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 السيد ستيف،

والذي عقد  45رقم  ICANNعدد من األشخاص الذين كانوا يعتزمون المشاركة في اجتماع  كما تعلمون، كان لدى
يعد منح التأشيرات بالطبع حًقا سيادًيا للدولة  .في تورنتو مشكالت متعلقة بالتأشيرة وتخلف عدد منهم عن االجتماع

لمشكالت، وذلك في األمور التي عند ظهور مثل هذه ا ICANN المستضيفة، وهناك القليل جًدا مما يمكن أن تفعله
 .تمس االجتماع بصفة مباشرة

هتماًما كبيًرا بهذه  ICANNفرغم األنشطة األساسية الخاصة باالجتماعات السنوية الثالثة، يجب أن تبدي 
وهذا ما حدث في  .المشكالت، خاصة عندما يكون لها تأثير على هياكلها األساسية ولوائحها وتوازنها التركيبي

عن المشاركة في اجتماع  2013المعين في لجنة الترشيح  ALACتو عندما عجز ثالثة من خمسة أعضاء تورون
التي (وأرمينيا ) التي تمثل أوروبا(ومولدوفا ) التي تمثل أفريقيا(وهم الممثلون القادمون من السودان  .انطالق اللجنة

تأشيرته في آخر  GNSOممثل مجتمع أعمال الرابع، NomComوتلقى عضو ). تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ
 .كان عدم تفاهم الدولة المستضيفة وهي كندا أمر مدهش حقا. لحظة وقدم بالكاد إلى تورنتو

وسعيها إلى أن تكون شاملة وممثلة لجميع مناطق العالم رهينة أهواء سياسات  ICANNال ينبغي أن تقع عولمة 
نود أن تسليط الضوء على  .أخيرات التنفيذ التي تنشأ عن البيروقراطيةتأشيرات الدخول إلى دول المستضيفة وت

الذي تتم استضافة  -ويكيمانيا  -سبيل المثال على ويكيميديا،التي تعقد أيًضا اجتماعات سنوية عالمية وعلى الحدث 
في البلدان التي لديها تمكنت ويكيميديا من عقد اجتماعاتها بمشاركة الكاملة حتى  .كل سنة وفق الفصل في بلد مختلف
من خالل عمل أقرب الترتيبات الممكنة ) مثل الواليات المتحدة وأوروبا وإسرائيل(شروط قاسية فيما يتعلق بالتأشيرة 

 .ما يتم اتخاذ هذه الترتيبات قبل سنة على األقل مقدًما وعادة .مع ممثلي وسلطات الدولة المستضيفة

التزام  ICANNمن عملية اختيار أماكن اجتماعات المستقبل، أن تشترط بكل احترام وبصفتها جزء  ALACتقترح 
المنظمة المستضيفة المحتملة القوي بالعمل مع سلطات الهجرة المعنية لتسهيل منح تأشيرات الدخول لجميع أعضاء 

NomCom  ولجنةICANN  االستشارية وأعضاء منظمة الدعم وطاقم العمل وغيرهم من المشاركين الضروريين
 ICANNوإذا كان منظمو منتديات دولية أخرى قادرين على الوفاء بالتزام، كان باستطاعة . ICANNبالنسبة إلى 

 .فعل ذلك

، أو الممثل المعين ALACبدعوة ) PPC(وأخيرا، نرغب في نظركم في الطلب المقدم من لجنة المشاركة العامة 
  .ك القضايا الهامةمن قبلها للمشاركة في العمل الذي سيتم تنفيذه بشأن تل

 مع خالص الشكر،

 يبلوند-أوليفييه كريبن
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