون عبء عمل شدید 

 .ICANNلیصل بھم المطاف في النھایة كما وصل توماس في نھایة اجتماع 

 [ ضحك ]

لى جانب عنصر ال بد من وضعھ في االعتبار جیًدا إ --إذن أعني أن األولویة في رأیي 

  تأثیر منتجات عمل مختلفة على الغیر.

بعبارة أخرى، كنت قد طرحت من قبل الدالئل التي تحتوي على معلومات التسجیل 

) من قبل ویوجد العدید من األنشطة المتعلقة بھذه WHOISألسماء النطاقات المسجلة (

قت أنھ لم ینجز ویستغرق األمر وقًتا طویالً مع البعض لیجد نفسھ بمرور الو الدالئل.

 شكًرا لك. سوى عمالً واحًدا وتبقي الكثیر من األعمال التي تغیرت وھو أمر غیر منطقي.

 

تقدیم أنفسھم بسرعة حتى یعرفھم  --نرجو من  الكلمة اآلن لممثل أندونیسیا. شكراً میشیل.  توماس شنایدر:

 .2المیكروفون  شكًرا. الجمیع.

 

  أنا آشوین من إندونیسیا. شكًرا.نعم،  مرحًبا.   أشوین ساسونجكو:

  شكًرا لك، توماس.

نعم، یوجد قدر كبیر من العمل علینا أن ننجزه خاصة في دولة تحتاج إمكانیات جمیع 

وھو تحد للشخص الذي یمثل الدولة  وال بد من دعمھا. أصحاب المصالح فیھا إلى الدعم.

لدینا  .ccNSO لدینا منظمة .GNSOولدینا منظمة  .GACولدینا  .ICANNفي 

  االستشاریة. At-Largeلجنة 

 -ومع تنوع العمل وعمقھ وجوانب أخرى عدة تتعلق بھ  -لذا، فإنني أرى في ھذه الحالة 

على المستوى اإلقلیمي من أجل إطالع أو التسھیل على  ICANNیمكن دعم مساعدة 
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ل فعلى سبی مھمة.الدولة، لكل دولة لتتحد، ولتتكامل قدراتھا واالستجابة ألنشطة معینة 

منذ ساعة واحدة تقریًبا تحدثت عن بروتوكول اإلنترنت، اإلصدار  --المثال، أذكر القلیل 

وھذا أمر مھم إذا لم تنھ الدولة نقلھا من  ولكن ال یتصل. الرابع واإلصدار السادس.

بروتوكول اإلنترنت. اإلصدار الرابع إلى بروتوكول اإلنترنت اإلصدار السادس في 

فقد ال تتمكن من التواصل مع الشركات األخرى التي یتاح لدیھا اإلصدار  المناسب.الوقت 

 السادس فقط مثالً.

تنتج الشركة أجھزة مثل  ولكن ماذا إذا كان من آلة إلى آلة؟ إذا كان شخًصا، فال بأس.

محرك قطار أو طائرات حیث ال یمكن توصیل اآلالت إال بعنوان البروتوكول، اإلصدار 

ًذا إ ولكني كمشتري ال یمكنني التواصل مع اآلالت التي أشتریھا ألنھا مختلفة. .السادس 

وربما یحدث أال تمتلك منظمة محلیة اإلمكانیات  ھذه أنواع األشیاء التي ال بد من ذكرھا.

 الالزمة إلدراك أھمیة ذلك فعلینا أن نفعل ذلك بالتحدید.

وبالطبع، تعلمون  المحلي ذلك. ICANNأن یدعم مركز  --إذن في ھذه الحالة، نتمنى 

شكراً لك  --ھذا فال یمكن االعتماد فقط على شخص واحد. أن المركز بحاجة إلى الدعم.

 توماس.

 

أنھ  --ومن األشیاء األخرى المھمة  إن تعزیز الوعي والفھم أمر مھم. شكًرا لك، أشوین. توماس شنایدر: 

 .4إذن لدینا الرقم  وأرى أن ھذا األمر مھم. حینما ندرك أھمیة شيء ال بد من المشاركة فیھ.

 سیباستیان ثم كافوس من إیران.

 

 سأتحدث باللغة الفرنسیة. سیباستیان باشولیت یتحدث إلیكم.  سباستیان باتشولیھ:

 ال أمثل فرنسا لذا ال أرید أن أقول "سیاستیان من فرنسا."

 

 في فنلندا.ال. یمكنك أن تقول أنك شخص فرنسي ولكن   توماس شنایدر:
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بالنسبة لي، إنھا مشكلة أساسیة خاصة أن مستخدمي اإلنترنت من  جزیل الشكر لك.  سباستیان باتشولیھ:

كما أن الوقت  نحن ال نعمل في ھذا الصدد. --األفراد یمثلون المجتمع كلھ ألننا ال نعمل 

لعمل على لذا، فإن حقیقة زیادة مجموعة ا المخصص للحیاة المھنیة والعائلیة محدود.

وعلى المستوى الوطني بھدف التحضیر لالجتماعات  ICANNصعید أي مستوى داخل 

ومن المھم أن نجد الطریقة المالئمة للتعاطي مع  على مستوى إقلیمي یمثل صعوبة لنا.

 ھذه المشكلة.

 نناتماًما كما أ وأرى أن جزًءا من االستجابة أن نبدأ بالتسلیم بأننا ال یمكننا فعل كل شيء.

ال یمكن أن نتواجد في كل مكان في كل وقت لنعرف كل شيء ونتحقق من سیر كل شيء 

وھذا یعني أن غیر المشاركین الفعالین سیتمكنوا من التعبیر عن آرائھم من  على ما یرام.

أجل توفیر المدخالت وبدون إخبارھم ستتمكن من إمكانیة المشاركة إذا أردت تقدیم 

ل ألننا ال نملك أن نكون في كل مكان في كل وقت بحیث وھذا أمر غیر فعا مدخالتك.

 یتم وضعنا في االعتبار.

لذا فإن في منظمتنا، داخل مجموعة العمل، وداخل مناقشات ومحاورات مختلفة داخل 

ICANN.من ھنا،  ، نحتاج إلى التحقق وأن نرى األشخاص الفعالین ھم الذین یشاركون

الظھیرة واجتماعات اللجان ستمكننا من االرتقاء فإن عقد االجتماعات في فترة ما بعد 

 وأتمنى ذلك في المستقبل أیًضا. بالوضع من اآلن.

 

عملیتي مجموعة عمل عبر  --یذكرني ھذا باالثنین  شكًرا جزیالً لك، سباستیان.  توماس شنایدر:

) حیث یشارك الناس في CWG) ومجموعة عمل عبر المجتمع (CCWGالمجتمعات (

یتین في عقد االجتماع عن بعد خالل الخمسة أیام وربما كانت المناقشة ھاتین العمل

وفي ذلك الوقت، كان األشخاص غیر  وكان من المتوقع أن تستقبل التعقیبات. مفتوحة.

  القادرین على المشاركة بصفة یومیة قادرین على المشاركة.

التعقیبات من ھؤالء إذن، فإن التحدي الحقیقي ھو تمكن المشاركین الحًقا من استقبال 

 األشخاص لبذل قصارى جھدھم ومن ثم یمكنھم الفھم والتعبیر عن أنفسھم عند التعرض إلى

 واآلن سأفسح المجال لكافوس من إیران. وھو أمر سیكون لھ أھمیتھ البالغة. قضایا مختلفة.
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ال و ن یقترحون ذلك.أود أن أؤید م ولكني أتحدث بصفتي الشخصیة. شكًرا جزیالً لكم.  كافوس أراستیھ:

إذا كان ھناك طریقة للتعامل مع ھذه القضیة فسیكون  یمكننا مناقشة ذلك. أرید تثبیطھم.

ودعوني أضیف النص ولكن نود أن نبدأ  لذا دعونا اآلن نتحدث عن ھذه العناصر. حسًنا.

  اآلن.

ة في بدایوكان من المستحیل بالنسبة لمجموعة العمل عبر المجتمع في ال كل بدایة صعبة.

 بل وكان من المستحیل أن نكون منظمین ولكن ھذا قد حدث بالفعل. .2014نوفمبر 

 

  شكًرا جزیالً لك، كافوس.  توماس شنایدر:

 إلیك الكلمة. ممثل نیوزیلندا، تفضل. .4المیكروفون رقم 

 

یالندا كانت نیوز والمجتمع على نطاق أوسع. GACجین توماس (صوتي) نیابة عن لجنة   جین توماس:

والفائدة التي حزنا علیھا  GACواحدة من الدول التي تناولت ھذه القضیة كثیًرا في لجنة 

إن حجم العمل  حقاً؟ وبدأت أفكر في شيء ال بد من التغلب علیھ. من عقد المناقشات.

لذا فإن النظر  ، ننظر إلى المستقبل وال یبدو أنھ سیقل.IANAالذي كان لدینا لنقل ھیئة 

نرى أن المجتمع كلھ  یاء التي جنیناھا، فإننا نؤید تماًما ترتیب أولویات الخطة.إلى األش

بحاجة إلى مناقشة ذلك والتفكیر في كیفیة نقل النموذج وعقد مناقشة حقیقیة حول األشیاء 

المختلفة في كل مجتمع وكیفیة اختیار تلك األولویات بدالً من تصادمھا مع بعضھا البعض 

 م الوقت.لمن تھیمن على معظ

یمكننا أن نتفق جمیًعا كبدایة ربما على تفعیل أكبر عدد من عملیات تطویر السیاسات 

أو من الممكن أن تحدد مسارات العمل األخرى التي  الداعمة للمنظمات في نفس الوقت.

لذا،  تتعلق بھا حینما تنظم مجموعة العمل الخاصة بك أو مجموعة عمل عبر المجتمع.

 بدء المساعدة سواء كنت تزید تضیف قیمة بالفعل. فإننا مضطرون إلى



 AR   جلسة عبر المجتمع: توقیت وإدارة حجم العمل -ھلسنكي 

 

 34من  12صفحة 

 

خطوة مبدئیة جیدة جًدا في  GACویبدو ھیكل موقع الویب الذي كانت تستعرضھ لجنة 

سبیل تسھیل طرق أفضل للمشاركة وتسھیل االختصارات وفھم ما تفعلھ المجموعات 

  المختلفة.

أن دعم اللجان االستشاریة  أعتقد ونود أن نعلق أخیًرا على استدامة نموذج المتطوعین.

سمعنا من شخصین أن المتطوعین مورد غیر محدود وال بد  أمر مھم في ھذه المرحلة.

  أن یتقاضوا أجًرا أو یتركوا نشاطھم وھو بكل تأكید غیر محدود.

لجمیع أعضاء اللجنة االستشاریة كالعمل مثالً  ICANNبالنظر إلى ما یمكن أن تقدمھ 

وكان الطریق أمامنا طویالً للتوصل إلى  صص لھذا الغرض.فإن لدینا سكرتیر مخ

 أشخاص جدد وتنظیمھم بسرعة بحیث یمكنھم اختیار القضایا محل اھتمامھم.

 

  شكًرا لممثل نیوزیلندا.  توماس شنایدر:

 .1المیكروفون رقم 

 

  كومیة للمملكة.تابع للجنة االستشاریة الح --أنا من المملكة المتحدة  اسمي نیك. مرحًبا. نیك وود: 

تواجدت ھنا منذ عام وفوجئت بالتزام كل  شكًرا جزیالً لألفراد الذین عقدوا ھذه الجلسة.

لم ألمس شیًئا  موجودة حقاً. فمستوى الحماس والطاقة مذھل. شخص في ھذا المجتمع.

 فكل التحیة والتقدیر للجمیع ھنا. كھذا من قبل.

 نقطة بدایة معقولة. --رى أنھا معقولة وأ وإنني معجب بما طرحتموه ھنا من نقاط.

ووجدت شیًئا واحًدا شیًقا مؤخًرا ألنني نجحت أن ألحق بقمة قسم النطاقات العالمیة 

)GDD.فقد كنت قادًرا  ولم أدرك الشھر الماضي أني متواجد ھناك. ) لیوم واحد فقط

  على التسلل والخروج دون أن یھاجمني أحد.
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تماع ھو المشكالت التي یواجھھا العدید من األشخاص في ولكن ما أدركتھ في ھذا االج

فھناك مشكالت مؤسسیة تؤثر مدى أھمیتھا وضرورتھا على سبل  .GNSOمنظمة 

ولم أكن أعرف ذلك من قبل بسبب قضائي طول وقتي في اجتماعات  عمل معینة.

ICANN  في غرفة لجنةGAC. 

 GACى الخروج من غرفة لجنة أحتاج إل .GDDوكان أمًرا مھًما بالنسبة لي في قمة 

 للخروج والتحدث مع الناس والجلوس في جلساتھم.

سواء كان عن طریق الرؤساء أو --قد تكون  -كما تعلمون  -وأرى أن فكرة التجمع 

طریقة عمل كل منا  --وكلما فھم بعضنا البعض  المجموعات أراھا خطوة إیجابیة جًدا.

وأعلم تماًما أن ذلك سیكون  العمل الذي نقوم بھ.كلما تحسن نطاق  --والضغوط التي تدفع 

ولكن في بعض األحیان ال ینبغي علیكم أن تكونوا  ICANNللشركات داخل  --تحدًیا 

 GACوأعتقد أن بعض المشكالت والتحدیات التي تواجھنا في لجنة  منتجین كما تعلمون.

 اإلدارات الحكومیة وعلینا أن نستشیر جمیع ھي أن تطویر الوضع یستغرق وقتا طویالً.

بل  وأدرك أن ذلك سیحبط العدید لألسف. األخرى وال تزال آلیات الحكومة بطیئة.

  وأحبطني أنا شخصًیا.

وحینما كنت أعتاد ممارسة الریاضة كنت أمارس الرغبي كما تعرفون ونحن معروفون 

طأ رجل وإال بدفاعنا وھجومنا الممیز، ودائما ما نقول مدافعین علیكم أن تقفوا بجانب أب

وربما یوجد عنصر من ھذا النوع من  فإنكم تتسببون في انحراف ما یسبب الضعف.

إذا أبطأنا، وأسرع على المدى الطویل ألنكم لن  --التفكیر لدرجة أننا قد نصبح أكثر 

ة عملیة وضع السیاس --قد تتجنبون ھذه المشكالت حیثما وجدتم نوًعا في نھایة  --تنظموا 

PDP تأتي الحكومات وتطلب التوقف، نحن لسنا متأكدین وھذا --أتي الحكومة قبل أن ت

 وھذا یعني أنكم لن تنتقلوا إلى الشيء التالي جیًدا. النوع من األشیاء یؤدي إلى اإلبطاء.

 شكًرا. بقیت فكرتان في ھذا الصدد.
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ا أن نتفق تماًما مع كل أعتقد أن نقطتك المطروحة صحیحة تماًما فإننا إن حاولن شكًرا. توماس شنایدر: 

شخص من البدایة، وھو أمر یستغرق وقًتا أطول قلیالً مع التأكد أننا نفھم نوًعا ما ھي 

 آمالنا وتوقعاتنا وما یقلقنا في البدایة، فھذا یتیح لنا السیر في االتجاه الصحیح منذ البدایة.

أن یسیر كل شخص  عنصر التوحد ھنا بدالً من --وھذا قد ینتھي بإجماع وھو نوًعا ما 

وبسرعة كبیرة في النصف األول من الوقت ثم إدراك  -في جمیع االتجاھات من البدایة 

وتلك  --لذا فإنني أرى  أن ذلك غیر مثمر وعلینا العودة مرة أخرى من البدایة. --أننا 

ویستمعون إلى بعضھم البعض  --االجتماعات مثل ھذا االجتماع التي یتفاعل فیھا الناس 

ھل لدیكم  لذلك شكرا جزیال لكم على ھذا. فاھمون، لھا أثر إیجابي في ھذا الصدد.ویت

 .2نعم، المیكروفون رقم  آراء أخرى؟

 

 مرحًبا، أنا اسمي (ذاكًرا االسم). وأنا من أندونیسیا وعضو في برنامج الجیل القادم، متحدث غیر معروف:

ورد لإلنترنت في المملكة المتحدة أعكف حالًیا على دراسة حوكمة اإلنترنت في معھد أكسف

وأدرك جیًدا أنھ یتوفر اآلن العدید من المعاھد التعلیمیة التي تقدم دروًسا أو دورات رسمیة 

وكما ھو الحال في برنامج الجیل التالي، فإنني أجد متعة واستفادة  حول حوكمة اإلنترنت.

احة الفرصة لي للمشاركة من المشاركة في منتدیات مثل ھذا المنتدى بالرغم من عدم إت

وأرید أن  وأدعم الرأي الذي یقول بجدوى زیادة عدد المتطوعین. على المدى الطویل.

أقدم اقتراًحا رسمًیا مثل العضویة، كالعضویات نصف السنویة أو السنویة، خاصة للطالب 

 نوكما أن الكثیر م الذین یدرسون حوكمة اإلنترنت في مرحلة الماجستیر أو الدكتوراه.

 وأرى الطالب یلتحقون بمركز بیركمان، یا أول، ھناك أیًضا من یدرس حوكمة اإلنترنت.

وكانت  أنھ یوجد على األقل ثماني دورات حوكمة إنترنت في المملكة المتحدة وحدھا.

جمعیة اإلنترنت في المملكة المتحدة تعمل على تحدید ھذه الدورات والوصول إلى منظمي 

 فرصة للناس للمشاركة في ھذه البرامج مثل الزمالة والجیل التاليھذه الدورات إلتاحة ال

 شكًرا.

 

 نعم. واناویت من تایالند. ھل ھناك أیة أسئلة من المنصة؟ للمنصة؟ شكًرا جزیالً لكم. توماس شنایدر: 
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أن أوضح  أوافق على حجم العمل بید أنني أرید من تایالند. GACواناویت، لجنة  حسًنا. واناویت أكیوبیوترا: 

أعتقد أن حجم العمل لیس بالكثیر وعلینا أن نتذكر مدى  .GACبعض النقاط بادًئا بلجنة 

وفي ظل  الصعوبة التي یواجھھا الناس للمرور في بكین وغیرھم في الغرف جالسین.

حجم عبء العمل ھذا، ال أدري إذا كان لدینا أي مجال إلضافة ولو عمل واحد إلى لجنة 

GAC.  عن الخطوة التالیة التي ستكون في غضون عام أو عامین، فأعتقد وإذا تحدثت

صباًحا  1:00ولیس فقط الساعة  یتحتم علینا أن ننام ھنا لمدة أسبوع. --ربما یتحتم علینا 

ھذا ھو أكثر ما یساورني القلق حولھ لما لھ من أھمیة لیس فقط بالنسبة  كما ھو معتاد.

 معني بالمكونات األساسیة بل والعمل التالي أیًضا.لحجم العمل الحالي للفریق العامل ال

طلبنا البیتزا في الساعة الواحدة  أتذكر أنھ لیس لدینا عشاء أیًضا. لیس لدینا وقت حقاً.

-وال ندري في الجولة التالیة عدد سالسل الرموز التي ستأتي. ولیس لدینا اآلن  صباًحا.

 اإلجراء الذي سیمرون بھ. --لى معرفة لدینا الكثیر من األعضاء الجدد وھم بحاجة إ -

وال یمكننا إعداد جمیع األدوار التي  ربما سیكون ھناك إجراء جدید نحتاج إلى دراستھ.

 GACوال أتكلم فقط عن األطراف عبر المجتمعات ولكن تحدید دور لجنة  --أعتقد  لدینا.

حظ فإنني أل ید الداخلي.لھ أھمیتھ الحیویة، أعتقد أننا بحاجة إلى بناء قدراتنا على الصع

وال شك أنني سأغادر عاجالً  الكثیر من جیل الشباب في اللجنة االستشاریة وأقدر قدومھ.

علینا أن نعرف األدوار المنوطة  أم آجالً لتقدم سني وعلى الجیل الجدید تحمل أعباء العمل.

لي في لجنة األحزاب داخلًیا حتى نعیر اھتماًما على المستوى الداخ --بالحكومات في 

GAC. .شكًرا 

 

عونا لذا، د أعتقد أنھ وفًقا للمتحدثین السابقین أن حجم العمل مشكلة. شكًرا لك، واناویت. توماس شنایدر: 

وبالرغم من صعوبة ذلك إال أنھ ما الحل  نحاول ونركز ربما على أفكار عملیة أكثر.

إذا كان ھناك فرصة ودعونا نعرج على بعض العناصر التي یمكن استخدامھا  العملي.

لمتابعة الجلسة لیس فقط لبث الشكوى ولكن لنحاول حلھا وأن نفعل شیًئا أمیل دائًما إلى 

األول التخطیط  ومن وجھة نظري ھناك جانبان. تفضیلھ حتى نتطرق إلى ھذه العناصر.

 نوًعا ما وترتیب األولویات على نحو أفضل على صعید المباني بینما یتمثل الجانب الثاني

الوقت الذي یستغرقھ األفراد  --لذا فإن اختصار  في تسھیل الحصول على ھذه األشیاء.
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لذا فإنني أرى ھذین  شيء ینتمي أو مھم بالنسبة لي. --للتعرف على ما إذا كان شيء ما 

 ومن ثم فإنني أرى أن لمیشیل بعض األفكار العملیة. وقد ترون غیرھما. العنصرین.

 )، رجاًء.2رقم ( شكًرا.

 

كان ھناك مشروع داخل مجموعة  شكًرا لك، توماس. للسجل الرسمي، أنا میشیل نیلون.  میشیل نایلون:

یدیره، أعتقد أنھ روب ھوغارث وفریقھ، ویھدف إلى نوع من التخطیط  SO/ ACقیادة 

 لجمیع األنشطة المتزامنة التي یجري تنفیذھا عبر جمیع المجموعات والمجتمع بأسره.

ارتقى إلى مستوى أعلى وبات أكثر وضوًحا،  --ذلك إلى أن یكون نوًعا من واآلن، یحتاج 

 icann.orgطبقة في النطاق الفرعي لنطاق  25ولیس غموًضا، كما تعلمون، عمق 

ھذا یحتاج إلى بعض االھتمام والتركیز بحیث نرى ونجني جمیًعا  --وھذا  الفرعي.

ال  --أذكر أنھ كان  ت المناسب.بسرعة وبسھولة ثمار كل شيء یحدث حالًیا في الوق

مجرد مخطط  --أدري، ربما كانت دوربان أو في بعض األوقات حولھا أن شخًصا نظم

ولعل حقیقة أنكم لم تتمكنوا من عرضھ  .WHOISیفحص، كما تعلمون، جمیع أنشطة 

فإذا لم تتمكنوا من عرضھ  على شریحة واحدة تفصح عن كل شيء تحتاجون إلى معرفتھ.

قط احرصوا ف --إذن  ة واحدة، فھذا یعني ببساطة بالنسبة لي استمرار الكثیر.على شریح

على تصور ذلك بسھولة لتعرفوا بعد ذلك مع ماذا تتعاملون وبالتالي یمنكم النظر في 

 كیفیة ترتیب األولویات.

 

ون ذلك ثم تر WHOISوربما إذا أردتم النظر إلى العشرین عملیة المتعلقة بـ شكًرا. توماس شنایدر: 

على شریحة واحدة ثم ترون التداخل، یمكنكم دمجھا في ثالث عملیات تستغرق وقًتا أقل 

ة بالمناسبة، قبل أن أعطي الفرص لمتابعة العشرین مع تخطیطھا عبر بعضھا البعض، إلخ.

بعض غرف االجتماعات متشابھة من الداخل  --ألولغا، أعتقد أنھ كان في مكان ما 

تذكروا السجادة التي كانت في األرض، لقد كان یوجد في سنغافورة وبالتالي علیكم أن ت

أو بوینس آیرس أو مكان آخر واحدة من الجلسات ذات الموضوعات الساخنة حسب 

ال أتذكر اسمھ أو ربما أعرفھ  --لھا حیث كان یوجد شخص  SO/ACتسمیة رئیس 
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ات حول مشكلة التطوع مناقش --لست متأكًدا من أنھ كان یوجد مسارات عمل  --ولكن لن 

وحول كیفیة تبسیط سھولة التواصل وتوفیر طریقة أكثر تنظیًما لألشیاء التوثیقیة، ما جعل 

بعدھا كنا مسرورین جمیًعا  وأكد كل شخص على األھمیة البالغة لذلك. األمر میسوًرا.

ث كثیًرا وھو أمر یحد ألننا قلنا أن ھذا مھم جًدا ولم أسمع منذ ذلك الحین عن أي شيء تم.

لذا  في ھذا المكان الذي نحوم حولھ ونحرك میاھھ الراكدة بید أننا ال نتقدم على ما یرام.

ولكن ال بد أن نتأكد من تحقیق ذلك على  أرى أن ھناك نوایا حسنة على صعید المجتمع.

أرض الواقع ویسرني وجودك یا میشیل شریًكا في دفعنا نحو االستدامة في ھذه 

 شكًرا. أولغا. الممارسات.

 

تخیل أن  أود أن أضیف مستوى آخر من التعقید أال وھو اللغة. شكًرا لك سیادة الرئیس. أولغا كافالي: 

بالتالي و جمیع األمور التي نتحدث عنھا حینما تكون اإلنجلیزیة ھي لغتك الثانیة أو الثالثة.

ولكنھا  ICANNتابعة لـوتنعقد جلسات عبر الویب متمیزة تنظمھا المكاتب اإلقلیمیة ال --

أما بالنسبة ألمریكا الالتینیة، فعادة ما یتوافر  عامة بصورة كبیرة في رأیي المتواضع.

 بیًرا.ك--للجمھور الذي لم یكن --لدینا القلیل وأنھینا أنا وبیدرو الحدیث حول نفس األشیاء لـ

أو التنسیق غیر  ، ھو القیامIANAولعل ما فعلتھ أنا شخصًیا، خاصة في عملیة نقل ھیئة 

ربما و وأثبت فعالیتھ في النھایة. الرسمي مع المتحدثین بنفس اللغة في نفس المنطقة.

جلسة  --والذھاب لما وراء  ICANNیكون ذلك نوعا ما أحد أدوار المكاتب اإلقلیمیة لـ

أو  GNSOھي ذلك أو منظمة  ICANNعبر الویب تلك الجلسة العامة التي تؤكد أن 

ف سو فیمكن أن تكون ھذه فكرة لمشاركتھا مع المكاتب اإلقلیمیة. رثرة).، (ثGACلجنة 

 شكًرا. أتوقف ھنا.

 

إًذا لنلخص ما تقولھ، لذلك قد یكون من األفضل أن المكاتب اإلقلیمیة ونواب الرئیس  توماس شنایدر: 

 --سوف یقوموا بمساعدة 
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 ما وراء الندوة. أولغا كافالي: 

 

عد في جمع على سبیل المثال حكومات أمریكا الالتینیة مع مكاتب تسجیل سوف تسا توماس شنایدر: 

ومسجلین أمریكا الالتینیة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القضایا باللغة اإلسبانیة دون 

الحاجة إلى السفر إلى ھلسنكي أو سنغافورة ولكن في الواقع یقام ھذا االجتماع في بوینس 

ي مكان بحیث تكون ھناك فكرة یمكن أن تساعد أیضا في آیرس أو مونتفیدو أو في أ

 .2رقم المیكروفون  شكًرا. .2رقم  تعزیز التفاھم والمشاركة.

 

مارك كارفیل ممثل حكومة المملكة المتحدة في لجنة  شكًرا جزیالً لك سیدي الرئیس. نعم.  مارك كارفیل:

GAC. لقد كنت  المھمة متأخًرا. أوالً وقبل كل شيء، أعتذر عن التحاقي بھذه المناقشة

 في اجتماع آخر، الذي من المحتمل أن یكون مثاالً واقعًیا لنوع المشكلة التي نواجھھا.

كما تعلمون، حتى مع ھذه المناقشات الھامة داخل المجتمع، یصبح بعض منا مرھًقا ألننا 

اكل في نأمل أن یحل ھذا النوع من المش نضطر إلى التحول إلى أشیاء أخرى باستمرار.

یعد نوًعا من توضیح الحقیقة أیًضا حیث یوجد اتجاه إیجابي جًدا للعمل  --ولكنھ  المستقبل.

حالًیا  GACفعلى سبیل المثال، تنشغل لجنة  أكثر من ذلك بكثیر بشكل مستعرض.

ا إنن بتطویر السیاسة في مرحلة مبكرة جًدا من خالل إجراءات وآلیات جدیدة تم تقدیمھا.

لدینا مسؤول اتصال منظمة المساندة الخاصة باألسماء  مسؤولین اتصال.قمنا بتعیین 

 لقد قمنا بذلك منذ فترة، لكن اآلن لدینا مسؤول اتصال اللجنة االستشاریة العامة. العامة.

ولكن ال یزال ھناك توتر  وھذا كلھ إیجابي بالطبع فیما یخص ربط مستعرض أو عمل.

تعلمون، كیف أننا نقوم بالربط وبالعمل بشكل  فكما فیما یخص التحمیل وعبء العمل.

 مستعرض عند حصولنا على كافة ملفاتنا وغیر ذلك للمتابعة ومن ثم التعامل مع الغیر.

أنت تسأل یا توماس، لألفكار والعصف الذھني وغیر ذلك، كیف یمكننا  --ولذك فأنا 

عادلة  -اإلجراءات معالجة ھذا التوتر الذي ال یزال یعوق قدرتنا على ضمان أن جمیع 

 .ICANNوشاملة ومتنوعة في نفس بیئة 
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 الفكرة الوحیدة التي تنتابني في ھذه اللحظة ھى أننا لدینا روابط مع مسؤولي االتصال.

یمكن أن یركز مسؤولو االتصال بطریقة أو بأخرى على بعض اإلشراف على ما یحدث 

یث تجاه بالنسبة للمجتمع ككل حللعمل على تنسیق األولویات بحیث یكون لدیك معرفة باال

الدوائر االنتخابیة المختلفة والمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، التي تعمل مًعا على 

یؤثر على جدولة البرنامج وجدولة جدول  -تقدیم ھذه األولویة الخاصة، وأنھ بعد ذلك، في 

خالل االتصاالت  فمن ولذلك ال أعرف ھل ھذه فكرة الستكشافھا. األعمال، وغیر ذلك.

الذي یوفرھا مسؤولي االتصال، یمكن تطویر نوع ما من وسائل اإلشراف المركزیة 

لكیفیة سیر األمور في اتجاه ما التي تشتمل علینا جمیًعا وأن نجد مسافة ووقت ومصدر 

 شكًرا. كاٍف لنتمكن من المساھمة في تقدیم ھذا االتجاه.

 

 ذلك اقتراًحا جیًدا جدیًرا بالدراسة.یعد  شكًرا لك، مارك.  توماس شنایدر:

بسبب أنني أجلس معھم  -رؤیة عدد قلیل من أعضاء المجلس ھنا، مع العلم أنھ  -ربما 

من وقت آلخر أو كلما یكون لدي الوقت للمشاركة في اجتماعاتھم كمسؤول اتصال، مع 

، لون للغایةالعلم بأن المجلس أیضا ال یعاني من الضجر ولكن في الواقع ھم أیًضا مشغو

وربما سیكون من المثیر لالھتمام أن نسمع بعض وجھات النظر من أعضاء مجلس 

اإلدارة على كیفیة التعامل مع عبء العمل، وإذا كان لدیھم أفكار حول ما یمكن القیام بھ 

وأیًضا لتبادل أفكار ما یمكن للمجلس القیام بھ أو ما إذا كان المجلس یمكنھ أن یكون لھ 

اعدة المجتمع على تحدید األولویات بشكل أفضل، كخطة أفضل، تماًما كفكرة دور في مس

بالطبع لك مطلق الحریة في االستماع  دعوة أعضاء مجلس اإلدارة إلى المشاركة بنشاط.

 ولكنھ من المثیر لالھتمام، كما أعتقد، االستماع ألعضاء المجلس بخصوص ذلك. فقط.

 من التالي؟ أود االستمرار.

 واطر عن ما نستطیع القیام بھ.أفكار وخ

 ، رجاًء.2المیكروفون 
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 معكم میشیل للتسجیل. شكًرا لك.  میشیل نایلون:

ھناك شيء واحد فقط أعتقد أننا نستبعده من بین مختلف األشخاص والجماعات التي 

لذلك فإننى أفكر في التنسیق مع موظفي  ، على ما أعتقد.ICANNذكرناھا ھو موظفو 

ICANN حیث یعد طلب المساعدة منھم في التنسیق أمًرا ضرورًیا. --لمساعدة وطلب ا 

 فإنھم لم یقترفوا أي ذنب، إنھم فقط یقوموا بأعمالھم، في حین أن بقیتنا ال یفعل ذلك. --وأخیًرا 

لذلك فإنني أعتقد أن ضم ھؤالء في أي اتصال حول ترتیب األولویات یعد أمًرا ضرورًیا 

 ا ھم إال أشخاص یمكنھم المساعدة في تجمیع األمور.ألنھ في نھایة األمر، م

وھناك شيء آخر، أیضا، فیما یتعلق بذلك، وھو التأكد من اصطفاف الجمیع، بحیث ال 

یوجد حالة من قسم معین واحد أو فریق واحد معین یقوم بشيء ما أصعب مما یجب أن 

كان ھناك حس إلحاح  لقد شاھدنا ذلك جلًیا خالل السنوات القلیلة الماضیة حیث یحدث.

 ولم یتضح على وجھ الخصوص لماذا. ھائل حیال شيء ما.

وكما ذكرتم، إنھ من المستحسن االستماع إلى أعضاء المجلس حیث أنھم ھم األشخاص 

 المعنیین باإلشراف علینا جمیًعا.

 

 شكًرا.  توماس شنایدر:

 .1یوجد ھناك میكروفون      

 

ر، جون سوینینن، إنني مسؤول اتصال فریق عمل ھندسة اإلنترنت مرحًبا، إنني أعتذ  جون سوینینن:

وبما أن أعضاء المجلس ال یرغبون في التحدث ، فإنني أعتقد أنني مضطر إلى  للمجلس،

 ذلك.

وبطبیعة الحال، على حین غرة، ربما، بالنسبة لكم أیھا الرفاق ھو أنھ لیس لدینا إجابة 

ل واحد لكیفیة عمل ذلك، ولكن الشيء ھو، كما شافیة من ھذا النوع لھذا ولیس لدینا ح
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ھو الحال في أي منظمة من ھذا النوع، أوالً وقبل كل شيء، تخطیط ما یجب القیام بھ، 

وتحدید األولویات، وتلك ھي األشیاء التي ینبغي ألحد القیام بھا، والمساعدة فیھا أحیاًنا، 

شخص ما الكثیر من العمل للقیام  لكنني أعرف أن ھذا یبدو سخیًفا فعالً عندما یكون لدى

 بھ وأنت تقول لماذا ال تمنح األولویة لتلك، ولماذا لم تقم بھم جمیًعا في آن واحد.

لكن الشيء اآلخر الذي قد یكون في المجتمع أیًضا، غیر أننا بدأنا في االستخدام أكثر 

في  ویتم ذلك ما. قلیالً في المجلس الذي ال یضم الجمیع في الوقت الذ یتم فیھ إعداد شيء

وبعد ذلك ھناك ما ال یقل عن اقتراح على الطاولة یمكن  -مجموعة صغیرة ثم یتم طرحھ 

 مناقشتھا مع مجموعة أكبر.

 -حیث كان لدینا بعض الحلول  ICANNیوجد ، بالتأكید، المبادلة ھنا في ما شھدناه في 

عتقد أنھم على استعداد، وقدمت بعض المناطق ذات المجموعة الواحدة اقتراًحا كامالً، أ

 وذلك عند تبدیل األفراد، وھذا أمر ینبغي أن یتم تجنبھ، بالتأكید.

ولكني أعتقد أن ھناك سؤال یطرح دائما وھو ھل یضطر الجمیع إلى المشاركة في كل 

 شيء في كل خطوة واحدة أو أن بعض األفراد قد یتم تقسیمھ من بین األفراد اآلخرین؟

 

 أعتقد أنھا نقطة عادلة حدثت من قبل. ا لك، جون.شكرً   توماس شنایدر:

 ومن شأن ذلك أن یثیر نقطة ھل تثق باآلخرین، دعنا نسمیھا، تمثیلكم أو التفكیر فیك؟

 واألكثر من ذلك ھي الحالة، وھو أكثر شيء یمكنك من خاللھ مشاركة األشیاء حقیقًة.

 ولذا فقد جرى ربطھ.

 ، كافوس.2میكروفون 

 

األفراد فإذا لم نثق ب یجب أن نقوم بذلك بكل تأكید. لقد ذكرت شیًئا، أن نثق باآلخرین. نعم.  كافوس أراستیھ:

لذلك یجب أن نضع األشیاء لدینا موضع الثقة إال  وساورنا الشك وقلة الثقة، فإننا سنفشل.

 فإذا كان األمر كذلك فقم بحذفھ أو صححھ. إذا كنا نرى ذلك أمور ال تسیر على ما یرام.
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إال أن السبب الذي طلبت  ك باإلضافة إلى الثقة تكون الصداقة واالنفتاح أمًورا مھمة.لذل

لقد كان السبب ھو أنني لم أشاھد أي شيء یتحدث ھنا عن  من أجلھ القرار لم یكن ھذا.

 تجنب عبء العمل بجدیة التي تم إنشاؤھا من خالل عمل متعدد أو موازي أو مضاعفات.

ذ بضع دقائق أو نصف ساعة، كنت أنظر إلى شيء ما، ووجدت في اجتماعكم المنعقد من

تكرار ثم تكرار ثم  أنھا الدورة الخامسة على التوالي وال نزال نتحدث عن الشيء نفسھ.

 إن ذلك عبء عمل. تكرار.

وأیضا، كیف یمكن تجنب العمل الموازي لھؤالء األفراد،  لذا كیف یمكننا تجنب ذلك؟

، ألن ذلك یتم عن طریق ما یجب علّي القیام بھ وما یجب الذین یقومون بھذه األشیاء

فت إلى إنني ألت --لذلك لماذا ال یكون بمقدورنا القیام أكثر من ذلك بقلیل  علیكم القیام بھ.

 أعتقد أن ھذه طریقة جیدة. مسألة تقسیم النشاطات.

ي أنھ ف، نقوم بتقسیم تسع نشاطات إلى تسع مجموعات مختلفة، بشرط 2في مسار العمل 

 النھایة، ھناك إمكانیة للتعلیق على ذلك.

یجب علینا أن نركز  لذلك، نعم، فمن غیر الممكن أن یعمل شخص واحد في كل مكان.

ولكن یمكن إعطاء اآلخرین  على المنطقة التي نختص بھا أو من المفترض أن نختص بھا.

 تقسیم العمل أو تقاسمھ.

 ھي أي تبادل للمعلومات بطریقة أكثر عدالً.ھناك مسألة ھامة أخرى لم أشاھدھا ھنا و

 على وجھ الخصوص، بالنسبة ألولئك الذین لیس لدیھم إمكانیة االطالع على ما حدث.

ما إذا كان ھناك نوًعا من السیر الذاتیة الصغیرة أو شيء من ھذا القبیل، مما یسھل على 

 الناس المتابعة ، فإن ذلك ممكًنا.

 مع الحفاظ على الثقة. ویجب تجنب العمل الموازي. یًضا.لذا علینا العمل على ذلك أ

بل علینا العمل مًعا بشكل جماعي  ویجب تجنب ھذه الخصوصیة. والصداقة، وھلم جرا.

 وبثقة.

 شكًرا.
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أعتقد أن ھناك بالفعل تحدیا في ما تقولھ بخصوص تجنب العمل  شكًرا لك، كافوس.  توماس شنایدر:

ھل ذلك یعني أنھم  أن یقسم ھذه األشیاء إلى مجموعة. الموازي، وفي نفس الوقت یجب

 یعملوا مع بعضھم بعًضا أو بالتوازي؟

یكون ذلك فقط ألقول أنھ، في الواقع، ال توجد حلول سھلة ولكن ھناك عناصر یمكننا من 

 خاللھا التحدید.

حیًدا ا أو ویوجد الكثیر من األفراد الحكومیین یتحدثون ھنا، لذلك ال یعني ھذا أن تكون مفردً 

لن تضطر إلى  لذلك ، حًقا، أود أن أدعوكم جمیعاً. في مناقشة نصف أصحاب المصلحة.

 موافقتنا، لیست ھذه ھي النقطة، ولكن یمكنك مشاركة آراءك والمساھمة في ھذه المناقشة.

 .2میشیل، میكروفون 

 

 میشیل نیلون، مرة أخرى. شكًرا لك، توماس.  میشیل نایلون:

 نیك. وإنني سوف أحصل على اسمھ بشكل خاطيء. --فقط النقطة من إنني الحظت 

وأعتقد أن ھذا ھو الشيء الذي الحظتھ، كما تعلمون، على مر السنین، لم یفھم  عذًرا.

الكثیر من األفراد حًقا حیث كانوا یواجھون ھذا النوع من الضغوط التي یعملوا علیھا 

 .فضالً عن الدوافع والعوامل المحركة والقیود

 لقد استخدمتھ في الماضي أیًضا. أعنى أنك ذكرت المصطلح مستودعات.

ربما یتم طرح شيء ما، فقط من قبیل اإلدالء بالرأي، ربما في مرحلة ما، لیس بالضرورة 

في المستقبل، وربما ستكون  ICANNالقادم ولكن ربما في اجتماع  ICANNفي اجتماع 

مختلفة فقط لتقدیم كلمة موجزة سریعة  ھناك بعض الوسائل، كما تعلمون، لمجموعات

بالنسبة للجحیم القادمین منھ ولماذا یتواجدوا ھنا أو ما ھى المشكلة التي قد یساعدوا في 

أو إذا كان ھناك بعض الوسائل بالنسبة لنا، كما تعلمون، لمجرد التفاعل بطریقة  حلھا.

قول، حسنا، بأن أمناء تمكن شخص مثل نیك من العودة إلى حكومة المملكة المتحدة وال

األمر فقط أنھ، بواقعیة، ما طلبت منھم أن  السجالت لم یكونوا مزدرین بشكل كامل.

 یفعلوه سیؤدي إلى إفالسھم.
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 GACوكما تعلمون، یمكننا العودة إلى أصحاب المصلحة خاصتنا، حسًنا، لم تكن لجنة 

 األفضل أال تفعل ذلك. من لقد كنت في طریقي إلى استخدام كلمة بذیئة سیئة. --عنیدة 

لقد تعرضوا للضغط بسبب، كما تعلمون، بعض مفاوضات المعاھدات التي ال نعلم عنھا 

 شيء.

أعتقد فقط أن تقدیم میزات أكثر من ذلك بقلیل قد یساعد األفراد على فھم الدوافع بصورة 

م طعوا بعضكأفضل، ألنني أعتقد طوال الوقت، عند الحدیث مع األفراد، أنكم أحیاًنا ما تقا

 بعًضا بسبب قلة فھم كیفیة نھوضنا حقیقًة مع وظائفنا الحقیقیة، كما تعلمون.

 شكًرا لك.

 

، فعلى سبیل المثال أعتقد أننا جرّبنا ذلك في ھذا االجتماع، على األقل في حالتنا. شكًرا.  توماس شنایدر:

لساعة  GNSO اعتدنا إقامة اجتماعات بصورة ثنائیة مع مجلس اإلدارة أو مع منظمة

قضیة ما، ومن ثم الحصول  GACیقدم عضو لجنة  بوسعكم إثارة عشر قضایا. واحدة.

على إجابات، نعم، یعد ذلك أمًرا مھًما، ینبغي علینا النظر فیھ، أو عادة ال تكون اإلجابات 

ولكن ھذه المرة مع ھذه الجلسة عبر المجتمع وأیضا مع حقیقة أننا دعونا  جوھریة جداً.

بعًضا في مستودعاتنا، كما أنكم تتعاملوا مع قضیة واحدة لمدة ساعة أو نصف بعضنا 

ساعة على األقل، ولقد حصلتم في الواقع على الكثیر مما أخبرتم بھ مثل المعلومات 

األساسیة عن السبب الذي جعل األفراد یتساءلون عن ماھیة الطریقة الكلیة التي تسمح 

وضع آخر في االعتبار یكون أفضل عند االستمرار لك فعال بفھم أفضل بكثیر، واتخاذ 

 ومن ثم أعتقد أن ھذا من النقاط األساسیة. في العمل.

 .4أفھم أن معنا تشاك مرة أخرى على المیكروفون      

 شكًرا لك، تشاك.

 



 AR   جلسة عبر المجتمع: توقیت وإدارة حجم العمل -ھلسنكي 

 

 34من  25صفحة 

 

أعتقد أننا  وأود إضافة شيء ما إلى القائمة. تشاك غومیز مرًة أخرى. شكًرا لك، توماس.  تشاك غومیز:

 جب أن نبحث باستمرار عن أدوات جدیدة من شأنھا تسھیل التعاون.ی

 

 أعتقد أن ھذا ملخًصا جیًدا للكثیر من األمور التي ناقشناھا. شكًرا.  توماس شنایدر:

 مارك، أعتقد ذلك. اثنان.

 

ة إنني أفكر في اإلجراءات الثالث مارك كارفیل، حكومة المملكة المتحدة. نعم، شكًرا.  مارك كارفیل:

 الماضیة، التي بدأھا كافوس، حًقا، فضالً عن مقضیة الثقة واالتصال واألدوات الجدیدة.

إذا كان ھناك تواصل فعال للدور الذي  أعتقد أنھ سیم ربط الجمیع بغیة تعزیز الشفافیة.

یقوم بھ كل فرد والعمل المشاركین فیھ وما یتطلعوا إلیھ، فإن األفراد یكون لدیھم فھًما 

 أفضل.

ت عندما ظھر عندما یكون لدیك القدرة على التسلح بذلك قبل ذھابك إلى االجتماع. --ك لذل

إنني لم أتمكن من العمل قط  ، كنت مرتبًكا تماًما.ICANNللمرة األولى في اجتماعات 

ما الذي جرى بحق الجحیم، كما تعلمون، قد استغرق ذلك األمر ثالثة اجتماعات، حًقا، 

 عرفة الحقیقیة.لالستقرار على بعض الم

أعتقد أنھ من األفضل اآلن، أن المضي بھذه المناقشة قدًما ینبغي أن ینظر في استراتیجیة 

االتصال وكیفیة تعزیز الشفافیة، وبالتالي، تعزیز الثقة حتى تعرف ماذا یجري وما ال 

یجب علیك لالنخراط في األمر وما یجب علیك لالنخراط فیھ ویعد ذلك أمًرا مساعًدا، 

 ب اعتقادي.حس

 وھذا ھو اعتقادي. أعتقد أن ھناك عمل یجب االنتھاء منھ لتعزیز كل ذلك.

 شكًرا.
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 شكًرا لك، مارك.  توماس شنایدر:

 ربما لم یتبق لنا سوى بضع دقائق.

أیجب علینا طرح األفكار قلیالً، قبل أن أعطي الكلمة ألولوف، عن كیفیة تنظیمنا ألنفسنا 

 ا بطریقة تمكننا من احتواء ھذه العناصر التي قمنا بجمعھا؟كیف یجوز لنا تنظیم أنفسن

أعني، أن ذلك ھو كل ما ھو موجود في النسخة والتي جرى تدوینھا، ولكن ھل نحتاج 

إلى إجراء آخر لتبسیط غیره من اإلجراءات أي، ھل یجب علینا بطریقة أو بأخرى أن 

إًذا، في أي مستوى، كیف یتم  نجمع أولئك الذین ھم على استعداد بالفعل لتحسین ذلك؟

ضم مجلس اإلدارة في ھذه المداوالت ربما منظمة المساندة واللجنة االستشاریة 

 والمنظمات اإلقلیمیة الموسعة، ومھما كان ھناك ما یتعلق بالرؤساء والرؤساء بالمشاركة.

 بھدف إنني ال أتحدث عن مجموعة عمل عبر المجتمع جدیدة، فكیف یجب علینا دفع ھذا قدًما

تحقیق أقصى قدر من الحصول على أبسط الحلول الممكنة أو من األشیاء التي یمكن 

باالرتكاز على ھذا االجتماع، الذي أعتقد أنھ  تنفیذھا واختبارھا في المستقبل القریب؟

 ونأمل أن نحصل على بعض األفكار في ھذا الشأن. طرح تصوًرا كبیًرا في نواح كثیرة.

 .GAC، الداعمة للجنة ICANN أولوف من موظفي     

 

وخالل تفكیركم جمیًعا في ذلك، حسًنا، معكم أولوف نوردلینغ،  شكًرا لك سیادة الرئیس.  أولوف نوردلینغ:

إنني ال أعلم ما إذا كنتم سمحتم لتشیب أن یكون ھنا أم ال، لكن  .ICANNموظف في 

 --أعلم 

 

 لذا نرجو أن تتوقف. في الحقیقة، إننا بحاجة لمراقبتك،  توماس شنایدر:

 

 أعتقد ھذا. أولوف نوردلینغ: 
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 أعتذر بشدة.  توماس شنایدر:

 [ ضحك ]

 أولوف، تفضل.

 

لكنني أعتقد أن كثیر من األفراد قد ذكروا مؤخًرا أن تلك الثقة ھي عنصر أساسي عند   أولوف نوردلینغ:

ویعد ذلك  یستغرق وقًتا. وأن الثقة شیًئا مھًما علیك أن تكتسبھ إال أن األمر العمل مًعا.

 بالنظر إلى الوراء في تجربتي. --وسترى ذلك  جزء صعب من األمر.

إذا نظرنا إلى الوراء في تجربتي  -ستشاھدوا ذلك  ویعد ذلك جزء صعب من األمر.

في كل نوع من الجمعیات والتجمعات ومثل ذلك، أیضا،  ICANNولیس فقط داخل 

  ن یتم تأسیس ھذه الثقة في مجموعة معینة.یستغرق األمر وقًتا طویالً قبل أ

وبمجرد تأسیس الثقة، یمكنكم البدء في التبریر وتوزیع العمل واستخدام طرق أخرى 

للجلوس مًعا والقیام بمراقبة شدیدة بما یحاول أي فرد اإلفالت بھ، وھو الشيء الذي ال 

ء م، وھو بالفعل شيجرب، على سبیل المثال، استخدام مقررین اللجان واستخدا تستحسنھ.

 ینبغي النظر فیھ، كما ذكر تشاك، أفضل أدوات التعاون أیًضا، نعم.

واألھم من ذلك استخدام أكثر وأفضل أدوات التعاون التي تمّكن من المشاركة عن بعد 

وینبغي أن نعمل بجد في  ألنھ لیس في مقدور الجمیع الحضور إلى كل ھذه االجتماعات.

 أیًضا. فترة ما بین االجتماعات

ونحن بحاجة إلى أن یكون لدینا  ولكي یتم ذلك، فإننا نحتاج إلى أن یكون لدینا ثقة، نعم.

  وفي البدایة تحتاج األشیاء للبحث عنھا، لذلك إننا بحاجة أن یكون لدینا ثقة. أدوات جیدة.

ل حصأعتقد أن األمر مشابھ تقریًبا، حسًنا، دعنا ن ومن ثم أود العودة إلى اقتراح میشیل.

 على موعد سریع.
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لمدة خمس دقائق وتبادل األشیاء عبر  GACحسًنا، یقابل أمین التسجیل ممثل لجنة 

ومن ثم یمكنك التغییر ویقابل أمین السجل شخص من منظمة دعم أسماء رمز  الحدود.

  البلد وھلم جرا.

، كیف -- أعني، إنھ كثیر جًدا في لذلك، حسًنا، یعد ذلك واحًدا من الوسائل على األقل.

نھا إ نجتمع مع بعضنا بعًضا من أجل تعزیز وكسب الثقة فعلًیا ألنھا أجدر باالستحقاق.

 لن تأتي تلقائًیا.

 

سنعمل على إعداد مصفوفة حیث یمكن  تعجبني فكرة الموعد السریع. شكًرا لك، أولوف.  توماس شنایدر:

 بالتأكید. لألفراد أن یضعوا أنفسھم فیھا ثم سنقوم بمزجھا بشكل عشوائي،

 ولكن لن نحصل على أفضل األفراد فقط مع مرور الزمن. تستغرق الثقة وقتاً. إنك محق.

نحن بحاجة إلى تنفیذ الھیاكل التي تخلق في الواقع  وكما تقولون، نحتاج إلى أدوات.

  حوافز لألفراد لنثق في بعضنا بعًضا، أو تكون (متعذًرا تمییزھا).

، فإنني أعتقد أنھ من األسھل أن تثق في الحكومات إذا GACإذا كنت مشارًكا في لجنة 

لم تغلق أبوابھا وأنك ال تعرف عن ماذا یكون الحدیث ولكن إذا كان بإمكانھم تحقیق ما 

لذلك فإن فتح األبواب یعد واحدة من العناصر التي  یقولونھ فعالً، فعالم یكون الجدال.

  تؤدي إلى إحراز الثقة.

وفیر مساحة للتفاعل، ولیس فقط لالستماع ولكن لتفعیل االستماع یعد الشيء اآلخر ھو ت

في االمم المتحدة، وھذا ما یسمى تدابیر بناء  -المتبادل والفھم الذي یكون عادة أساس 

 ولكني أعتقد أن ھذا المصطلح لیس خطأً للغایة وھلم جرا. الثقة في سیاق آخر.

دوات، واألدوات السھلة بشكل مثالي، لذلك نحن في حاجة إلى تطویر األدوات، إیجاد األ

والثمار المتدلیة أوالً، وبعد ذلك أشیاء أخرى ربما في وقت الحق حیث یمكننا تحسین 

الثقة ألن ذلك كما سمعنا، یساعد في نواح كثیرة تكون أكثر فعالیة إذا كان لدیك ثقة في 

لما یملكھ من  ولكن إذا كنت في حاجة إلى التحقق من ما یقوم بھ أي شخص األفراد.

 أسباب أو أن ھناك أجندة خفیة وھلم جرا ؟
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لكن یمكننا أیًضا بكل تأكید، االستمتاع  لیس لدینا إال القلیل من الوقت، عشر دقائق.

لكنني ال  على األقل. GACباستراحة لتناول القھوة، التي لم یحظى بھا أعضاء لجنة 

 .أزال مستمًرا في دعوة األفراد للمشاركة في الحدیث

 .3رقم المیكروفون  إنني أرى نایجل مرتدًیا ربطة عنق بلون رائع.

 

إنھ لمن دواعي سروري حقیقًة أن أتحدث  .ICANNنایغل ھیكسون، فریق عمل  شكًرا.  نایجل ھیكسون:

وتلك ھي واحدة من الموضوعات التي أرغب في  بصفتي أحد الموظفین في الجلسة.

  وقت سابق.طرحھا ألنني أعتقد أن أحدھم قال في 

في الحقیقة، إنني ال أحبذ على وجھ الخصوص كلمة  أقصد، أن للموظفین دور معین.

وبالطبع، لسنا  فلنا دور نقوم بھ. ICANNولكن باعتبارنا أننا نعمل في  "موظفین."

إننا نحصل على مقابل نظیر ما نقوم بھ، إنني أعتقد أن معظم الموظفین أو  متطوعین.

متناھیة فمن الممكن أن یلفتوا انتباھك أثناء االنتقال أو التحضیر  جمیعھم یعملوا بجدیة

 لھذه االجتماعات.

لكنني أعتقد أن ما تعلمناه من ھذا االجتماع ھو شيء ذو صلة بمجھودات المتطوعین، 

وذلك ھو وقت تعطیل  إن أعجبك ذلك، ومقدار الوقت المستغرق في ھذه القضایا.

والمزید من وسائل العمل غیر الرسمیة - -یر الرسمي المستودعات والمزید من العمل غ

ألنني أعتقد أن واحدة من تلك المشاكل التي تظھر من ھذا النوع بشأن األشیاء المتعلقة 

  بموظفي المجتمع ھى رسمیة األعمال.

 أعتقد في المستقبل، مثلما قال أحدھم في وقت سابق، أننا نحتاج إلى ھذا النوع من التعطیل.

ترغب في مشورة الموظفین  GACة إلى نوع من نظام بحیث إذا كانت لجنة نحن بحاج

ترغب  GNSOترغب في التحدث إلى الموظفین أو أن منظمة  GACأو إذا كان لجنة 

في التحدث إلى الموظفین أو إذا رغب أي شخص في التفاعل، یمكن أن یكون ھناك 

الرسمیة حیث أن الموظف  تفاعل أكبر ألن بعض الھیاكل لدینا ھي أبعد ما تكون عن

  یفتتح أي جلسة ومن ثم یتولى المجتمع األمر من ھناك.
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لكن و إننا نشعر كموظفین بالتردد قلیالً في االنضمام ألنھا جلستك، بالطبع، إنھا جلستك.

بھذه الطریقة من العمل للحد من كمیة الجھد الذي یبذلھ الجمیع، وأنا أعتقد تحطیم الحواجز 

 كًرا.ش یجب أن تحدث.

 

  ونشكركم جمیًعا على الحضور. شكراً لك یا نایجل.  توماس شنایدر:

أعتقد أن ما تقولھ ھو أمر ھام ألنھ یعد عنصًرا أیًضا، فكلما كنا نثق في بعضنا بعض، 

كلما قل االعتماد على اإلجراءات الشكلیة التي تحمیكم من مخاوف التعرض لإلیذاء أو 

ولكن ال یعد كل شيء  ذلك فإن ھذا یرتبط أیًضا بالثقة.ول ُتعامل بالخطأ أو مھما یكن.

مسألة حیاة أو موت قد تحتاج إلى عشر صیغ وخمس صفحات من المشورة القانونیة في 

لذلك أنا معك تماًما، وأعتقد أن ھناك مجاالً  كیفیة إعطاء إجابة بسیطة على سؤال بسیط.

 للتحسین ھناك.

على سبیل المثال، في بلدي، یوقعوا على عقود وأعلم أن األشخاص الموجودین بالریف، 

وھذا ال  وإذا كان ھناك مشكلة، سیتولوا ھذا األمر الحقاً. شراء وبیع منازل بالمصافحة.

مكنك ولكن ی یعني أن كل شيء یكون بسیًطا للغایة مثل ما ھو علیھ في القرى حیث نشأت.

ویقلل ھذا  ة ضروریة حًقا أم ال.أن تسأل نفسك أحیاًنا إذا كانت كل ھذه اإلجراءات الشكلی

 شكًرا. أیًضا من عبء العمل للجمیع.

 نعم، أولغا.

 

فیما یخص الموظفین، فباإلضافة إلى الحقائق التي نعرفھا والتي  شكًرا لك سیادة الرئیس.  أولغا كافالي:

 ،ICANNیقوم بھا الموظفون، عندما ننصرف أحیاًنا بعیًدا عن أنشطتنا المعتادة لدینا في 

على سبیل المثال، إننا نرغب في تنظیم  فمن الصعب معرفة الشخص الذي نتواصل معھ.

وبعد ذلك أتت جین إلّي  ورشة عمل في دبلن وقمت باالتصال بثالثة أشخاص مختلفین.

  بعد االجتماع وقالت، كان یجب علیك أن تتصل بي آنًفا ألنني ذلك الشخص.
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وقد رقّت المنظمة عدًدا من الموظفین، ویعد ذلك أمًرا  فأحیاًنا یعد األمر صعًبا بالنسبة لنا.

لكن في بعض األحیان یكون  جیًدا ألنھ یظھر أن ھناك المزید من األشیاء یجري القیام بھ.

ولذلك أتحدث إلى أشخاص  --من الصعب أن تعرف على األقل بالنسبة لي من ینبغي لي 

 لذلك ال أعرف درك مع من تتحدث.یحتاج األمر إلى بعض الوقت لن--مختلفین وبعد ذلك 

 كیفیة معالجة ذلك، على الرغم من أن ذلك األمر حدث معي مرتین أو ثالث مرات.

 شكًرا.

 

 أعتقد أن ھناك عنصر آخر نود أن االحتفاظ بھ. شكًرا لك، أولغا.  توماس شنایدر:

 م؟ھل ھناك أیة أوھا ھل ھناك أفكار؟ ھل لدیكم أیة أسئلة؟ ھل من تعلیقات أخرى؟

 میشیل. --میكروفون 

 

 سیعد ذلك أسھل. المرة المقبلة اعطیني فقط مقعد ھناك. شكًرا لك.  میشیل نایلون:

 [ ضحك ]     

مجرد المالحظة مرة أخرى على ھذا الشيء بأكملھ فیما یخص الموعد السریع، وأعتقد 

ى جانب ذلك ربما شيء من ھذا القبیل، وربما یمكن لبعض أنواع األشكال إل --أنھ ربما 

 ولكن أعتقد أنھ یجب أن یكون ھناك بالتأكید وجوًدا للكحولیات. المساعدة.

 [ ضحك ]

 

 أو أكواب الشاي لھؤالء الممتنعون عن تناول الكحولیات.  توماس شنایدر:
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 أكواب من القھوة لمتناولي القھوة.  أكواب من الشاي للممتنعین عن الخمور.  میشیل نایلون:

االجتماع ھنا في ھلسنكي، ستجد في كل لیلة مشروبات كحولیة مجھزة  فإذا نظرت إلى

ومن  --إنھ لم یكن  لذلك، كما تعلمون، یعاد استخدام شيء من ھذا القبیل. .ICANNلـ

 أعد استخدام ذلك على نحو محدود. الواضح أن ھناك میزانیة متوفرة لتقدیم المشروبات.

  و معقًدا أو مبالًغا في تعقیده.لذا، ال یجب أن یكون شیًئا غالي الثمن أ

أعني أنني وجدتھ مسلًیا حیث أنھ عند مرحلة معینة ھناك بعد ظھر ھذا الیوم تحدثت عن 

وحینما علمت أنك موظف حكومي مدى الحیاة  مناقشة اللحاق بإجراء تحسین العمل.

قلت  . إنني فقطICANNودبلوماسي اعتقدت أن ذلك یناسبك، إن األمر مشابًھا لألمر في 

 تھانینا. لنفسي، یا إلھي، إنك كنت تحاول تحسین األشیاء عن طریق زیادة تفاقمھا.

أقصد، یمكنني أن أكون ثرثاًرا إلى حد ما بخصوص  لسنا بحاجة لزیادة تعقید كل شيء.

ولكن في نفس الوقت، أعتقد أنھ دائًما ما تكون األشیاء البسیطة ھى األفضل  ذلك األمر.

إنني ال أعتقد أن  -أخرى، من وجھة نظر نایجل، إنني لست متأكدا ومرة  على األرجح.

بالنسبة لنا للتعامل مع  GNSOأن ھذه طریقة رسمیة بالتأكید من جانب منظمة  --ھذا 

الموظفین في مشاركتھم على أساس منتظم، ألننا لدینا عالقات مختلفة للغایة معھم بصفتنا 

  ابة عن أمناء التسجیل والسجالت.حسنا، أتحدث بالنی -األطراف المتعاقدة 

لكنني أعني، من وجھة نظر أولغا، إنھ یمكن أن نصاب بالحیرة في معرفة من یتحدث 

لذلك یمكن أن یساعد ذلك  في بعض األحیان بسبب تحرك األشخاص حول المتحدث.

ربما یجعل ذلك واضًحا فقط فیما یتعلق بمن ھو المسؤول عن الكیفیة والوقت  أیًضا.

  تطور المنظمة.بسبب 

ولحسن الحظ، أننا تخلصنا من القادة العالمیین ، لذلك فإننا لدینا اآلن عاملین في الجھات 

 التنفیذیة، وھو ما أعتقد أنھ تحسن رائع.
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  شكراً میشیل.  توماس شنایدر:

 أوالً، إنني أود أن تجلس بجواري وبجوار العدید من اآلخرین أیًضا. بعض الردود فقط.

إنني ال أرغب في الوقوف عادًة وحیًدا في  ذین یعرفوني، إنني عضو فریق.ھؤالء ال

وتتمثل المشكلة في أنني مثقل بالعمل، ولم یكن لدي وقًتا حتى ألكتب لك رسالة  مكان ما.

 یمكنك فقط في المرة المقبلة االنضمام للمتطوعین. برید إلكتروني أو أھاتفك.

تناول الكحول، أعتقد أن ھذه المناسبات تعد عنصًرا وفیما یتعلق بالمناسبات االجتماعیة و

 لكننا الجھة الراعیة في بوینس آیرس. GACولقد تناولنا العشاء ذات مرة مع لجنة  ھاًما.

وقد دلّل ذلك على أن ھذا األمر مفید للغایة أیًضا لألشخاص الجدد للتعرف على من 

أو أشكال األحداث التي تتولى  قد یكون لدینا مثل ھذه األحداث یعرف األمر وھلم جرا.

-أنا ال أعرف  --رعایة التنوع الثقافي ألولئك الذین یفضلون األحداث الریاضیة، مثل 

وتكون فكرة المناسبات  لعبة كرة القدم في مكان ما أو شرب البیرة أو القیام بشيء آخر.

 فیھ. االجتماعیة التي تساعدك على التواصل بالتأكید شيء آخر یسعدني المشاركة

 في السنوات --وفیما یخص اإلجراءات، التي تبعث على السخریة قلیالً بسبب كونھا 

الماضیة عند ظھور مشكلة ما، یقوم المعنیون بتوظیف فریق جدید من الخبراء الذین 

یقوموا بدورھم في إنشاء فریق جدید وإنشاء فریق جدید متمیز من األشخاص المتمیزین 

  أن تفعلوا ذلك. ال أقصد لمناقشة شيء ما.

ولكن في الواقع تتمثل المشكلة في أنھ في بعض األحیان إذا لم تقم بإنشاء ھیكل لتعقب 

لقد أجرینا ھذه المناقشات  وإنني أشرت بصورة خاصة إلى ھذه المناقشات. --شيء ما 

وذلك إما أن تحتاج إلى األشخاص الذین یمكن أن تثق بھم  من قبل ولم یحدث شيء.

وإذا كان  لھذا األمر، فمن ثم ال تحتاج إلى أي إجراء، أو تحتاج إلى أشخاص. المتناولین

غیر موجود ھناك، فإنك تحتاج إلى أن تجد أسھل إجراء ممكن لتطبیق بعض، دعنا نقول، 

الضغوط العامة بالفعل على الشخص الموقع على أي إجراء سوف یقوم أو تقوم بتسلیمھ 

أي إجراء اذا أخذ األشخاص ھذا األمر في الحسبان دون  لذلك نحن لسنا بحاجة إلى فعلًیا.

 إذا لم یكن األمر كذلك، یتعین علینا أن نفكر أي إجراء. أي إجراء، ویعد ھذا كلھ أفضل.
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ي المض --األقل  --فكلما كانت األمور أبسط كانت أفضل، األقل  لكنني أتفق معك تماًما.

 --تناول المیكروفون وتحدث عن  قدًما.

 

 (المیكروفون موقوف). غیر معروف: متحدث

 

 شكًرا.  توماس شنایدر:

 [ ضحك ]

إذا لم یكن ھناك أحد، أعتقد  أھناك أي شخص یرید أن یدلي بتعلیق؟ لم تتبق إال دقیقتان.

آمل أن تكون ھذه ھى البدایة  قسط من الراحة. أنھ یمكننا استغالل ھاتین الدقیقتین في أخذ

یة طریق مستدام للنھوض بھذا األمر، وأدعو الجمیع إلى وآمل أن یكون ھذا ھو بدا --

وأود أن أشھد  أنا ال أھتم بالفعل. االستمرار في طرح األفكار سواء كان لدینا أعمال أم ال.

 ھذا ما یشغلني. تحسیًنا لھذه األشیاء.

 شكًرا. لذا نرجو عدم االبتعاد كثیراً. .5:00تنعقد الجلسة المقبلة ھنا الساعة  شكراً جزیالً.

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


