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 العام لمجلس اإلدارة  ICANNاجتماع  -بیونس آیرس 
 م 06:30م إلى  05:30من الساعة  – 2015 ،یونیو 25الخمیس، 
ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 

 

  

 وقت الذھاب إلى العمل.حان  یرجى التجمع. حسًنا، أیھا القوم.  ستیف كروكر:

 .ICANNأنا ھنا أدعو لعقد اجتماع مجلس إدارة  دعوني أطلب منكم الھدوء. حسًنا، یا رفاق.

 وسوف نبدأ.

بسبب مواعید الرحالت، سوف  سوف یكون ھناك عدد من التعدیالت على الجدول الزمني.

ناول بند المیزانیة نحن في طریقنا لت ندفع جدول أعمال الموافقة إلى كونھا لیست أول شيء.

  لدیناأریكا ورینالیا یشاركان عن بعد. الذي سوف یسمح لشیرین ورام للحاق بطائرتھم.

 سوف یكون لدینا الجمیع على السجل. سأقوم بنداء سریع على األسماء.

سأقوم  إنھ شيء نقوم بھ عادة في األماكن العامة. لقد مررنا قراًرا للجنة البحث یوم األحد.

وھناك أیًضا واحًدا من بنود الموافقة التي نقلناھا اآلن إلى جدول األعمال  سریع لذلك.بتلخیص 

 لذا فقط استمروا في محاولة المواكبة، وسوف نتقدم إلى األمام. الرئیسي.

دعوني أبدأ معكم، جونزالو، وسوف نقوم بنداء األسماء عن  --دعوني أسأل االجتماع عقد اآلن.

 ثم سوف أنتقل مباشرة إلى العمل. ة إیریكا ورینالیا عن بعد.بعد، ثم سوف نقوم بدعو

 

 غونزالو نافارو.  غونزالو نافارو:

 

 جورج سادوسكي.  جورج سادوسكي:

 

 ماركوس كومار.  ماركوس كومار:

 

تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن 
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي
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 .IETFجون سونیون مسؤول اتصال   جون سوینینن:

 

 مایك سیلبر.  مایك سیلبر:

 

ج إلى جدول األعمال الرئیسي 1إن أمكن أن أطلب نقل العنصر وستیف،  بروس تونكین.  بروس تونكین:

ج المعتمد للتكالیف القانونیة المتعلقة 1إذا كان من الممكن فقط أن أطلب أن ینتقل البند  أیًضا.

 ، إلى جدول األعمال الرئیسي. CWGبـ

 

 نعم.  ستیف كروكر:

 

 سوزان وولف.  سوزان وولف:

 

 كریس دیسیبان.  كریس دیسیبان:

 

 شیرین شلبي.  شیرین شلبي:

 

 ستیف كروكر.  ستیف كروكر:

 

 رام موھان.  رام موھان:

 

 

  20من  2صفحة 
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 آشا ھیمراجاني.  آشا ھیمراجاني:

 

 فادي شحاده.  فادي شحادة:

 

 راي بلزاك.  راي بلزاك:

 

 ویي وو.-كو   واي وو:-كیو

 

 وولف غانغ كالین واتشیر.  وولف غانغ كالین واتشیر:

 

 نایدر.توماس ش  توماس شنایدر:

 

  غرف الدردشة. كیف یمكننا الحصول على الرد عن بعد؟ شكًرا.  ستیف كروكر:

ربما  ال یوجد إشارة على إریكا. وإریكا، ھل أنت ھناك؟ رینالیا عبدالرحیم تقول إنھا حاضرة.

ولكنا بالتأكید لدینا نصابًا قانونیًا  إنھا في منطقة شبكة صعبة، كما قیل لي. تنضم إلینا الحًقا.

 وسوف نمضي قدًما.

 .16ب، لخطة تشغیل السنة المالیة 2لذا فالبند األول الذي أرید أن أتناولھ مدرج بصفتھ البند 

 دعوني أطلب من شرین أن تنقلھ.  

 

 أجل.  شیرین شلبي:

 

  20من  3صفحة 
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سوف أنقل األشیاء إلیك لوصفھا، ثم سنعقد مناقشة مفتوحة وسوف ننتقل  سوف أنوب عنھ.  ستیف كروكر:

 إلیھا.

 

 ھل یمكننا عرض الشریحة األولى من فضلكم؟ شكًرا.  یرین شلبي:ش

حیث أن المیزانیة  أود أن أقدم ھذا الموضوع بصفتي رئیًسا للجنة المالیة للمجلس. شكًرا.

ویجب أن أقول بصفتي رئیًسا للجنة  وضعت في مسودة، وعادت التعلیقات وتم تعدیل المیزانیة.

 ھذا العام كانت عملیة محسنة كثیًرا بالنسبة للسنوات السابقة.المالیة، أن معالجة المیزانیة 

ویرجع الفضل أساسا إلى المجتمع والطریقة التي شاركتم بھا والطریقة التي قدمتم لھا بھا 

وأود أیضا أن أشكر زافیر وفریق  التعلیقات ومرونتكم في فھم القیود المفروضة على المیزانیة.

ن مع المجتمع، وكذلك زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة الذین شاركوا المالیة للعمل الجاد والتعاو

لذلك بشكل عام، كان التعاون  في النقاش مع المجتمع لفھم تعلیقات المجتمع وقلق المجتمع.

 ، ومجلس اإلدارة.ICANNناجًحا جًدا بین المجتمع وموظفي 

أوالً  أؤكد على بعًضا منھم.أود فقط أن  ونتیجة لذلك، یمكنكم اآلن مشاھدة أربع أو خمس نقاط.

توافر الشفافیة حول مشروع المیزانیة  أن مشاركة المجتمع كانت أفضل بكثیر جًدا ھذا العام.

مشروع متاحة للجمیع لمشاھدتھا والتعلیق  300وخاصة حساب التكالیف المفصلة ألكثر من 

 علیھا.

وكما قلت  تجابة للتعلیقات العامة.وھذا العام لدینا المزید من الوقت ألخذه بعین االعتبار واالس

بعد إجراء تلك  مع المجتمع. --سابًقا، أعضاء مجلس اإلدارة یشاركون في مقابالت مع اللجنة

 التعلیقات العامة، جلسنا وحصلنا على منظور آخر لھا، وما ھو مھم وما ھي مخاوفھم.

أعتقد ألول مرة  --وھذا ع.نتج عن ذلك أننا قمنا بتغییرات للمیزانیة بناء على مدخالت المجتم

 منذ أن كنت في مجلس اإلدارة، قمنا بذلك في الوقت المناسب وكذلك قبل نھایة السنة المالیة.

 ولم ننتھ بعد من وضع تحسینات للمیزانیة. لذا شكًرا لكم جمیًعا وشكًرا مرة أخرى للمجتمع.

كالیف من خالل الوظائف نخطط العام المقبل لتقدیم المزید من التحسینات، خاصة تحلیل الت

 وھذا مھم جًدا حیث نمضي قدًما في المرحلة االنتقالیة. .IANAالحیویة مثل 

اآلن أرید التسلیم لفادي، الرئیس التنفیذي لدینا، الذي سوف یقدم المیزانیة النھائیة للمجلس 

 فادي؟ للموافقة علیھا.
 

  20من  4صفحة 
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 شكًرا لك، سیدي الرئیس.  فادي شحادة:

في  مع مدخالت المجتمع. 2016میزانیة والخطة التشغیلیة للسنة المالیة تم إعداد مسودة ال

سنغافورة، عقدنا ورشة عمل تضم العدید من األعضاء في المجتمع لمراجعة المیزانیة مًعا 

نتیجة لذلك، قدمنا لمجلس اإلدارة المیزانیة التشغیلیة للسنة المالیة  ولفھم كیفیة تلبیة احتیاجاتكم.

لدینا، لتذكیركم، مناقشة عمیقة مناقشة متعمقة لساعات  قد رأیتموھا جمیًعا. .في إبریل 2016

 أن جمیعنا نقدر كیف تم بناؤھا. --متعددة حول المیزانیة للتأكد من أنكم جمیًعا

أود أن أذكرنا بأن ھذا العام للمرة األولى في تاریخنا، أن المیزانیة ترتكز تماما في الخطة 

حقیبة، وكما قلت أنت، سیدي الرئیس، أكثر  52ھدفا،  16أھداف،  االستراتیجیة على خمسة

 مشروع. 300من 

وصوالً لكل واحد من المشروعات  وللمرة األولى، نظھر المیزانیة على مستوى المشروعات.

 ، نظھر المیزانیة.300التي تزید عن 

نظر رفیعة المستوى ما ال یصدق عن األرقام التي رأیتموھا في إبریل ھو أنھ بینما ھذه وجھة ال

لألرقام التي ترونھا على شاشتكم، فقد تم تقدیم التقسیمات بالتفصیل، ومراجعتھا وقد علق 

 المجتمع علیھا.

 لتلخیص الموضوعات تركزت التعلیقات حول ما یلي: تعلیًقا من تسع منظمات. 85لقد تلقینا 

تركزت التعلیقات األخرى على نقص الوضوح  المالحظات أن دعم السیاسة بحاجة إلى زیادة.

وأخیًرا، كنا ھناك بعًضا من التعلیقات القیمة  وكیف تتمیز في میزانیتنا. USGفي انتقال 

  على نجاحھا للمجتمع. ICANNوالبناءة جًدا حول مؤشرات األداء الرئیسیة، وطریقة تقاریر 

لقد أغلقنا فترة التعلیقات في األول من  لقد كانت قیمة جًدا. نشكر المجتمع على ھذه التعلیقات.

  یونیو. 5نتیجة لذلك، نشرنا ردنا على المجتمع في  مایو.

 یمكنني تلخیص أن الردود جاءت في فئتین، إما توضیحات للمجتمع أو تغییرات لھا أثر مالي.

 USGعلى الجانب التوضیحي، قدمنا المزید من المعلومات والتفاصیل عن أثر انتقال 

فة إلى بعض تعدیالت اللغة، على سبیل المثال، حول كیفیة وصفنا لمؤشرات األداء باإلضا

  الرئیسیة لضمان تماشي المجتمع وتماشینا معھ حول كیفیة قیاس عملنا.

 

  20من  5صفحة 
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ھذه ھي المرة األولى في فترة  اآلن على األثر المالي، أود أن أقدم مذكرة ھنا لكم جمیًعا.

نتیجة لذلك، نقوم بتغییر العناصر المالیة  ییر المیزانیة.والیتي كرئیس تنفیذي لكم نقوم بتغ

 وأنا مسرور جًدا أننا نقوم بذلك. للمیزانیة كنتیجة لمدخالت مجتمع بناءة جًدا.

ونتیجة لذلك، تم زیادة  وقمنا بتحلیلھا. لذلك للمرة األولى اتخذنا مدخالت محددة من المجتمع.

وھذه عبارة عن مجموعة  والخدمات المھنیة. دعم السیاسات في مجاالت األشخاص، والسفر

وأنا  ترحیب من التعلیقات التي جاءت بشكل بناء وتعاوني من العدید من أعضاء المجتمع لدینا.

على یقین أن فریق دیفید أولیف مسرور أیًضا ألنھم استطاعوا استخدام التمویل اإلضافي أیًضا 

 اإلضافي والخدمات المھنیة.كمجتمعنا الذي سوف یستفید أیًضا من السفر 

كال من ھذه الزیادات  ملیون. 6كما قمنا أیًضا بزیادة نطاق الخدمات اللغویة بما یقرب من 

 من حیث زیادة ھذه المجاالت في المیزانیة. %14و 10تتراوحبین 

عدم لقد التزمنا تجاھكم جمیًعا بالبقاء ضمن میزانیتنا و اآلن، النقطة النھائیة في غایة األھمیة.

 عفًوا، عدم زیادة اإلنفاق وأخیًرا وجدنا أنفسنا في عجز. -زیادة الطواريء

لذلك من حیث البقاء على ھذا االلتزام، وبالنظر إلى المسؤولیة االئتمانیة لدینا لكم وللمجتمع، 

 قمنا، بعد بعض التحلیالت، بتعدیل الطواريء لدینا حتى ال كون لدینا عجز في العام المقبل.

یة الناتجة عن ذلك، التي نطلب منكم الموافقة علیھا الیوم تحتوي على تغییرات في المیزان

وكما قلت سابًقا، الزیادة في دعم السیاسة باإلضافة إلى خدمات اللغة  المناطق الصفراء المبرزة.

وكما ترون، لقد زادت ھذه  یؤثر على األشخاص، السفر واالجتماعات والخدمات المھنیة.

 األرقام.

 لذا فھذا ھو األثر المالي لھذا التغییر. ننا قمنا بتخفیض الطواريء للبقاء ضمن میزانیتنا.ولك

ھذه المیزانیة أكبر من  قبل االنتھاء، سیدي الرئیس، أود فقط أن أقوم بتعلیق مھم لنا ھنا.

الجدیدة،  gTLDلبرامج نطاقات  49,5ملیون للمشروعات،  113,4ملیون دوالر،  100

 التي وضعت بشكل تصاعدي وبنیت بتعاون المجتمع. 162,9نیة بإجمالي میزا

ھذا ال  --أنا ال أعلم عن أي منظمة على وجھ األرض تبني میزانیة بھذا الحجم بشكل تصاعدي

مشروع نقدم لھا  300أكثر من  وھذا یوفر التفاصیل لمستوى المشروع اآلن. --یصدق حقیقة

 ركاء في إدارة ھذه المیزانیة مًعا.ھذا یعني أننا والمجتمع اآلن ش التفاصیل.

 

  20من  6صفحة 

 



 AR العام لمجلس اإلدارة ICANNاجتماع  -بیونس آیرس 

أنا لست بصدد تسمیة المنظمات حول العالم، ولكنني ذھبت إلى بعض من المنظمات األكثر 

لم أتمكن حتى من العثور على البیانات المالیة كاملة على  احتراًما الغیر ربحیة في العالم.

  إلى مستوى المشروع.لدینا تفصیل كامل لمیزانیتنا وصوالً  مواقعھم على اإلنترنت.

لذا مع ذلك، أعود لك، سیدي الرئیس، وأرجو أن یعتمد ھذا المجلس ھذه المیزانیة للسنة 

 .2016 المالیة

 

 شكًرا لك، فادي. شكًرا لك شیرین. شكًرا جزیالً.  ستیف كروكر:

 أرید أن أقحم نفسي ھنا. سوف نفتح المناقشة.

آلن والمزید عند اقترابنا من نھایة والیتك، عن فادي، سوف نتحدث لمزید من الوقت، القلیل ا

ولكن ما قمت  لقد كان العالم أكثر انتباھاً ألنشطتك الخارجیة. إنجازاتك وأسلوبك في العملیات.

 بتغطیتھ ھنا للتو ھو اإلدارة الداخلیة المھمة كلھا والتحول الذي تم.

ا من األجزاء األكثر أھمیة من أود أن أقتبس ما تقولھ ھناك وسیكون واحدً  وھذا مثیر بالفعل.

فلیس  التراث الذي تتركھ ورائك، قوة العملیات الداخلیة، والوثائق، والضوابط المالیة التي لدینا.

من الھین إدارة میزانیات بھذا الحجم، وأشخاص بجداول أعمال مختلفة بشكل إیجابي، ولكن كل 

 اولة تجمیع كل ذلك في خطة متماسكة.شخص یركز على ما یعتقد أنھ من المھم القیام بھ ثم مح

وللقیام بذلك في مرحلة مفتوحة على مصراعیھا، ولھا إسھامات من العالم كلھ، فأنا أقدر وأعتقد 

 ھذا ال یتم مجاًنا. أن العالم یحتاج إلى إدراك مدى التعقید وصعوبة التحكم المتضمنة ھنا.

 حسًنا، شكًرا جزیالً.

 فادي؟ مناقشات؟ ھل من ھل ثمة تعلیقات أخرى؟  

 

إذا كان یمكنني أن أضیف، لن یكون عدالً لك أن تذكرني بدون أن أذكر أنا جمیع األشخاص   فادي شحادة:

لذلك ألجل التسجیل على محاضر االجتماع، أود أن أقدم شكًرا خاًصا  الذین جعلوا ذلك ممكًنا.

وأخص  الت جیدة.الذین عملوا بجد لیقدموا لنا مدخ ccNSOلمجتمعنا، واألشخاص في 

بالذكر رولوف میجر لمساھماتھ المفیدة جًدا، واألشخاص من بقیة المجتمع، تشاك غومیز، وما 

 لذلك شكر خاص لھم. قام بھ لمساعدتنا والتعاون معنا وكثیرون آخرون.
 

  20من  7صفحة 
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شیرین شلبي، وأسلوب العمل معنا  BFC، رئیس BFCوشكر خاص أیًضا في السجل لرئیس 

، COOالذي یجلس ھنا بجواري، زافیة كالفیھ، و CFOبصراحة، لـوأخیًرا،  وتوجیھنا.

سوزانا بینیت، وفرقھم العظیمة التي عملت بال كلل لجعل ھذه المیزانیة ھي المیزانیة األولى 

 بھذا المستوى من التفاصیل.

 

 --أعتقد  ستیف كروكر:

 [ تصفیق ]

كان لدینا، كما رأى  بسرعة.ھناك شيء آخر أجد نفسي مضطًرا للتركیز علیھ، ثم سوف ننتقل 

ونحن اآلن في عصر لم یعد فیھ الحال  الجمیع، میزانیة سریعة االرتفاع في السنوات الماضیة.

ھناك تحدًیا ھائالً لالنتقال من میزانیة آخذة في االرتفاع إلى واحدة دون المستوى  كما كان.

 ات، والزیادات في كل عام.ألنھا تبدو كمیزانیة سلبیة للجمیع الذین اعتادوا على التحسین

لذا فھذا عمل شاق جاد، وال یقدم اللذة الطبیعیة التي تحصلون علیھا من كونكم خارًجا والتفاعل 

لذلك، على اي  مع الناس وجمیع األشیاء التي یقام فیھا االجتماعات والتصویر وما إلى ذلك.

 حال أرفع قبعتي لكم.

حسًنا، یجب علیكم قراءة  --كل من لھ صالح تصویت.بدون المزید من المناقشات، أدعو اآلن لل

 أرجوك. القرار.

 

 سوف أقرأ القرار قبل التصویت.  شیرین شلبي:

، وبالقیام بذلك، یحدد 2016تقرر ، یتبنى مجلس اإلدارة خطة تشغیل ومیزانیة السنة المالیة 

یل ومیزانیة رسوم االعتماد المتنوعة بحسب المسجل والمعاملة كما ھو مبین في خطة تشغ

 .2016السنة المالیة 
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 كل ما یوافق یقول نعم. أدعو اآلن للتصویت. شكًرا.  ستیف كروكر:

 [ موافقة جماعیة بنعم. ]  

 ھل لدینا تصویت من رینالیا و/أو إیریكا؟  

  

 لدینا موافقة من رینالیا.  كریس دیسیبان:

 

 ھل من معارض؟ شكًرا.  ستیف كروكر:

 

 (نص غیر واضح)  إیریكا مان: 

 

  شكًرا. رائع، إیریكا.  ستیف كروكر:

 ھل من معارض؟

 [ ال یوجد أي رد لفظي. ]  

 ھل توجد حاالت امتناع عن التصویت؟  

 [ ال یوجد أي رد لفظي. ]  

 أحسنتم. باإلجماع. 2016تم تمریر میزانیة السنة المالیة   

 [ تصفیق ]  

 شكًرا جزیالً. انتظاركم.أعلم ذلك شیرین ورام، أن لدیكم سیارة ب

 

 شكًرا.  رام موھان:
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 ونتمنى لكم سفًرا آمًنا! ستیف كروكر: 

 

 شكًرا.  شیرین شلبي:

 

 وبالنسبة للتسجیل، فھم یغادرون االجتماع ولكن ال یزال لدینا حجم النصاب القانوني.  ستیف كروكر:

طبیعة القرار الذي  --طبیعة القرارإنھا  مررنا قراًرا یوم األحد. --قمنا أود أن أقوم بما یلي.

قمنا بتمریره ھو واحد من األمور المعتادة التي نقوم بھا في ھذا اإلطار عادة لتكون واضحة 

ولكن كان ھناك بعض االستعجال لوضعھ في السجل حتى یمكننا االھتمام  وظاھرة لھذا األمر.

كان إنشاء لجنة للبحث، من لقد سمعتم بالفعل جوھر ذلك، والذي  ببعض اإلجراءات األخرى.

 واآلن، إذا كان بوسعي العثور علیھ، أود فقط أن أقرأ األسماء. .CEOلجنة بحث 

لذلك فلجنة البحث یترأسھا جورج سادوسي وأعضاء لجنة البحث ھم رینالیا عبد الرحیم، 

وشیرین شلبي، وأنا ستیف كروكر، ووكریس دیسبن، وكاركوس كومر، ورام موھین وراي 

ولكن تمشیًا مع وعد المجلس الذي قطعناه بوضع  التقریر منشور وعلني وما إلى ذلك. بلزاك.

 أكبر قدر ممكن من ذلك في وجھة نظر مبسطة، أردت أن استعرض ذلك، أحضره وأقدمھ ھنا.

 إنھ أمر تم بالفعل. ال یوجد أي إجراء مطلوب في ھذه المرحلة. --ال یوجد  

جدول أعمال الموافقة یحتوي على سلسلة  أعمال الموافقة. لذا مع ذلك، أود العودة إلى جدول

 لدي الكثیر جًدا من قطع األوراق ھنا. --وسوف نتعامل مع من البنود المدرجة فیھ.

لن  ك.1أ حتى 1جدول أعمال الموافقة یحتوي على سلسلة من البنود المدرجة فیھ، وتسمى 

ز 1 ا سوف یتم التعامل معھما بشكل خاص.فقط سوف أقرأ القائمة ذاتھا ولكن اثنین منھ --أقرأ

انتقلت من جدول أعمال  CWGالموافقة على دفع بعض التكالیف القانونیة المتعلقة بإشراف 

تم ذلك وفق بالطلب،  الموافقة إلى جدول األعمال الرئیسي حتى یمكننا القیام ببعض المناقشات.

ن من أعضاء مجلس اإلدارة أن طلب اثنی بدون أي مناقشة، من أي عضو في مجلس اإلدارة.

 ننقلھ، وھذا ما قمنا بھ.
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سوف أقرأ فقط عناوین ذلك، باستثناء عندما أصل لتوجیھ الشكر ألعضاء المجتمع المغادرین 

  عندھا سأدخل في بعض التفاصیل.

ب ھو تعیین ممثل مشغل خادم 1؛ 2015إبریل  26أ ھو الموافقة على محضر االجتماع من 1

؛ TLDحول استخدام قائمة ثابتة ملحقة ـل SSACج ھو مشورة 1؛ RSSAC لـ Bالجذر 

ھـ ھو التعاقد على 1وإعادة المفاوضات؛  ccTLDد، إقرار إطار عمل التفسیر لمفاوضات 1

لشھر  ICANNو ، التعاقد على مكان اجتماع 1؛ 2016لشھر مارس  ICANNمكان اجتماع 

  سأتطرق إلى ذلك مرة أخرى. .ح، الشكر ألعضاء المجتمع المغادرین1؛ 2016أكتوبر 

ي، الشكر للمترجمین، والعاملین، وفرق 1، 53رقم  ICANNط، الشكر لداعمین اجتماع 1

 ICANNك، الشكر للمضیفین المحلیین الجتماع 1العاملین في الحدث وفندق ھذا االجتماع؛ و

 .53رقم 

مستفیضة، وال یوجد  كل ذلك تم من خالل العملیات المناسبة في اللجنة، ومن خالل مناقشات

ال توجد حاجة للمناقشات المستفیضة على مستوى مجلس اإلدارة فیما عدا المظھر  --ھناك

 الشكلي لتمریر ذلك.

 اعتراف المجتمع.

الختتام مدة خدمتھم، إیفان لیفوبیتش،  At-Largeنود أن نشكر األعضاء التالیین في مجتمع 

، At-Largeالجدیدة التابعة لـ gTLD، رئیس مجموعة عمل نطاقات NARALOأمین عام 

 .At-Largeورئیس مجموعة عمل تحدیثات المستقبل التابعة ـل

قمنا ببعض التحیة لھ  وأود أن أشكر ریتشارد "دیك" لینینج، مجموعة عمل السالمة العامة.

 اللیلة الماضیة.

لخدماتھ  ومن مجموعة أصحاب المصلحة المسجلین في منظمة دعم األسماء العامة، في ذكرى،

 روبرت "بوب" كونیلي، مؤسس مجموعة أصحاب المصلحة المسجلین.

ھذا لیس من المفترض أن  أود أن أشكر الجمیع، وأتمنى أال نضطر للقیام بالكثیر من الذكریات.

 جمیع المتطوعون قدموا قدًرا ھائالً من العمل. --یقتلنا، ولكن كما یعلم الجمیع، یضع الجمیع كل

 الجمیع موافق، قولوا نعم. و للتصویت بالموافقة.لذا مع ذلك، أدع
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 نعم.  أصوات متعددة:

 

 إیریكا؟  ستیف كروكر:

 

 نعم.  إیریكا مان:

 

 رینالیا تصوت بالموافقة.  ستیف كروكر:

 ھل من معارض؟

 ھل توجد حاالت امتناع عن التصویت؟

 إیریكا؟

 

 قالت نعم. متحدث مجھول: 

 

 أوه، ھل قالت نعم؟  ستیف كروكر:

 

 نعم.  إیریكا مان:

 

 شكًرا.  ستیف كروكر:

 شكًرا جزیالً. لقد تم تمریر جدول أعمال الموافقة باإلجماع.  
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أ في جدول األعمال، والذي ھو تنقیح الستعراض التشابھ الثاني لتقییم 2واآلن ننتقل إلى البند 

 .IDN ccTLDطلبات 

 --كریس، دعني أقدم ذلك، نقلھ، و  

 

لن أقرأ الحیثیات وإال  سوف أقرأ القرار ثم أقدم شرًحا موجًزا. --لن أقوم ًرا لك، ستیف.شك  كریس دیسیبان:

بالتشاور مع  ccNSOیقول القرار یطلب المجلس من  سنضطر للبقاء ھنا طوال الیوم.

، توفیر المزید من التوجیھ والتنقیح SSACو GACأصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك 

لعملیة استعراض تشابھ السلسلة الثانیة، بما في ذلك تفسیر توصیات  -نیة لمنھجیة السلسلة الثا

االنقسام لیتم تطبیقھا للحاالت الراھنة والالحقة ذات الصلة بعملیة المسار السریع في 

IDN ccTLD  باإلضافة إلبالغ السیاسة المقترحة باختیار سالسلIDN ccTLD. 

ون ثانیة للنظر في أي سلسلة عثر علیھا في آلیة طع ccTLDقدمت  --باختصار، نحن قدمنا

 التشغیل األول لتكون مشابھة بشكل مربك بسلسلة قائمة.

وكانت نتیجة ذلك أن تمت الموافقة على عدٍد من السالسل التي كانت صعبة، ولكن سلسلة 

وف العثور على الھیئة لم یكن مشابًھا لدرجة اإلرباك عندما تكون الكتابة بالحر --واحدة بعینھا

 الصغیرة ولكن یكون مربًكا عندما تكون الكتابة باألحرف الكبیرة. 

، القیام ببعض األعمال SSACو GAC، بالتزامن مع ccNSOلذلك نحن نطلب من 

إلخبارنا ما إذا كان االرتباك في حالة األحرف الكبیرة مشكلة أم ال، ونحن نتوقع أن تقوم 

ccNSO تزامن مع الموظفین ذوي الصلة.بھذا العمل خالل األشھر القادمة بال 

 ستیف، ھذا ھو التفسیر.

 ھل تود أن أقترح حالً؟

 

 --وسوف ننتقل نعم.  ستیف كروكر:
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 سأنقل القرار، نعم.  كریس دیسیبان:

 

 جید. راي. الثانیة؟  ستیف كروكر:

 ھل من مناقشات؟  

 

 كریس؟  فادي شحادة:

 

 نعم، فادي.  كریس دیسیبان:

 

ألنني أعتقد  ھل یمكننا؟ --ھل یمكننا ھل ھناك أي توقعات حول إطار العمل؟ سؤال فقط.مجرد   فادي شحادة:

 أننا جمیًعا نعرف ھذا ربما یكون معلًقا.

 

 أتفھم ذلك.  كریس دیسیبان:

 --بأسرع ما یمكن، ولكن ھذا في الواقع غیر ممكن بالنسبة لنا ccNSOسوف ینتقل مجتمع 

ولكن بحسب فھمي أننا نتحدث عن  مكن لنا فرض إطار عمل.حیث أنھا عملیتھم، في الواقع ال ی

 ھناك قضایا عبء عمل، كما ھو واضح. مسألة، كما تعلمون، بضعة أشھر، ثالثة أشھر، ربما.

 ولكنني سوف أسعى لضمان أن یتم التعامل معھا بأسرع وقت ممكن.

 

 ھل ھناك مناقشات أخرى؟  ستیف كروكر:

 من الموافق؟ استدع السؤال.
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 نعم.  أصوات متعددة:

 

 ھل من معارض؟  ستیف كروكر:

 ھل توجد حاالت امتناع عن التصویت؟  

 إیریكا؟  

 

 نعم، (غیر واضح).  إیریكا مان:

 

 تم تمریر ھذا اإلجراء باإلجماع. وأنا لدي موافقة من رینالیا. نشكرك یا إیریكا.  ستیف كروكر:

ز الذي أخرجناه من 1ي جدول األعمال، وھو البند ھذا ینقلنا إلى البند األخیر ف شكًرا جزیالً.

 جدول عمل الموافقة.

 دعوني أطلب من آشا أن یقدم لنا ذلك ویقودنا فیھ.

 

 --فھل أقرأ القرار أوالً أم شكًرا لك، ستیف.  آشا ھیمراجاني:

 

 نعم.  ستیف كروكر:

 

 حسًنا.  آشا ھیمراجاني:

 قانوني آخر.ھذا القرار بشأن الموافقة على الدفع لمجلس 
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للخدمات المھنیة  LLPلسیدلي أوستن  508,624.98لذا تقرر، وافق المجلس على دفع مبلغ 

 ICANN، وتوجھ CWG، إلشراف 2015مارس  31المقدمة والنفقات التي تكبدتھا خالل 

 التخاذ جمیع الخطوات الالزمة للقیام بالمدفوعات المناسبة.

 CWGث لبعض من الرؤساء واألعضاء ـللذلك في ھذا الموضوع بالذات، كنت أتحد

، وما شاركوه معي ھو أن المستشارین القانونیین الخارجیین قد أسھموا إسھاما CCWGو

 .CCWGو  CWGكبیًرا جًدا في عمل 

لذلك نحن سعداء حقا أن ھذا قد تم حیث أن المجتمع كان یناقش االحتیاج للدعم القانوني في 

 ي في سنغافورة.في مسقط رأس 52رقم  ICANNاجتماع 

 CCWGو CWGلذلط أنا أیًضا یسرني أن أسمع بشأن اآللیة التي وضعھا رؤساء كل من 

لذا عندما أقوم  للتصدیق على أو تدقیق األسئلة قبل أن یتم إرسالھا إلى مستشار قانوني.

بالتصویت العتماد ھذا الدفع، أود تشجیع كال المجموعتین لمواصلة توخي الحذر والكفاءة عند 

 إدارة المشورة القانونیة.

 بروس، ھل تود إضافة شيء إلى ذلك؟

 

 نعم، شكًرا لك، آشا.  بروس تونكین:

لذلك أود أن أقترح  ، وھذا لم یرد بالفعل في الحركة أو المبرر.CCWGالحظت أنك ذكرت 

أنھ ربما، دون تغییر الحركة، أنھ على األقل في المبرر أننا أخذنا مالحظات أن نفس الشركة 

في العمل المحدد أو مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن  CWG القانونیة التي تم اختیارھا لـ

التسمیة ھي نفسھا شركة العمل التي تم اختیارھا لتقدیم المشورة لمجموعة العمل عبر المجتمع 

 بشأن المساءلة.

ن كان بوسعنا لذا إ لذك كان ھناك بعًضا من كفاءة التكالیف باستخدام نفس الشركة القانونیة.

 .CCWGفقط أن ندرج ذلك في المبرر، أن نشیر إلى أن نفس الشركة تم استخدامھا بواسطة 

لذا فھذا القرار ھو العتماد التكالیف، فقط أكثر من نصف ملیون  ومن ثم لقد تحققت للتو.

لقد تلقینا  نحن اآلن في شھر یونیو، وقد تحققت للتو مع العاملین. دوالر، لشھر مارس.

لذا فنحن في معدل تشغیل أكثر من نصف  تویات مماثلة من الفواتیر لشھر إبریل أیًضا.مس
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بشكل فعال، ھذا  --ولوضع ھذا في المنظور، نصف ملیون دوالر تتعلق ملیون دوالر شھرًیا.

یعني أنھ سیكون ھناك أكثر من ملیون من المستھلكین والمنظمات، وتسجیالتھم، لدفع شھر من 

 ھذا مھم جًدا. یة.الرسوم القانون

في  500,000بمعدل تشغیل  ملیون. 2,9وأالحظ أن فادي لدیھ طواريء في میزانیتھ تبلغ 

 الشھر، سیكون ذلك كبیر جًدا.

لذا لإلشارة فقط أنھ بمجرد مرورنا على األجزاء األكثر تعقیًدا من العملیة حیث كان علینا 

لتنفیذ اآلن، یجب علینا اآلن أن نبدأ في استخدام مشورة الخبیر األكثر تخصًصا، حیث نتقدم ل

االستفادة من الموارد القانونیة الداخلیة لدینا وأن نضع في اعتبارنا العمل بأكثر الطرق الممكنة 

 فاعلیة من منظور التكلفة.

 

 شكًرا بروس.  آشا ھیمراجاني:

 سوف أعود لك مرة أخرى، كریس.  

 .CWGأردت فقط أن أقول نعم، أنت محق، ھذا الرقم ھنا بنصف ملیون ھو فقط ألجل 

ولكنني كنت فقط أقول أنھ، بشكل عام، عندما تحدثت لكال المجموعتین، بدأتا في، كما تعلمون، 

 تنفیذ أسالیب، وآلیات لضمان عدم تقدیم أسئلة تافھة لالستشارة الخارجیة.

 كریس؟

 

 آشا.شكًرا   كریس دیسیبان:

 أنا أتحدث كمحام. لذا ال یوجد نقد متضمن على اإلطالق.

أوال وقبل كل شيء، بروس، أنت على حق، ولكن من المھم أن نتذكر أنھ، في الواقع، أن 

CCWG .لذا فواحدة منھا ھي سیدلي، وشركة  لدیھا اثنین من قانون الشركات، ولیس واحدة

  أدلر كولفن، على ما أعتقد. ال یمكنني أن أتذكر. --القانون األخرى ھي

 لذا بینما ھناك حفظ للتكالیف إلى حد ما، ھناك تكالیف إضافیة.
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 مرة أخرى، ال أنوى انتقاد العملیة. --النقطة األخرى التي سأقولھا فقط ھي --والنقطة األخرى

ع، ھي، في الواق CWGعملیة إشراف  --أعتقد أنھا جیدة وأنھم قاموا بعمل رائع، ولكننا حالیًا

 قد تعثرت في الوسط. CCWGولكن  ICGقد ارتفع إلى  CWGفي النھایة بمعنى أن عمل 

لذلك أتوقع أن رسوم شھر یونیو، لھذا االجتماع وشھر یونیو بشكل عام، سوف تكون أعلى 

 بشكل كبیر وبما تكون أعلى في یولیو أیًضا.

 

شا وھي مكتوبة، ولكن فقط أرید أن أكون نعم، أود فقط أن أكون واضًحا بشأن نقطة ذكرھا آ  فادي شحادة:

لذلك فنحن،  واضًحا بشكل كبیر أن المجتمع طلب منا عدم التحكم في كیفیة إنفاق ھذه األموال.

حیث أن  كطاقم عاملین أو مجلس اإلدارة، لیس لدینا ذراع، لیس لدینا آلیة على ھذا المبلغ.

أنھم یقدمونھا بدون أي تعلیق  المجلس یطلب المساعدة من استشاري خارجي، ومن الواضح

 على الخدمة، ألن ھذا لیس من حقي.

لكن لكي أوضح فھذه الفواتیر التي تتكون من مئات اآلالف من الدوالرات یتم التحكم بھا تماًما 

نحن ال نشارك في التحكم في ھذه األموال، أو في السیطرة على ھذه  من قبل طلبات المجتمع.

 مجتمع، نحن نقف في الخلف وببساطة ندفع الفواتیر، وھذا ما نقوم بھ.بناء على طلب ال األموال.

مارس وكان  6ألف دوالر تقریبًا، بدأ في  500ولكي أكون واضًحا، الرقم الذي رأیتموه من 

 لذا فھذا أقل من شھر في مارس، كان نصف ملیون دوالر. مارس. 31حتى 

األرقام الحالیة، بالطریقة التي یطلب بھا وأنا أوافق مع كریس أن التوقعات كانت أن ھذه 

 المجتمع المشاركة من االستشاري، ال یبدو أنھا سوف تتم.

 

نعم، لذا لتوضیح ذلك، نحن ندعم الطلب من المجتمع لتلك المشورة الخارجیة، وأنا أعتقد  حسًنا.  بروس تونكین:

لذا فأنا أقدم ھذه  أنھا كانت مفیدة للغایة. CCWGو CWGأننا سمعنا ھذا األسبوع من 

التعلیقات من حیث انتقالنا في األشھر القلیلة القادمة أن ندرك متى نحتاج الستخدام تلك المشورة 

 الخارجیة ومتى ال نحتاج لذلك، فقط لبیان التكلفة التي ینطوي علیھا.

 

 العاملین.ولكن عندما تطلب أن تكون على وعي، فأنت ال تعنیني أو تعني  عذراً بروس.  فادي شحادة:
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 فأنا بالفعل أوجھ ذلك في المجتمع.  بروس تونكین:

 

 أنت تعني أن المجتمع یجب أن یكون على وعي.  فادي شحادة:

 

 نعم.  بروس تونكین:

 

 باتجاھك. --أنا فقط أدفع الفواتیر ألنني لیس لدي سیطرة على ذلك.  فادي شحادة:

 

 ھل من مناقشات أخرى؟  ستیف كروكر:

 سؤال.أنا أستدعي ال

 شكًرا جزیالً راي. أوه، نعم.-الجمیع

 ھل ترغب في االنتقال؟

 

 نعم، سوف انتقل.  راي بلزاك:

 

 --آشا، ھل ترغب حسًنا. ستیف كروكر: 

 

 سوف أنوب عنھ.  آشا ھیمراجاني:

 شكًرا.  ستیف كروكر:

 إًذا فقد تم تحریك االقتراح ثم الموافقة علیھ. حسًنا.

 الموافق؟من  أنا أستدعي السؤال.
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 نعم.  أصوات متعددة:

 

 إیریكا؟  ستیف كروكر:

 

 نعم.  إیریكا مان:

 

 شكًرا.  ستیف كروكر:

 ورینالیا تصوت بالموافقة.

 ھل من معارض؟

 ھل توجد حاالت امتناع عن التصویت؟

 شكًرا جزیالً. تم تمریر ھذا اإلجراء.

 ھذا یكمل البنود المدرجة في جدول أعمال الموافقة.

 ي أعمال أخرى؟ھل توجد أ

 في سان تیلمو، في الطابق السفلي. 6:30المشروبات تقدم الساعة  .06:21الساعة اآلن  ممتاز.

 في األرجنتین. ICANNشكًرا لكم جمیًعا، وھذا یلخص اجتماع مجلس 

 [ تصفیق ]

ھذه ھي القاعة التي اجتمعت بھا  نعم، تتوفر الكوكتیالت والمقبالت اللطیفة في سان تیلمو. متحدث مجھول:

GAC .تفضلوا رجاء واستمتعوا. طوال األسبووع 

 

 [نھایة النص المدون]
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