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ICANN - سنغافورة، في سنغافورة 
  

لقد أدركنا بالفعل ھذا  وشكًرا لكم على الحضور. وطاب صباحكم جمیًعا. أھًال ومرحًبا بكم. الرئیس شنایدر:

وكان السؤال ھو كیف  لة الماضیة.الصباح أن لدینا مشكلة كبیرة مع البیان الذي لم نره اللی

إال أننا بعد ذلك، اعتقدنا بالفعل أننا  یمكن أن نحل المشكلة بدون اإلخطار بھا وما إلى ذلك.

 یمكننا أن نكون صرحاء ونخبركم بالموضوع لنحلھ مًعا.

لذا، نود أن نطلب  وھذا أمر یجب أال یحدث. لقد نسینا أن نشكر نواب الرئیس في البیان.

منكم بوضع جملة لشكر نواب الرئیس بأسمائھم وما إلى ذلك وأتمنى أن توافقون على تصریح 

ألنھم نواب  ھل توجد أي اعتراضات أو تعلیقات؟ ذلك وتعذرونا على ھذا النسیان من جانبنا.

أما اآلخرون، بما في ذلك أنا، فسنحتاج فقط إلثبات أنھم جاھزون  الرئیس السابقون بالطبع.

 للعمل.

ضیف سنضیف سطر واحد أو اثنین أو ثالثة أو أربعة أو خمسة ولكن نواب الرئیس، لذا، سأ

 شكرا لك، تریسي. شكًرا لك، بیتر. شكًرا جزیًال. حسًنا. ونشكرھم على عملھم الرائع.

 وبعد ھذه الصدمة، سأترك الكلمة لتوم.

 

األمور التي علینا إدراجھا  لدینا ھذا الصباح عدد من صباح الخیر لكم جمیًعا. شكرًا توماس. توم دیل:

لذا، فما نقترح القیام بھ ھو التعامل أوًال مع المشكالت باختصار  ضمن جدول األعمال المعلن.

في التاسعة والنصف، العاملین في  .GACودعم سفر  GACشدید حول مراجعة موقع ویب 

ICANN --  لكن  محیر للغایة. وھذا أمر ھناك الكثیر من األنشطة لدینا على الطاولة. --عذًرا

 ال بأس بذلك.

الذین یتعاملون مع بنیة االجتماع الجدید  ICANNفي التاسعة والنصف، سیكون العاملین في 

 ICANNوھذه ھي الطریقة الجدیدة التي ستنظم بھا  ھنا للحدیث إلینا حول ما یعنیھ ذلك عملًیا.

لخص ما حول ذلك من وھذا م ، والتي لم یتبق علیھا وقت طویل.2016اجتماعاتھا من 

ACIG .أیًضا 

 

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

 .كسجل رسمي
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في العاشرة، سیكون لدینا نصف ساعة من النقاش تحت قیادة السوید بخصوص التقدم في 

بعد ذلك، من المقترح أن یكون ھناك  ثم ستكون ھناك استراحة. المفتوح. GACمفھوم منتدى 

  شرة.بعد ھذه االستراحة مبا GACنقاش حول طریقة إنھاء التقدم حول مبادئ تشغیل 

عدة  GACوھؤالء الزوار ھم الذي طلبت  .GAC، لدینا زوار أكثر إلى 11:30بعدھا، في 

  للحدیث إلینا حول أنشطة االمتثال التعاقدي. ICANNمرات حضورھم من فریق االمتثال في 

بعد ذلك، أخیًرا، سیأتي أركیتیلوس في نھایة الجلسة في منتصف الیوم لیقدم لنا ملخًصا حول 

الجدیدة بما في ذلك إساءة التعامل مع قطاعات األعمال  gTLDمن جوانب نطاقات العدید 

شكرًا  وتحلیل قطاع األعمال الذي عبر األعضاء عن اھتمامھم بھا. ھذا بالنسبة للصباح.

  توماس.

لدي تریسي ثم میشیل، كما  ھل ھذا صحیح؟ وأعتقد أن أول أمر ھو مراجعة موقع الویب.

 أعتقد.

 

أتذكر االستطالع الذي خرج بھ أعضاء  سأتكلم بشكل مختصر للغایة. صباح الخیر جمیعًا. :تریسي ھاكشو

GAC .وسوف یتعرض میشیل لذلك. للقیام بمراجعة موقع الویب وشكًرا لكم على مشاركتكم 

العدید من المرات أن یتم  GACما أردت قولھ بشدة ھو أن ھذه فرصة لكم حیث طلب أعضاء 

وإذا لم تقدموا تعلیقات أو تشاركوا  وتجدیده وإعادة ھیكلتھ وما إلى ذلك. إعادة تصمیم الموقع

لذا، فھذا طلب موجھ إلى كل منكم للمخاوف  في ھذه العملیة، فسیتم تجدیدھا بدون تعقیباتكم.

التي قمتم بإبدائھا، فقد عبرتم عن بعضھا في ھذه الصباح وفي االجتماعات السابقة، ورجاء 

وقد تم  أیھما تراه مناسًبا. GACالبرید اإللكتروني إلى األمانة أو إلى قائمة توثیقھا وإرسالھا ب

  وسیتم إدراج ھذه التوصیات في تعقیباتكم على المشروع. نسخ األمانة بالفعل.

 GACكملخص سریع فقط لما سیحدث، فمن المعتقد أن موقع الویب سیخدمكم كأعضاء 

، GACلذا، أعتقد فیما یتعلق باألدوار أنكم كأعضاء  ویخدمكم في العدید من األدوار المختلفة.

 سواء كنتم وافدین جدد أو خبراء في ھذا المجال، أو المجال التقني والسیاسات وما إلى ذلك.

وأعتقد فیما یتعلق بھذه األمور أنكم تودون أن تنظروا عندما تشاھدون موقع الویب في ھذه 

  األمور.
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ب أنكم یجب أن تجدوا الموافقة خالل الثواني الخمس عند وأنا أفضل فیما یتعلق بموقع الوی

  لذلك، أرید استخدام ذلك كمبدأ. وصولكم ھناك.

 شكًرا. وبھذا، سأسلم الكلمة إلى میشیل الذي سیقدم لكم نظرة عامة على ما سیحدث بعد ذلك.

 

 نسخة منھ إلیكم جمیًعا. ، تم تقدیمGACالتقریر النھائي حول موقع ویب  شكرا لك، تریسي. توكر:-میشیل سكوت

ولكن، إذا أمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة،  ولن أتحدث في كل من التوصیات بالتفصیل.

  ألنھ من ھذه التوصیة، تتدفق جمیع أنشطتنا األخرى. فسأتجاوز فقط األولى.

سبة وبصورة أساسیة، فإن التوصیة تتعلق بتجدید موقع الویب وتحویلھ إلى منصة تقنیة منا

 بصورة أكبر.

التي كانت  ICANNفي مشاورات مع الفریق التقني في  ICANNكما كنا أنا والعاملین في 

وسوف یعملون معنا طوال السنة على إعادة العمل في موقع الویب وإعادة إنشائھ  مفیدة للغایة.

أنھم یدفعون لقد كانوا في الواقع مفیدین للغایة في  من البدایة من خالل تعقیباتكم وخبراتكم.

فنحن على قائمة  وھذا ضمن المیزانیة. مقابل ذلك، وھو أمر جید جًدا من جانبھم كما أعتقد.

  وكما قلبت، فقد سھل ذلك كل شيء لنا. أولویاتھم.

مع ذلك، سنعمل عن قرب مع  ھذه العملیة. ACIGإذا كنا نعمل على الشریحة التالیة، فستقود 

 ومعكم ICANNتقني في والفریق ال ICANNفریق الدعم في 

وسننتقل  لذا الرجاء إخبارنا بما تحتاجوه. فھو موقع الویب الخاص بكم. واألكثر أھمیة، معكم.

سنعمل عن قرب  كما سنلجأ إلیكم للحصول على توصیاتكم. إلیكم للحصول على المعلومات.

  معكم للتأكد من أن موقع الویب یلبي متطلباتكم.

  لتالیة، الشریحة التالیة من فضلك.فھل یمكننا االنتقال إلى ا

یتمثل السبب في  وھي عالیة المستوى. لقد طورنا مجموعة من النتائج واألھداف لموقع الویب.

وكما نتوقع  --أننا حصلنا علیھا بالفعل في أنھ خالل سنة أو اثنین عندما تم إعداد موقع الویب 

جعة موقع الویب الجدید مقابل نتائج وأھداف یمكننا العودة ومرا --موقع ویب جدید السنة التالیة 

  واضحة لمعرفة ما إذا كان موقع الویب یحققھا بالفعل أو یبدأ في تحقیقھا.
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وسیبقى موقع الویب الحالي قید  ھذه فقط بعض أنشطة العمل الجاریة. الشریحة التالیة من فضلك.

ع الویب الحالي ألننا سنستخدمھ أو سنستمر في تحسین موق ولن نترك ھذا ینتھي. التشغیل بالطبع.

لذا، سنتابع تحسین موقع الویب المذكور، ونتابع إضافة المزید من  السنة التالیة أو السنة ونصف.

لذا، سنستمر في  كما یمكن أن یجب تشغیلھما مًعا أثناء تأسیس الموقع الجدید. المعلومات إلیھ.

تنظر في أدوات جدیدة أفضل للعمل  ICANNفي  ACولجان  SOفجمیع  استخدام ھذه الوظیفة.

وسنكون جزًءا من تلك العملیة وكذلك من التأكد من أن  فیما بین الجلسات والعمل بصورة تعاونیة.

GAC  ستحصل على بعض األدوات عبر اإلنترنت التي ستمكننا من العمل بصورة أكثر فعالي

  یب الحالي.وبالطبع، فسیكونون متكاملین ضمن موقع الو بین الجلسات أیًضا.

 الشریحة التالیة من فضلك. 

 كما أنھ المدیر التقني لدولتھ. ولدیھ خلفیة تقنیة. وافق تریسي مشكورة على قیادة ھذا المشروع.

كما أنھ بالفعل معروف ضمن الفریق التقني في  وأعتقد أنھ شخص مثالي لقیادة ھذا المشروع.

ICANN .تعلیقات أو اقتراحات، فالرجاء عدم التردد لذا، إذا كانت لدیكم أي مشكلة أو  أیًضا

فنحن ھنا  .ICANNضمن  GACفي الحدیث إلى تریسي أو إلّي أو إلى فریق دعم 

  لمساعدتكم.

ولن یكون ذلك مرة واحدة، ولكنھ  سیتم نقل المحتوى الحالي على موقع الویب إلى الموقع الجدید.

 .GACأیًضا كأرشیف لألمانة ومواد  وأعتقد أن موقع الویب الجدید سیكون موجوًدا سیحدث.

 .GACلذا، على سبیل المثال، یوجد بالفعل على موقع الویب جمیع البیانات من أول اجتماعات 

  كما سنسعى إلى تسھیل الوصول إلى ذلك. وھذا نوع المعلومات الذي سیبقى موجوًدا.

ب أن أقول أن ضمان ویج ھذه أمور تقنیة نحتاج لالمتثال لھا. الشریحة التالیة من فضلك.

وقد  لذا، سأتأكد من أن ذلك ھو الوضع بالتأكید. ھو جزء من عقدي أیًضا. IPv6مواصفات 

  تعبت كثیًرا في ھذا الموضوع.

وھناك مشروع أوسع  الحالي. GACأیًضا جزًءا من موقع ویب  GACتشكل نصیحة سجل 

د لتسھیل الوصول إلى وإعداد نظام جدی ICANNجري للنظر في نصیحة مجلس اإلدارة عبر 

وذلك سینتھي  لذا، فنحن جزء من المشروع الجاري. ذلك ومتابعة مكان وجود ذلك أیًضا.

لذا، أتمنى أن  ولكن ذلك استغرق وقًتا أطول قلیًال. بالتكامل مع موقع الویب الخاص بنا أیًضا.

صیحة سجل ویجب أن تعمل ن یكون موقع الویب الجدید الخاص بنا جاھًزا السنة المقبلة.

GAC .كما أتمنى في السنة التي بعدھا 
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أعتقد أن ھناك شریحة أخرى للتأكد من أننا یمكننا استخدام موقع الویب حول مختلف األجھزة 

كما أننا نستخدم جمیًعا مختلف  ألننا سنكون جمیًعا بالطبع من جمیع أنحاء العالم. والنطاقات.

ونحن  ن أن الجمیع یمكنھ الوصول إلى الموقع.لذا، سوف نتأكد م الطرق للوصول إلى الویب.

لذا، نحتاج للتأكد من أننا نرفع سقف التوقعات عندما یتعلق األمر بضمان  من الحكومة بالطبع.

قابلیة الوصول إلى موقع الویب الخاص بنا لألشخاص الذي قد ال یتمكنوا من الوصول إلى 

  موقع الویب بصورة عامة.

وأعتقد أن ما أطلبھ منكم الیوم ھو أي تعلیقات أو  صرة للغایة.إذن، فھذه نظرة عامة مخت

ولكني بصورة أساسیة أتمنى الحصول على تصدیقكم العام على التقدم في ھذه  اقتراحات.

 شكًرا. .GACالمراجعة، وھذا التجدید لموقع ویب 

 

  شكًرا لكما میشیل وتریسي. الرئیس شنایدر:

 تایالند. جھة إلیھما، إن أردتم ذلك.ھل لدیكم أي تعلیقات أو أسئلة مو 

 

أردت فقط التحقق مما إذا كانت المساحة ال تزال متوفرة أو أنھا ستكون  شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل تایالندا:

 جدیدة بالكامل لموقع الویب الجدید.

 ألن لدیكم مساحة للعضو أیًضا، ألیس كذلك؟ 

 

ومن المحتمل أن ذلك سیكون لھ، كما أعددنا سابًقا،  ب جدید تماًما.سنقوم بإنشاء موقع وی نعم. توكر:-میشیل سكوت

 جزء متوفر علًنا وسیشكل األعضاء جزًءا فقط.

فال یزال لدینا موقع الویب القدیم موجوًدا قبل أن ننتقل إلى  ولن ننتقل إلى موقع الویب الجدید.

لسنة التالیة أو ما إلى ذلك، لذا، بالنسبة ل وال توجد فجوة بین االثنین. موقع الویب الجدید.

وعندما یكون موقع  سنستخدم موقع الویب الحالي مع جزئھ العام وسیشكل األعضاء جزًءا فقط.

إال أننا ربما سنشغل بالفعل  الویب الجدید قابًال للتشغیل بالفعل، سننتقل حینھا إلى الموقع الجدید.

 فجوات.االثنین مًعا لفترة قصیرة حتى نتأكد من عدم وجود أي 
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لذا، فإن المحتوى السابق القائم سینتقل عبر موقع  فقد لإلعادة، سیتم نقل المحتویات أیًضا. تریسي ھاكشو:

 الویب الجدید، لذا لن یضیع ھذا المحتوى.

 

ألنھ  فھل سیكون ممكًنا أن یكون لدینا توزیع جغرافي؟ السؤال الثاني من جانب األعضاء؟ ممثل تایالندا:

 كم ترتیب أبجدي، فربما تصعب معرفة أي الدول تنتمي إلى أي منطقة جغرافیة.عندما یكون لدی

 شكًرا.

 

 سننظر بالتأكید في ذلك، وسننظر في تنفیذه في موقع الویب الحالي أیًضا. توكر:-میشیل سكوت

 

 جامایكا. تریسي ھاكشو:

 

م ھو مغزى أو منطق تجدید  ھ.ربما طرح قبل ذلك، ولكني لم أتابع إجابت لدي سؤال. شكًرا. ممثل جامایكا:

فاألمر یتعلق فقط باالطالع والشعور أو  وھو بالتأكید موضوع المبادئ الجمالیة؟ موقع الویب؟

 ھل ھناك مشكالت بارزة بالنسبة للمحتوى نسعى ربما لحلھا إلى حد ما أثناء التقدم؟

ون موقع الویب كذلك، ھل ھناك إطار زمني محدد حول الموعد الذي یمكننا فیھ توقع أن یك

 جاھًزا؟

 شكًرا. 

 

تتمثل بعض أسباب تجدید موقع الویب في أن التقنیة الحالیة التي نستخدمھا تم إعدادھا على  توكر:-میشیل سكوت

لذا، فنحن متحمسون فقط لالنتقال إلى  .ICANNموقع تفاعلي وغیر مدعوم بعد ذلك من قبل 

 كامل.منصة تقنیة جدیدة یمكنھا أن تحصل على الدعم ال
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والمستخدمین اآلخرین  GACعذًرا، أعضاء  -- GACكذلك، أجریت استطالًعا للعاملین في 

، وكانت نتائج ھذا االستطالع واضحة للغایة في أن الناس یجدون موقع GACلموقع ویب 

 الویب الحالي صعًبا من حیث العثور على المعلومات بل والمعلومات المناسبة بسرعة.

فإن الجمالیات مشكلة صغیرة، إال أنھم لم یكونوا سعداء بالطریقة التي یتم  إضافة إلى ما تقدم،

 تأمین موقع الویب.

لذلك، فإن التجدید كبیر للغایة ألسباب تقنیة، ولذا، یمكنني الدعم الكامل، ولكن أیًضا یمكن 

 .استخدام موقع ویب جدید أكثر فعالیة وكفاءة للقیام بأعمالھم بصورة مناسبة GACألعضاء 

ومن حیث اإلطار الزمني، فنحن فقط في بدایة العملیة، لذا، فإن األشخاص التقنیین سیرفضون 

تقدیم أي تواریخ في ھذه المرحلة، إال أننا نتمنى بالتأكید أن یكون لدینا موقع ویب قائم ویعمل 

 فھذه ھي خطتنا. بصورة فعالة السنة التالیة.

 

ن أتوا متأخرین جمیع ھذه التعلیقات والتوصیات، فرجاء توثیقھا فقط حتى أعید لھؤالء الذی تریسي ھاكشو:

 وإرسالھا إلینا حتى یمكننا الحصول على المعلومات.

وإذا كنتم تریدون التوصیة ببنیة محتوى، فالرجاء عدم التردد في إرسالھا، وإذا كنتم تریدون 

تى یمكننا الحصول التوصیة بتوزیع جغرافي (غیر مسموع)، فالرجاء توثیقھ وإرسالھ لنا ح

 .ICANNعلى جمیع التعقیبات وتجمیعھا مًعا للمناقشة ضمن فریق العاملین في 

 شكًرا. 

 

ونظًرا لعدم حضور أولجا،  أحد البنود التالیة على جدول األعمال ھو مشكلة دعم السفر. حسًنا. الرئیس شنایدر:

یثنا فیما یتعلق بأین نحن التي اعتنت مع آخرین من ذلك، فربما أود أن أطلب من أولوف تحد

لطلب  --، فنحن نخطط أیًضا لزیادة GACومع زیادة األعداد في  وإلى أین نخطط للذھاب.

 .ICANNزیادة دعم السفر من 

 شكًرا. 

 

 

   70من  7صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

من أعضاء  30حسًنا، في الوقت الحالي، منذ سنتین، كان لدینا دعم السفر لعدد  شكرًا توماس. أولوف نوردلینغ:

GAC سب اجتماع أو األفراد حICANN.  ،فترة عبر السنة. 90لذا، فجمیعھا، إذا أردتم 

لذا قبل  %.20بنسبة  GACولم یتم تغییر ذلك منذ سنتین، وفي الوقت الحالي، زادت عضویة 

كل شيء، یبدو معقوًال طلب ذلك، ألن ذلك إجراء حیث یكون لدینا عادًة طلب مجتمع، وطلبت 

 لذلك، فنحن نعد للقیام بذلك. یر.میزانیة، یتعین ملؤھا بنھایة فبرا

كما أننا ننظر بالفعل في أي عدد یجب وضعھ، بالنسبة لعدد المسافرین المدعومین لكل اجتماع 

ICANN  لحسابGAC. 

عضًوا، لدینا حالًیا خمسة فقط كمراقبین، فئة خاصة، من ھذه األسباب، الذین  30ومن بین 

 یحتاجون لدعم السفر.

% من األعضاء، بالطبع، كزیادة في العضویة، 20ومع إضافة  .30والعدد اإلجمالي ھو 

بالمائة من  20 لذلك، ینبغي أن نراعي ذلك أیًضا. ستكون نسبة القادمین من دول نامیة أعلى.

إال أننا ربما  لذا، فسیكون ذلك ربما ھو الحد األدنى المطلوب. .6حسًنا، إنھا  لكل اجتماع. 30

حیث تم ذكر عدد أكبر  ICANNوقیادة  GACتماع بین قیادة علینا أیًضا ذكر أن ھناك اج

 بكثیر.

 .20لذا، من الممكن تماًما تقدیم طلب لعشرة أكثر لكل اجتماع أو حتى 

ویبقى ھذا أمًرا سیتم نظره عندما نصل إلى المیزانیة النھائیة، إال أن ذلك ربما سیكون أمًرا ما 

 .GACعلینا قبل كل شيء مناقشتھ مع عضویة 

 ل ثمة أسئلة أو أي اقتراحات بخصوص ذلك؟ھ 

 ترینیداد وتوباجو، من فضلك. 

 

  ھذه المبادرة ھي أمر شاركت فیھ كأحد نواب الرئیس. شكًرا لك، أولوف. ممثل ترینیداد وتوباجو:

وكما قد تعرفون، فإن العضویة تزداد، إذا كنتم تقومون بتدریب إحصائي، نوع من التوافق مع 

وما یحدث بالفعل، وأعتقد أن أولوف ذكر ذلك، ھو أننا كان علینا رفض  لسفر.الزیادة في دعم ا

 األعضاء الذین طلبوا دعم السفر ولم یكن ذلك مفیًدا.
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لذا، في بعض الحاالت، تقریًبا خمس أو عشر دول ال یمكنھا الحصول على الدعم على النحو 

 بالفعل.المطلوب، وبعض ھذه الدول ھي دول نامیة لیست في حاجة لذلك 

، وذلك على األقل ICANNلذا، فما نوصي بھ ھو شيء ما مھم للغایة بالنسبة لمجلس إدارة 

وسنرغب بالتأكید في تلقي  ، سیتم تخصیص النقاط.10عشرة أخرى، ربما أكثر حتى من 

 دعمكم في ذلك.

 .GACأرغب بشدة في متابعة المساعدة في المبادرة إذا كان ذلك شیًئا ترغب فیھ 

المشكلة بالنسبة لنا في أن العدید من الدول، ودول الجزر الصغیرة، والدول األقل تقدًما، تتمثل 

، إال أن دعم السفر سیساعدھا GACخاصة في أفریقیا والمحیط الھادي، ال تعرف حتى عن 

في تحقیق القدرة على القدوم إلى االجتماع، وحكوماتھا، وعلى األقل القدوم إلى اجتماع واحد 

 لحصول على التمویل أو استمرار الحصول على الدعم.ث ربما ا

وإذا  اآلن. 150لذا، فمن المھم للغایة أن نتأكد من مشاركة عدد أكبر من األعضاء. وأعتقد أننا 

منھا ستكون دول، فھذا رقم صغیر  25، و150كنتم ستنظرون في فترات (غیر مسموع) في 

 كما نتطلع إلى دعمكم في ھذا الصدد. ا یمكن.لذا، سنتطلع إلى زیادة ذلك بأقصى م إلى حد ما.

 شكًرا. 

 

 وبعدھا ممثل المغرب. أعتقد أن لدینا ممثل بیرو ثم إندونیسیا. أولوف نوردلینغ:

 

 أود التحدث باللغة اإلسبانیة، رجاًء. ممثل بیرو:

ء استخدام ولكن إضافة إلى ذلك، أعتقد أن علینا بد أعتقد أنھ من المھم والضروري زیادة دعم السفر.

 معاییر ال تستند فقط إلى الدول النامیة أو االقتصادات النامیة ولكن أیًضا إلى التنوع الجغرافي.

لذا، بالنسبة للدول البعیدة للغایة،  ویتم عقد ھذا االجتماع، كما في ھذه الحالة، في سنغافورة.

وفي  في ھذه الحالة. وأتحدث عن دول أمریكا الجنوبیة، فسیمثل ذلك صعوبة أكبر في المشاركة

ھذه الحالة، فلدینا دول البرازیل واألرجنتین وبیرو وكولومبیا حاضرة كما أعتقد، إذا كنت 
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ولكن ھناك العدید من دول أمریكا الالتینیة التي لیست حاضرة ألنھا طلبت دعم  أتذكر جیًدا.

 وأنا أعلم أن ھناك تقیید. السفر، إذا كنت أفھم بصورة صحیحة.

وسینعقد االجتماع القادم في  د أن ذلك معیار آخر قد نستخدمھ في االجتماع القادم.لذا، أعتق

بیونس آیریس، لذا فلن یمكن أن تتلقى أي من دول أمریكا الالتینیة دعم سفر ألنھا قریبة إلى حد 

وربما یمكن أن تتلقى دول آسیا والمحیط الھادي أو  ما من المنطقة ألننا في نفس المنطقة.

 دعم أكثر. أفریقیا

 لذلك، أعتقد أن ھذه مجموعة من المعاییر التي یمكن استخدامھا في االجتماعات المستقبلیة. 

 

 لیتفضل مندوب أندونیسیا، رجاًء. أولوف نوردلینغ:

 

شخًصا أو تكلفة سفر  30أرید فقط توضیح الدعم الذي حصلتم علیھ لنا لعدد  شكًرا لك، أولوف. ممثل إندونیسیا:

فقط على سبیل المثال،  والر األمریكي، ألن ذلك سیكون مختلًفا كثیًرا كما ترون.محددة بالد

، في مراكش، فسأتلقى رسالة برید إلكتروني بما إذا كنا 52عندما سینعقد االجتماع، ھذا رقم 

ولكن، كان ذلك في  وأعتقد أنني ربما سأتقدم للحصول على دعم السفر. نحتاج دعًما للسفر.

 ثم، لیست ھناك حاجة لذلك.سنغافورة، ومن 

 لذا، أود فقط توضیح األمر لكم. 

 شكًرا. 

 

 وربما على تقدیم بعض اإلجابات السریعة. شكًرا لك، ممثل إندونیسیا. أولوف نوردلینغ:

فلدینا نوع من المیزانیة  أوًال، بالنسبة لسؤال ممثل إندونیسیا، ما ھو المبلغ المحدد في الموازنة.

م بذلك، وھذا أمر داخلي نراه كمتوسط، مما یعني أنھ بمجرد اتخاذنا قرار المجمعة عندما نقو

بأن ھذه تمثل عدًدا محدًدا من الفترات، فیمكن أن یختلف المبلغ الفعلي من المتوسط، وھو ما 

 یعتمد إلى حد ما على المسافة التي یقطعھا ھؤالء المسافرون الذین یتلقون الدعم.
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ومن ثم، فنحن لدینا اختالف قد  یزانیة، ولیس مبلغ كبیر بمتوسط.لذلك، لیس ذلك مبلغ ضمن الم

لذلك، فما نفعلھ ھو أن نعد ونقوم  یحدث عملًیا بسبب ذلك، والسبب اآلخر على أرض الواقع.

الداخلیة مع  ICANNوبعد ذلك، ننقل األمر إلى میزانیة  بالموازنة بالنسبة لعدد من األفراد.

، علینا موافقة ICANNبعد جمیع المستحقین لدعم السفر ضمن وبصورة كلیة، ف متوسط للعدد.

وحتى بالرغم من أن  األمر إلى حد ما من سنة ألخرى، إال أن ذلك سیعمل عادًة بصورة جیدة.

  اختالفات األفراد في التكالیف التي قد تكون معتبرة.

م نظرھم كفئة وھذا یأخذني إلى اقتراح بیرو بالفعل في أن ھؤالء أبعد ما یكون عن أن یت

وقد كانت كلمات ممثل  إضافیة لتتم مراعاتھا عند اتخاذ قرار حول من یجب أن یحصل علیھا.

ترینداد وتوباجو مفیدة بالفعل في أننا یجب أال نكون في موقف یجب علینا فیھ رفض الطلبات 

لینا أن نحدد إذا كان ع لذا، فھما وجھان لنفس العملة، بمعنى ما. --المؤھلة لدعم السفر، وربما 

والتي تستند بصورة أساسیة  GACاألولویة، فأوًال، نأتي إلى المعاییر في قواعد دعم السفر في 

إال أننا لیس  ثانًیا، ستكون أیًضا فئة دول الجزر الصغیرة أیًضا. إلى مرحلة التنمیة االقتصادیة.

كان یمكن إجراء ذلك كتفسیر  لذا، فسواء ما إذا لدینا المسافة إلى االجتماع الفعلي المدرج كفئة.

بصورة رئیسیة، أو ما إذا كنا نحتاج لتعدیل قواعد  ICANNمن فریق االختیار، وھو قیادة 

لذا، فقط بضعة ردود، وأرى أن ممثل بیرو یرغب  دعم السفر، حسًنا، فھذا شيء سیظھر أیًضا.

 في الكلمة مرة أخرى، ولكن قبل ذلك، لدینا ممثل المغرب، رجاًء.

 

 سأتحدث باللغة الفرنسیة. شكًرا جزیًال. المغرب: ممثل

على عرض ھذه األرقام ألن ذلك یوضح األھمیة  ICANNأود شكر  صباح الخیر للزمالء.

وقد  حتى یمكن أن یكون لدینا مشاركة كبیرة. GACلعدد األعضاء في  ICANNالتي تقدمھا 

ت رقًما، إال أني أود أن لذا، أولوف، فقد ذكر .GACتم بالفعل عرض الزیادة في عضویة 

أعرف إذا ما كنت تراعي االجتماعات رفیعة المستوى أو یتم تخصیص المیزانیة لھذا 

االجتماعات مع مراعاة أن لدینا اجتماعات رفیعة المستوى كل عامین، استناًدا إلى التوصیة 

 شكًرا جزیًال. المقدمة في بدایة األسبوع.

 

بالنسبة لالجتماع الحكومي رفیع  (متحدًثا بلغة غیر اإلنجلیزیة). لمغرب.شكًرا لك، ممثل ا أولوف نوردلینغ:

 GACالمستوى، قد تتذكرون أنھ في آخر اجتماع رفیع المستوى، والذي كان في لندن، قدمت 
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نقصد أن نتوقع أنھ من جانب  شریحة لدعم السفر. 30طلًبا في منتصف السنة المالیة بإضافة 

ICANN حظة األخیرة بتلك الطبیعة، ولذلك فیمكن أن یكون طلب دعم ولیس تحضیًرا في الل

مع ذلك، فقد قمنا بذلك قبل بدایة السنة المالیة التي تبدأ في األول من یولیو ھذه  سفر مستقل.

نحن ال نعد ذلك ھنا، وال أعتقد أننا یجب أن نخلط بین  لذا، فنعم، ذلك مستقل بالفعل. السنة.

، یستحق دعم السفر اإلضافي لالجتماع الحكومي رفیع المستوى أن إضافة إلى ما تقدم األمرین.

وأعتقد أن لدینا ممثل  ولكن ذلك متوقع. یتم تناولھ في سیاق االجتماع رفیع المستوى نفسھ.

الصین وممثل ترینداد وتوباجو على قائمة االنتظار، وأرى أننا نقترب من نقطة زمنیة مھمة 

 ملخًصا حول التغییرات المخططة في بنیة االجتماع. ICANNحیث سیقدم لنا فریق اجتماع 

 إذن ممثل الصین، تفضل.

 

أود إعادة التعلیقات التي قدمھا ممثل ترینداد وتوباجو وأیًضا بیرو في أننا نعتقد أن توفیر  شكًرا. ممثل الصین:

في  دعم السفر للدول المؤھلة في اجتماع صنع السیاسات المھم ھو ممارسة شائعة إلى حد ما

العدید من المنظمات الدولیة كإجراء مھم للغایة لضمان تحسین مشاركة الممثلین في االجتماع، 

وأعتقد أن الممارسة الشائعة  خاصة من مختلف الدول التي یمثل فیھا السفر خارج البالد عبًئا.

في المنظمات األخرى ھي أن یكون لدینا معاییر واضحة للغایة حتى تصبح الدول مؤھلة 

تستند ھذه المعاییر إلى ما  --وعادًة ما یستند ھذا الدعم  حصول على ھذا النوع من الدعم.لل

تحدده األمم المتحدة، مثل الفئات توفر الموارد عندما غیاب العم للدول األخرى التي یكون 

إجمالي الناتج المحلي للفرد فیھا أقل من المبلغ المحدد الذي یجعلھا تعتبر مثل دول أخرى وفي 

لذا، فاألمر یعتمد إلى حد ما على الموارد  بعض األحیان یقدمونھ إلى الدول األقل تقدًما.

 المتوفرة.

نعتقد أن علینا أوًال أن  ، نعتقد أن لدینا تعلیقین على خطة دعم السفر.ICANNوبالنسبة لحالة 

نا أال نحد من عدد إذا كانت المیزانیة كافیة، علی -أوًال، نوافق على أننا ینبغي أال  --ننظر في 

أو عدد الدول التي یمكنھا الحصول على  --األشخاص الذین یمكنھم استخدام أو عدد األشخاص 

  الدعم ویجب علینا أال نسحب الخطط.

لذا، علینا أوًال أن نحاول تحقیق  وثانًیا، نعتقد أن المنطقة الجغرافیة للممثل ھو أمر مھم للغایة.

نقترح أیًضا أن علینا أن ننظر  --كما أننا  لنسبة للتوزیع الجغرافي.توازن أكبر في ھذا الدعم، با

 شكًرا. بعض اجتماعات التنسیق اإلقلیمیة في المستقبل. GACفیما إذا كان ممكنا أن تعقد 

 

   70من  12صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

ولست في موقع یسمح لي بتغییر  وھذه مجرد مالحظة سریعة على ذلك. شكًرا لممثل الصین. أولوف نوردلینغ:

لدعم السفر، إال أننا یمكننا تغییر األعداد، كما أقول، التي  ICANNخطط بھا الطریقة التي ت

فعندما یتعلق األمر بالمعاییر، أعتقد أننا تتوفر لنا بدرجة كبیرة سیاسة السفر  نطلبھا للمسافرین.

وأعتقد  والتي تطرح األمر بقدر مناسب من التفاصیل. GACالحالیة التي لدینا على موقع ویب 

كما لدینا أیًضا ممثل  ترینداد وتوباجو طلب الكلمة، وربما یمكنك اإلضافة إلى ذلك. أن ممثل

حسًنا، ممثل بیرو، ثم علینا إغالق قائمة االنتظار  --جمھوریة الدومینكان، إال أن علینا إغالق 

 والوصول إلى نتائج من فضلكم.

 

وھي  یشیر أولوف إلى المیزانیة مقابل األعداد. .توضیحان سریعان فقط شكًرا لك، أولوف. ممثل ترینیداد وتوباجو:

لذا، فإذا لم نستخدم جمیع األعداد، ال یمكنك الحصول على  سیاسة استخدمھا أو ستضیع علیك.

 وھذه ھي طریقة العمل الحالیة. بقیة المیزانیة.

ین، طلًبا، فسیتم قبول ھذه الطلبات الخمسة وعشر 25عضًوا، إذا كان لدینا  30وھكذا، لدینا 

لذا،  لن ینتقلوا إلى االجتماع التالي أو أي شيء من ھذا القبیل. ولن یذھب الخمسة إلى أي مكان.

وستعمل المیزانیة  فسیكون الطلب لمزید من الشرائح، ولیس لمزید من الموازنة في حد ذاتھ.

 أعتقد أن ھذه طریقة القیام بذلك في مشكلة المناطق نفسھا للخروج من وجھة النظر ھذه.

بالرغم من ذلك، فإن المشكلة ھي أننا ال نرید  كما أني أدعم ما قالھ ممثل بیرو. الجغرافیة.

لذا، إذا كان لدیكم أي اجتماع في  استناًدا إلى المنطقة التي نذھب إلیھا. GACتغییر القصد من 

ضروا أفریقیا وتقولن أن األفریقیین ال یمكنھم الحصول على الدعم مثًال، فمن الممكن أال یح

  وبالمثل أمریكا الالتینیة. االجتماع في أفریقیا، ولن یكون ذلك ما نود أن نراه.

لذلك، أعتقد أن األسلوب الذي یجب علینا اتباعھ بالفعل ھو الحصول على زیادة مطلقة في 

 شكًرا. الدعم والتعامل مع مشكلة المناطق الجغرافیة من خالل ذلك بصورة مناسبة.

 

 فلیتفضل ممثل الدومینكان. كًرا.ش أولوف نوردلینغ:

 

سوف أتحدث إلیكم  شكًرا جزیًال لِك وصباح الخیر لكم جمیًعا. أنا ممثل جمھوریة الدومینیكان. ممثل جمھوریة الدومینیكان:

  باللغة اإلسبانیة.
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ونحن بالتأكید ال نعرف احتمالیة تلقي ھذا  أود أن أشكركم على المعلومات المفیدة التي قدمتوھا.

لذا، بناًء  وربما تلقینا معلومات، إال أننا لدینا قدر كبیر للغایة من المعلومات. نوع من الدعم.ال

على ذلك، أعتقد أنھ في حالة نشر المعلومات، فأنا أعتذر عما سأقولھ، ولكن من المھم أن نتلقى 

 معلومات أكثر وأن یتم نشر مزید من المعلومات حول معاییر دعم السفر. GACكأعضاء 

لذا، فیما یتعلق  أعتقد أن ھذا مقترح عادل. وأتفق بالتأكید مع المقترح الذي قدمھ ممثل بیرو.

ومن ثم، فربما  بالتوازن بین المناطق، استناًد إلى مكان االجتماع، سیتم عقد االجتماع القادم.

بة تكون المعلومات موجودة، ومن الواضح أنھ في بعض األحیان ال یكون األمر واضًحا بالنس

 وھذه نقطة أخرى ینبغي تحسینھا. لنا فیما یتعلق بموقع المعلومات.

 

ھنا والذي سیخطرنا  ICANNبالنظر إلى الوقت، فعلینا االنتھاء ألن لدینا فریق اجتماعات  الرئیس شنایدر:

بإستراتیجیة االجتماع التي تعرفون أنھا قد أو ستؤثر على الطریقة التي نعمل بھا باإلضافة إلى 

وأود أن  نحتاج لبعض التفكیر في كیفیة تنظیم أنفسنا بأفضل صورة في الھیاكل الجدیدة. أننا

 شكًرا. أطلب منھم الحضور ھنا.

 

أنا نك توماسو، نائب الرئیس  صباح الخیر لكم جمیًعا، وطاب یومكم لجمیع المشاركین عن ُبعد. نك توماسو:

كما وضح توماس حول إستراتیجیة  وأنا ھنا ألتحدث إلیكم .ICANNلفریق االجتماعات في 

الجدیدة وكیف سنبدأ في تطبیق الخطة التي طورتھا لجنة بقیادة المجتمع  ICANNاجتماعات 

ومن اجتماع  2016تسمى مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات بدًءا من السنة 

  .2016 مارس

جتماعات ومسئولة عن لدي عدد من الزمالء ھنا، تانزانیكا كینج على یمیني وھي في فریق اال

اإلستراتیجیة، وكذلك بالطبع سباستیان باشولیھ الذي كان عضو مجلس إدارة في الوقت الذي 

كما أرى أنا نیفاس ھنا في  رأس فیھ اللجنة وقاد عملیة النقاش في المجموعة لحوالي سنتین.

سوف القاعة والتي كانت في مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات وساعدت في وضع ما 

لذا، سأنتھي بذلك من كلمتي وأنتقل إلى تانزانیكا كینج التي ستقدم لكم موجًزا وسترد  نراه اآلن.

 بالتأكید على أي أسئلة لدیكم بعد ما قمنا بھ.
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سأنتقل بالفعل إلى سباستیان وأطلب منھ أن یشاركنا المبادئ اإلرشادیة التي تم استخدامھا  تانزانیكا كینج:

 سیبستیان. االجتماعات الجدیدة.لوضع إستراتیجیة 

 

إذا سمحتم لي، سأتحدث باللغة الفرنسیة ألنكم لدیكم بوضوح جمیع األدوات المتوفرة لنا للحدیث  سیبستیان باتشولیھ:

لذا شكرا جزیال على  كما أن سوزان كانت أیًضا جزًءا من مجموعة العمل. بھذه اللغات.

شكًرا لكم جمیًعا  شكًرا. كنت ھنا، صحیح، معنا. لدینا عضو ثالث، من أیًضا؟ مساھمتك معنا.

  على تعاونكم في ھذه المجموعة.

لذا، فقد عملنا استناًدا إلى بعض المبادئ  ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء؟

ودعني أذكركم بأن بنیة االجتماع لم  اإلرشادیة حتى نحاول الوصول إلى إستراتیجیة جدیدة.

لذا، نتمنى أن یكون  ھناك العدید من المحاوالت لتغییرھا. السنوات القلیلة الماضیة.تتغیر عبر 

لن أستغرق وقًتا طویًال في الحدیث  لدینا موارد ناجحة من خالل ھذه اإلستراتیجیة الجدیدة.

حول المبادئ اإلرشادیة ألني أرید وقًتا كافًیا ألشرح لكم أن فكرتنا ھنا كانت ضمان أن لدینا 

كما ستتمكن مختلف  مع مختلف الجھات. ICANNكاٍف وجًھا لوجھ في اجتماعات وقت 

 المجموعات من العمل ضمن مجموعاتھا الخاصة وكذلك بین المجموعات األخرى.

كانت حقیقة الحصول على توازن جغرافي أحد المبادئ المھمة للغایة، لذا فستستضیف كل 

الثاني الذي سنسمیھ االجتماع "ب" وسیكون لدینا  منطقة اجتماًعا وبعدھا سیكون لدینا االجتماع

 تصمیم محدد لالجتماع سیمكننا من استضافة دوائر انتخابیة أكثر ومشاركین أكثر.

 شكًرا لكم على االستماع. ولدیھا دور متزاید في حوكمة اإلنترنت. ICANNوقد زاد حجم 

 سأعید الكلمة إلیك مرة أخرى.

 

وھذا مشابھ للغایة لما تقومون بھ اآلن،  االجتماع "أ"، أول اجتماع ھذه السنة. ... بدًءا من تانزانیكا كینج:

والسبب في  والفارق الكبیر ھنا أن لدینا منتدى عام تم تقسیمھ إلى اثنین. اجتماع لمدة ستة أیام.

ذلك ھو توصیة بأن نحاول تقدیم المعلومات إلى مجلس اإلدارة مبكًرا في األسبوع حتى یمكن 

عض اإلجراءات أو التعامل مع بعض المشكالت الناتجة ربما قبل المنتدى العام في نھایة اتخاذ ب

  ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء. األسبوع.
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وھو  االجتماع "ج"، الذي نتحدث عنھ قبل "ب" عن عمد، ھو ثالث اجتماع في الدورة السنویة.

كما ترون ھنا، مع عمل داخل المجتمع وبین  كما أن علینا تقسیمھ، اجتماع لمدة سبعة أیام.

ویمثل العمل داخل المجتمع العمل  المجتمعات، والذي سأحاول أن أشرحھ قبل أن تسألوا عنھ.

أما العمل بین المجتمعات فھو عندما نخرج ونجتمع مع المجموعات  الذي نقوم بھ فیما بیننا.

یتم  عذًرا. ر الدوائر االنتخابیة.وعب ومن ثم نجري اجتماعات عبر المجتمعات. المختلفة.

التخطیط لھذا االجتماع أیًضا لتتم جدولتھ بطریقة یمكن فیھا لبعض األشخاص اتخاذ قرار بعدم 

كما یتم تقسیم  لذا، فلن یكون علیكم الحضور في السبعة أیام كاملة. حضور االجتماع بالكامل.

ضوعات عالیة األھمیة وجلسة افتتاحیة ھذا المنتدى العام، من االجتماع السنوي العام، إلى مو

 الرجاء االنتقال إلى الشریحة السابقة. وجمیعھا سیحدث ھنا.

ولدینا ثالثة أیام تركز على األعمال التي تحتاجون للقیام  یكون االجتماع "ب" لمدة أربعة أیام.

تكون  بھا والتي ال تتم مقاطعتھا بترحیب أو منتدى عام أو موضوعات عالیة األھمیة التي

 المقصودة ھنا، لتوفیر جمیع الوقت الالزم لكم للقیام بأعمالكم.

فقط للتوضیح، ال یزال علینا العمل على  إال أنھ لم یتم تحدیده بعد. ونبدأ بیوم واحد من التوعیة.

  ذلك معكم ومع جمیع المجموعات لتحدید كیف ستبدو لتوعیة في ھذه االجتماعات.

اخل المجتمع یحدث، ویومین كاملین من ذلك ثم بین المجتمعات بعد ذلك، سیكون لدینا عمل د

 في نھایة األسبوع.

 الشریحة التالیة من فضلك.

 نیك ھل یمكننا االنتقال إلى التناوب الجغرافي. 

 

لقد فكرنا في ثالثة أشكال مختلفة لالجتماع، كما فكرنا في التناوب الجغرافي لھذه االجتماعات  نك توماسو:

في الماضي إال أنھا لم تتمكن  ICANNت والدول التي أرادت استضافة اجتماع وفي المنظما

من ذلك فقط بسبب القدر الضخم من المرافق الذي نحتاجھ، كما اعتقدنا أننا سنركز في 

االجتماع "ب" على أفریقیا وأمریكا الالتینیة حتى یمكننا فقط، كما قلت، الذھاب غلى أماكن 

وھو ما یعمل على زیادة انتشارنا  لكنھا لم تتمكن من ذلك.كانت ترغب في االستضافة و

وأكثر ما یناسبنا ھو  كما أن لدینا، كما رأیتم، یوًما للتوعیة في ھذه االجتماعات. الجغرافي.
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التوعیة في المواقع التي كان لدینا فیھا وجوًدا كبیًرا سابًقا ومشاركة مجتمع جدید  --القیام بھذه 

 .ICANNفي نموذج 

ویمكنك أن تروا أن ھناك  سنوات. 5لمدة  ICANNما ننظر إلیھ ھو تناوب الجتماعات  لذا،

وكما ترون، سیكون نوع  توزیع عادل لالجتماعات على جمیع المناطق الجغرافیة الخمس.

وحتى بالرغم من أني قلت أننا سنركز في االجتماع "ب"  االجتماع في كل من ھذه المناطق.

التینیة مع طرحنا لذلك وإقرارنا التام بأن ھناك مرافق اجتماعات كبیرة على أفریقیا وأمریكا ال

 في ھاتین المنطقتین الجغرافیتین أیًضا.

لذا، بالنسبة للتصمیم، كانت مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات تركز بصورة خاصة على 

 .ICANNنموذج التوزیع العادل لتناوب اجتماعات 

 شكًرا. 

 

ا، خطواتنا التالیة، التي تشھدونھا بالفعل ھنا، بعض منھا، سنقوم بتطویر المتطلبات لذ تانزانیكا كینج:

اللوجیستیة لجمیع أنواع االجتماعات الثالثة، ولجمیع احتیاجات المساحة واألمور اللوجیستیة 

كما أننا نضع متطلبات لتنسیقات االجتماعات الثالثة المختلفة، وطرق للمشاركة مع  األخرى.

إضافة إلى ما تقدم، فنحن نضع برامج التوعیة، كما ذكرت سابًقا، التي  فین المحلیین.المستضی

 نحتاج للعمل علیھا معكم والمجموعات األخرى لمعرفة ما سیبدو علیھ بالفعل.

لجدولة جمیع  ACولجان  ICANNكما أننا نتعاون بالفعل مع المنظمات الداعمة في 

لفعل في التعقیبات الكتشاف ما تریدون القیام بھ ضمن وقت لذا، فسننظر با االجتماعات الثالثة.

إال أننا نحتاج إلعالمكم بما تریدون  فنحن نقوم بإنشاء مخطط ومجموعة كبیرة. االجتماعات.

  القیام بھ ضمن الوقت، وما یعني أكثر بالنسبة لكم.

 ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء.

تفاعل الذي نریده، االجتماعات وجًھا لوجھ، التي نجریھا تتحدث ھذه مرة أخرى فقط حول ال

كما سیكون لدینا ندوات ویب، ومكالمات مجدولة حسب الحاجة، كما سنقدم لكم أقصى قدر  ھنا.

 من المعلومات مع تقدمنا في العملیة إلى ما ستبدوا علیھ ھذه االجتماعات.
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 لن أقرأ عبر مواقع الویب ھنا. فة.تقد أن الشریحة األخیرة لدینا تمثل الموارد المختل‘وأ

 إال أن ذلك سینھي الشرائح ویترك لنا بعض الوقت لألسئلة. 

 

 منال، نعم. نك توماسو:

 

 وشكًرا لكم جمیًعا على جھودكم ولزمالئكم أیًضا الذي ساھموا في ذلك. شكرًا نیك. منال إسماعیل:

لذا، ھل  ن ھذا الجزء فاتني.وعذًرا أل أود طلب توضیح حول التناوب الجغرافي مرة أخرى.

ألننا  --أو ھل ھذا مجرد خیار  سیتم تحدید ھذا االجتماع "ب" ألمریكا الالتینیة أو أفریقیا؟

ننظر أیًضا في االجتماع رفیع المستوى، واستضافة اجتماع رفیع المستوى، وھو ما یمكن أن 

أن أطلب التوضیح فیما إذا وأود فقط  --لذلك،  یحدث إما في االجتماع "أ" أو االجتماع "ج".

كان التناول الجغرافي سیتیح مرة أخرى حدوث االجتماع رفیع المستوى في جمیع المناطق 

 شكًرا. المختلفة.

 

لقد قمنا بإنشاء الجدول الزمني، والتناوب الجغرافي والتاریخ والمساحة لتوصیات مجموعة  نك توماسو:

بالطبع من عملنا على التأكد من أننا ال نتعارض  وتأتي التواریخ عمل إستراتیجیة االجتماعات.

كما أعتقد أننا نحتاج لمرونة  مع المؤتمرات األخرى المماثلة ومؤتمرات اإلنترنت التي تحدث.

كانت مجموعة عمل إستراتیجیة االجتماعات محددة  في كیفیة تعاملنا مع التناوب الجغرافي.

لقرارات فیما یتعلق بالتناوب الجغرافي طالما نلتزم للغایة مما كان سیتیح للعاملین اتخاذ أفضل ا

 وسیتم تحدید ھذا التناوب الجغرافي. وكان ھذا ھدفي. بتناوب عادل عبر المناطق الجغرافیة.

وعندما یلزم إجراء اجتماعي حكومي رفیع المستوى في أفریقیا، أو ربما في مصر، بصورة 

ولكن ما لدینا اآلن، كان علینا  نلبي االحتیاجات.محددة، فسیكون علینا المناورة للتأكد من أننا 

ونعرف على سبیل المثال أن مصر یمكن أن تستضیف  بدء الخطوة األولى في مكان ما.

 كبیر ألن المرافق موجودة ھناك. ICANNاجتماع 

 لذا، سیكون عینا مراعاة ذلك أثناء تقدمنا.
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، نمیل إلى عقد GACأوًال، فیما یتعلق باجتماعات  أود طرح سؤالین. شكًرا لك على العرض. مندوب أسبانیا:

فھل یجب أن یكون لدى  نبدأ یوم السبت وننتھي یوم الخمیس. اجتماعات أكبر من بقیة المجتمع.

GAC ھذا ھو السؤال األول. أیام اجتماع أكثر عند عقد االجتماع "ب"، ھل یمكن ذلك؟ 

تغیر متطلبات المرافق اعتماًدا على نوع ھل یمكن أن ت أما السؤال الثاني، فیتعلق بالمرافق.

أو ھل یمكن أن تبقى المرافق كما ھي بغض النظر عن نوع االجتماع  االجتماع الذي سینعقد؟

 شكًرا. الذي سینعقد؟

 

لذا،  سنحدد المرافق استناًدا إلى متطلبات االجتماع. سأرد على سؤالك الثاني ألنھ أسھل. نك توماسو:

، سنفترض أن متطلبات المرافق ستكون أقل مما یتیح لنا التناوب في فبالنسبة لالجتماع "ب"

وھذا ال یعني أنكم لن یكون لدیكم ھذا النوع من  أماكن لم تكن قادرة على االستضافة قبل ذلك.

 الترتیبات وما تحتاجونھ في كل موقع.

ولن  منتدى عام.فلن یكون لدینا  ولكنھ یعني أننا ال نحتاج إلى غرفة اجتماعات رئیسیة كبیرة.

لذا، علینا تعدیل  ولن نحتاج لمنطقة رعایة كبیرة مثل التي لدینا ھنا. یكون لدینا احتفال افتتاحي.

 متطلباتنا من اجتماع إلى آخر ثم اختیار المرافق المناسبة استناًدا إلى ذلك.

 أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. 

 ة لزیادة عدد األیام في االجتماع "ب"؟ھل ھناك فرص وبالنسبة لسؤال األول الذي كان:

لكن فائدة التصمیم ھي أن  واإلجابة األساسیة ھي ال، فیجب أال تقول أبًدا كلمة أبًدا، ألیس كذلك؟

  تتناسب اجتماعاتك مع ھذه األیام.

ال توجد موضوعات رفیعة  --اآلن، أعتقد أنھ جدیر بالمالحظة أنھ ال توجد مناطق تعارض 

ال یوجد اجتماع مجلس  اھتمام عالي ستشعرون أنكم مضطرون للمرور بھا. ذات --المستوى 

 وال یوجد منتدى عام. وال یوجد احتفال افتتاحي. إدارة.

 لذا، لدیكم فقط إمكانیة االستخدام الكامل لألیام األربعة إلنجاز أعمالكم. 

جتماع "ب" بدون وبالنظر إلى عدد األیام التي تجرون خاللھا االجتماع اآلن وما نوفره لال

 إذا لم یكن ھذا ھو الحال، الرجاء إعالمنا بذلك. جمیع التأثیرات األخرى، نشك أن ذلك كافي.
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 شكًرا. ترینیداد وتوباغو. الرئیس شنایدر:

 

بأن تتذكر أن ھناك ورقة تم نشرھا في لوس أنجلوس من قبل  GACأود فقط تذكیر  مرحًبا. ممثل ترینیداد وتوباجو:

 GACوالتأثیر الذي لھا على  GACالخیارات المحتملة التي یمكن أن تنظر فیھا  األمانة حول

لذا، ربما یمكنني أن أطلب من ممثل مصر تذكر ما قالوه، وربما البرتغال أو  واجتماعاتھا.

 شكًرا. الوالیات المتحدة سیكون لھا أي تعقیبات إضافیة حول ما یحدث.

 

لكم ھذه الورقة التي سأوزعھا علیكم مرة أخرى بعد االجتماع بعض  ستقدم شكرًا تریسي. توكر:-میشیل سكوت

  االقتراحات لتفكروا فیھا.

 ھل نحتاج لالجتماع مع مجلس اإلدارة في كل اجتماع؟ ھل نحن بحاجة لبیان في كل اجتماع؟

وننشر ذلك عبر أیام أكثر من أربعة، إال أن إجمالي  نحن نجتمع حالًیا لمدة قدرھا أربعة أیام.

الوقت المستغرق الذي نجتمع فیھ في ھذه القاعة ھو أربعة أیام مع یوم واحد إضافي، یوم 

 االثنین، حیث نعمل بصورة خارجیة في المجتمع.

ھذذه ھي األمور التي تحتاجون بالفعل للتفكیر فیھا  ھل یمكننا توزیع ذلك بصورة مختلفة؟

  والعودة إلینا ببعض الخیارات.

وربما یمكننا في أحد ھذه األیام أن نحضر  دث مًعا لمدة ثالثة أیام.لذا، ربما نجتمع ونتح

وھذه ھي الخیارات الحدیة التي ربما تحتاجون للتفكیر فیھا  مجموعات المجتمع ونجتمع معھا.

  وكذلك في كیف سنعمل.

فھي مجرد  كذلك، ربما یمكننا أال نعقد أي اجتماعات كلیة على اإلطالق في االجتماع "ب".

 ات عمل تجتمع مًعا للعمل والتقدم في مشكالتھا.مجموع

 فأنا فقط أقترح بعض األفكار لتفكروا فیھا. أنا ال أقول أننا یجب أن نقوم بأي من ذلك.

 

 الوالیات المتحدة وإندونیسیا ثم السوید رجاًء. عذًرا. إندونیسیا. شكرًا لممثل السوید. الرئیس شنایدر:
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أعتقد أن ذلك  وشكًرا لنیك وتانزي على الحضور وعرض المستجدات. سیادة الرئیس.شكًرا،  ممثل الوالیات المتحدة:

قدمت ملخًصا رائًعا وطرحت بعض  ACIGشكًرا لك یا تریسي على تذكیرنا أن  كان مفیًدا.

لذلك، سیادة الرئیس، ربما ترید فرض  .GACاألسئلة التي علینا بالفعل أن ننظر فیھا في 

 لى بعض ھذه األسئلة.موعد نھائي علینا للرد ع

أعتقد بالنسبة لرؤیتنا في الوالیات  األمر اآلخر الذي أردت الموافقة علیھ ھو مفھوم التوعیة.

 --أنھ سیكون أحد اإلقلیمیة  --، GACالمتحدة أننا یمكننا استخدام ذلك بصورة مفیدة، نحن، 

یمكن أن تشكل ھذه  .GACمھما تكن المنطقة التي نحن فیھا، یمكن أن یكون بناء للقدرات في 

وإجراء نوع من  GACتوعیة إضافیة لجذب عدد أكبر من األعضاء من تلك المنطقة في 

ولكن، إذا أمكننا التنسیق بالكامل مع  الجلسة المركزة الني حاولنا القیام بھا في مناسبة واحدة.

  مجموعة مشاركة أصحاب المشاركة العالمیة، فأعتقد أننا نوافق بین األھداف.

 أعتقد أنك طرحتھ بصورة رائعة، میشیل، أننا یمكننا أن نقوم بأي من مجموعات العمل بأنفسنا.

أو، في انتظار االتفاق من األجزاء األخرى في المجتمع، فذلك یحدث عندما یمكن أن تعقد 

لذا، شكًرا على  جمیع ھذا العدد المتزاید من مجموعات العمل عبر المجتمع اجتماعاتھا بالفعل.

لذا،  إال أني ال أعلم توقیت ذلك. وأعتقد أننا بحاجة التخاذ بعض القرارات. ا التحدیث.ھذ

 شكًرا. سأترك المواعید النھائیة لكم جمیًعا.

 

وعلینا ترتیب  شكًرا لك ممثل الوالیات المتحدة، وأشكركم على التلمیح إلى المواعید النھائیة. الرئیس شنایدر:

 إندونیسیا. ذلك.

 

وأرید أن أسأل كیف یمكننا استضافة عدد كبیر من األنشطة الكبیرة فیما  نعم، سیادة الرئیس. یسیا:ممثل إندون

، أولوف، GACأول أمس، أرسلت أمانة  --وبعضھا  یتعلق بحوكمة اإلنترنت عبر العالم.

ویمكنك أن تروا في ھذه الرسالة أن لدیكم  رسالة برید إلكتروني تتعلق بحوكمة الشركات.

CSTD. ما أن لدیكم كIGF وMAG.  ولدیكم أیًضاITU.  وھكذا، فقد أعددتم بالفعل

وھي  مجموعتین لحوكمة اإلنترنت كما قرأت في رسالة البرید اإللكتروني من أولوف.

بعد ذلك، عندما نعود إلى  مجموعات یمكن لكل دولة أن تأتي فیھا لالستماع، للعمل مًعا معھا.

ا منھا، خاصة في مجموعة نكون مرتبطین فیھا عن قرب دولتنا، سیكون علینا تطبیق بعًض
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وفي المجلس  ITUوإذا اتفقنا في مجلس  على سبیل المثال. ITUببعضھا مثل مجموعة عمل 

  مطلق الصالحیة، یمكننا القیام بذلك في الوطن.

ألن معظم مجموعة عمل  التعامل مع جمیع ھذه التعقیبات؟ GACاآلن، كیف یمكننا ھنا في 

 .ACولجان  SOیجیة االجتماعات التي تم عرضھا، تتعلق عادة بمنظمات إسترات

 شكًرا. 

 

ونحن نحتاج  حسًنا، أعتقد أن ھناك الكثیر مما یجري في المكان. ھل تود اإلجابة على السؤال؟ الرئیس شنایدر:

نفسھم في  GACولكني أعتقد أنھ األمر یعود أیًضا ألعضاء  بصورة ما إلى استیعاب ذلك.

لذلك، لن یكون  راج، وكما ناقشنا، في التنسیق وإنشاء جسور بین ھذه المنظمات المختلفة.اإلد

 السوید. بل أكثر. لدینا اجتماعات أقل ربما.

 

 شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل السوید:

فقد تكون ھذه خطوة أخرى في االتجاه الصحیح،  تمضي في االتجاه الصحیح. GACأعتقد أن 

إال أني شخصًیا أتطلع لعدم إجرء اجتماع في نھایة  ف ما یراه زمالئي.وال أعر كما أعتقد.

 أعتقد أن ھذا أمر جید. األسبوع على األقل بالنسبة الجتماعات "ب".

ولكن  ھذا ممكن إلى حد ما. .GACوربما سیكون االجتماع "ج" مشغول بصورة مخیفة للجنة 

GAC .سنعثر على إیقاع الجتماعات  ستتكیف معھICANN نتكیف معھ.و  

أیًضا  GACولدي آمال أعلى بالفعل الجتماع "ب" فیما یتعلق بوجود تفاعل أكبر ضمن 

أعتقد أن علینا السماح  أیًضا. GACوالعمل بتركیز أكبر ربما للقیام باألمور االجتماعیة في 

د أن لذا، أعتق نحتاج لالجتماع أیًضا. --بالقیام بذلك ولیس فقط االجتماع معكم، كما تعرفون 

 شكًرا. ھذه خطوة جیدة في االتجاه الصحیح ونحن ندعمھا.

 

 ممثل نامیبیا ثم ممثل ترینیداد وتوباجو. شكًرا. الرئیس شنایدر:
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 كما نتوجھ بالشكر إلى فریق االجتماعات للحضور ومعھم اقتراح. شكًرا لك، سیدي الرئیس. ممثل نامیبیا:

مختلفة من االجتماعات، خاصة االجتماع "ب"، أعتقد أن الواقع ھو أننا سیكون لدینا أنواع 

 في نامیبیا یوًما ما. ICANNوسأقول أنھ على المدى القصیر، ربما، سیمكننا عقد 

وتتمثل  ولكن، التوزیع الجغرافي لھذه االجتماعات ربما یؤدي إلى بعض المخاوف في الخلفیة.

یكا الالتینیة كان فقط أحد في أن االجتماع المخفف الذي یبدو أنھ یركز على أفریقیا وأمر

المخاوف في رأسي حیث لن یمكننا حینھا االستفادة من احتمالیة تواجدنا في أفریقیا وأمریكا 

للتوافق مع المجموعة الكاملة لمكاتب  ICANNالالتینیة والجزر الصغیرة في مجلس إدارة 

عدھا أال تخدم ألنھا سیتم تخفیضھا إلى اجتماعات تقنیة أكثر قد یمكن ب ICANNوأنشطة 

وربما ال یكون كافًیا أن تعكس المجموعة الكاملة في  الغرض من ھذه التوعیة الواسعة.

ICANN .وأعتقد أن ھناك نوع من المخاوف الملحة، إال أني أتمنى أن  خاصة في أفریقیا

فریق االجتماعات سینظر، كما تعرفون، في احتمالیة توفر المجموعة الكاملة من المكاتب في 

 شكًرا جزیًال. ه االجتماعات التقنیة أو في نوع االجتماع "ب".ھذ

 

 سباستیان ھل تود الرد على ھذا. شكًرا. الرئیس شنایدر:

 

نعم، شكًرا لكم على تعقیباتكم والسؤال، إال أني أعتقد أننا نحتاج لبعض الوضوح، لیس  سیبستیان باتشولیھ:

وسیكون لمجلس اإلدارة  جلس اإلدارة.فسوف یتضمن م االجتماع "ب" مع أشخاص لن یأتون.

 اجتماع وربما یجتمع معكم إذا قرر ذلك.

ولجان  SOبعد ذلك، ستتفاعلون مع مجلس اإلدارة حیث سیمكنكم التفاعل مع جمیع منظمات 

AC. 

وال یتعلق األمر بعدد المشاركین، وال نوع المشارك،  یتمثل الفرق الكبیر في مخطط المرافق.

ال، أن ذلك یعتمد على ما العمل الذي  --وعندما تقول أن ذلك التقني  وال حتى الموضوع.

سیشارك . سیرغب في القیام بذلك، إل أن الجمیع A.C. وS.Oتریدون القیام بھ وكل من دوائر 

 ومرة أخرى، ھذه مشكلة مرافق ولیست مشكلة أشخاص. كما أتمنى في اجتماع "ب" أیًضا.

 شكًرا. 

 

   70من  23صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

 تقد أننا بحاجة إلى الختام قریًبا، لذا لدي ممثل البرتغال.أع شكًرا. الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا جزیًال. ممثل البرتغال:

، وھذا ما شعرت بھ عندما GACأعتقد أننا سنود إبراز بعض النقاط الرئیسیة المھمة للجنة 

 كنت في ھذه المجموعة وكذلك أني یجب أن أكافح لذلك.

وھو أمر ال نرید أن نتورط  الدوائر االنتخابیة األخرى.لذا، أعتقد أننا نحتاج لتطویر العمل مع 

 لذا، فنحن ھنا منذ یوم السبت ومغلق علینا في ھذه القاعة حتى الیوم، باستثناء یوم االثنین. فیھ.

 لكن ال یزال لدینا بالفعل احتمالیة وجود شبكات محتملة.

وأعتقد أنھ ال یزال ھناك  .GACولذا، أعتقد ذلك مع ھذه التنسیق الجدید، یمكن أن تقوم بھ 

 وأعتقد أن علینا تجاوز ذلك. GACالكثیر من سوء الفھم لما تقوم بھ 

النقطة األخرى ھو التناوب الجغرافي المتوازن وأعتقد أنھ من الجید للغایة اآلن أن نعقد ھذا 

 االجتماع "ب" الذي سیتیح لنا الوصول إلى أماكن أخرى، كان من المستحیل حتى اآلن إجراء

 اجتماعات فیھا لعدم وجود مرافق مناسبة، واآلن سیكون لدینا ھذه االحتمالیة.

لذا فلدینا ھذه  كما أن النقطتین التین أود إبرازھما ھما التوعیة والمجتمعات المحلیة.

االجتماعات في نیروبي وفي دربان وسنغافورة ولیس لدینا أي اتصال مع أي شخص من ھذه 

 --التواصل مع الحكومات األخرى  GACأعتقد أن على  طبیعي. وال أعتقد أن ھذا الدول.

 حكومات ھذه الدول وأعتقد أن التوعیة في المجتمعات المحلیة مھم للغایة.

وأخیًرا، أعتقد أن ھناك نقطة أشار إلیھا نك أیًضا ولكني أود إبرازھا مرة أخرى، وھي أن ھذا 

وھكذا،  لدى المجتمع األوسع. ICANNة التنسیق الجدید یقصد منھ العمل على زیادة مصداقی

بخالف ذلك، سنعقد ھذه االجتماعات فقط في  فأنا أعتقد أن لدینا ھذه االجتماعات حول العالم.

 ثالث محاور.

 وھذا ما أردت إبرازه ھنا. .GACلذلك، أعتقد أن ھذه مخاوفي الرئیسیة كعضو في 

 شكًرا. 

 

 

   70من  24صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

 أنھ ینبغي علینا االنتھاء من ذلك. أعتقد نوجھ الشكر للبرتغال. الرئیس شنایدر:

نعم، شكًرا  وبھذا، أود أن أشكركم كذلك على اإلصغاء ألفكارنا حتى یكون لدیكم تعلیقات.

 جزیًال لكم.

 وسنرسل لكم أفكارنا حول كیفیة إجراء ھذه االجتماعات من جانبنا. دعونا نبقى على اتصال.

 شكًرا. 

 

 شكًرا. متحدث مجھول:

 

، ومتابعة العمل GACلقد كان مفیًدا للغایة لي أن أسمع تعلیقاتكم، والتعلیقات من  ا جزیًال.شكًر نك توماسو:

 معكم على تطویر احتیاجاتكم لكل من ھذه االجتماعات.

 لذا دعنا نتابع حوارنا. 

 شكًرا. 

 

 شكًرا. الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا. سیبستیان باتشولیھ:

 

 ألعمال ھو سبب وجود السوید في المقدمة، أي، المنتدى المفتوح.البند التالي في جدول ا الرئیس شنایدر:

 شكًرا. دعوني أنقل الكلمة إلى أندرس من السوید. --وسأعطي الكلمة 

 

 طاب صباحكم. رائع. شكرًا توماس. ممثل السوید:
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أ، ومن ثم  ATRT2 ،6.1من المفترض أن یكون المنتدى المفتوح طریقة لتطبیق توصیات 

 .GAC 101ین تتحدث عن تكون األولى ح

لدینا منذ كنا ھنا آخر مرة جلسات منتدى مفتوح في لندن ولوس أنجلوس، كما كان لدینا جلسة 

 وقد كانت كلھا مفیدة للغایة. .IGFمنتدى مفتوح في 

كما أن التعلیقات التي تلقیناھا كانت إیجابیة، ومع طلب على وجود جلسات أكثر لألسئلة 

 واألجوبة.

 قیام بذلك تجربة جیدة، وأود أن أذكر فقط ھؤالء الذین قاموا بعمل أكبر معنا:لذلك، كان ال

توماس وواناویت وعماد وألیس وأشوین وأولجا كما أن ھناك آخرین كانوا أكثر نشاًطا عبر 

 اإلنترنت.

أود  ؟6.1لذلك، فالسؤال اآلن ھو كیف نبدأ في ذلك كطرق ووسائل من بین أخرى لتطبیق 

المحتمل أننا لن نتمكن من المشاركة في بیونس آیریس، حتى ال ینبغي أن  إخطاركم أنھ من

إال أني  فقط كما تعرفون إلخالء مسئولیتي أو وضعھا ھناك. تتوقعوا مني القیام بذلك ھناك.

وسنستمر بصورة أساسیة في عقد جلسات المنتدى المفتوح ھذه في  عرضت بضعة خیارات.

 كل اجتماع.

وكما تعرفون، سیكون المنتدى العام مع  إدراج منتدى عام في المعادلة. كما یتمثل البدیل في

أو سیكون القالب  --، الرئیس ونواب الرئیس، أعتقد، بصورة رائعة GACعمل فریق قیادة 

العام، الذي سینعقد الحًقا الیوم، الذي یمثل الجلسات المفتوحة مع فتح  ICANNھو منتدى 

 ل وطرح أسئلة.ویمكن للناس الدخو المیكروفون.

الموضوع الثالث في المعادلة ھو وجود مواد دعم أكثر على اإلنترنت لتوفیر المعلومات 

 األساسیة التي نقدمھا كنوع من المحاضرة في المنتدیات المفتوحة التي لدینا.

ولكننا، یمكن أیًضا أن نكمل ذلك  وشكًرا لألمانة على ذلك. ولدینا مواد مكتوبة عبر اإلنترنت.

كما قد یكون ذلك من  اد فیدیو كما یمكن أن تكون مقاطع الفیدیو بالعدید من اللغات المختلفة.بمو

 مناطق عدیدة مختلفة مع العدید من المشاركین المختلفین الذي یساھمون في ذلك.

لذا، ما أود فعلھ ھو طرح بضعة أسئلة، وسأطرحھا واحًدا تلو اآلخر، وسأبدأ فقط بالمنتدى 

ھل نرید  ونحن نتحدث عن ذلك من وقت إلى آخر. واضًحا، ھل ھذا ممكن؟ وألكون العام.

 ؟GACوكیف سینعقد خالل أسبوع  ومتى سیكون لدینا؟ وھل یستحسن أن یكون لدینا؟ ذلك؟
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ومتى یكون من المعقول وجود منتدى عام ومنى  لقد سمعنا عن التخطیط الجدید لالجتماعات.

 یمكننا تقسیمھ؟

 میكروفون للتعلیق على ذلك.كما أود أن أفتح ال 

 شكًرا. 

 

 اإلجابات على ھذه األسئلة بالفعل. ھل لدیكم أي تعلیقات أو أسئلة من فضلكم؟ الرئیس شنایدر:

 الوالیات المتحدة. 

 

شكًرا لك سیادة الرئیس وشكًرا لك أندرس على عرض ھذه األسئلة المفیدة للغایة والمثیرة للفكر  ممثل الوالیات المتحدة:

 ي نحتاج بالفعل لنظرھا.الت

أعتقد أني قدمت اقتراًحا عبر اإلنترنت وإذا لم یمكنكم تصحیح ما أقول،فأعتقد أن أحد الطرق 

التي قد نرغب في معالجة ھذا بھا ھي اإلجابة على المشكالت أو األسئلة التي قد تكون لدى 

 قرار باإلجماع.، وما إذا كانت حول مشكلة محددة، وكیف وصلنا إلى الGACالمجتمع حول 

وكنت أتساءل ما إذا كان یمكن أن  .SO/ACوقد علمت أن ھناك مكالمات شھریة بین رؤساء 

یقدم ذلك آلیة یمكن لرئیسنا من خاللھا دعوة أجزاء أخرى من المجتمع للتفكیر مرة أخرى سواء 

 في سؤال إجرائي أو موضوعي، ثم، یمكننا إنشاء منتدى مفتوح حول ذلك.

 شكًرا. 

 

 ".GACأنتم تقصدون أننا یمكننا دعوة ذلك جلسة "اسأل  ئیس شنایدر:الر

 

وال أعرف لماذا، ولكن لم یكن لدینا وقت للحدیث عن ذلك خالل  أعتقد أنھ اقتراح رائع. ممثل السوید:

 ولكنني أعتقد أن األمر قد یكون بدایة جیدة. األسبوع.
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عامة ودعوة الموضوعات استناًدا إلى ذلك لذا، ھل علینا إًذا أن نتخذ قرار ببدء المنتدیات ال

 لالجتماع القادم؟

ھل سیكون شیًئا  سیتطلب ذلك مشاركة الرئیس ونواب الرئیس، لذا ما رأیك في ذلك یا توماس؟

 مفیًدا؟

 

أعتقد أننا قد نتحدث قلیًال  والسؤال ھو متى وكیف وكم سیتكرر ذلك. نعم، قد یكون ذلك مفیًدا. الرئیس شنایدر:

 وبصورة محددة أیًضا حول إستراتیجیة االجتماعات الجدیدة. حول ذلك.أیًضا 

والسؤال ھو  أشعر شخصًیا أن ذلك سیكون أننا ینبغي أن نقوم بھ مرة واحدة على األقل سنوًیا.

لذا، فھذا أیًضا سؤال  ھل یمكننا القیام بذلك أكثر من أجل الوقت أو أن مرة واحدة سنوًیا تكفي؟

 قاًشا حول مدى تكرار ھذه االجتماعات.ویمكننا أن نجري ن

 شكًرا. 

 

لذا، ھل علینا  یبدو معقوًال عقده ربما في (غیر مسموع)، لعقد ھذا المنتدى العام في ذلك الوقت. ممثل السوید:

بعدھا المضي والتخطیط لذلك، بالنظر في تطبیقھ في نفس الوقت الذي نطبق فیھ بنیة االجتماع 

سؤالي التالي ھو ما مدى عدد مرات عقد ھذه المنتدیات  أجل. لقبیل؟الجدیدة أو شيء من ھذا ا

، ولكن ھل ICANNوقد كنا ننظر نوًعا ما إلى وجودھا في كل اجتماع  العامة الالزمة؟

 ؟ICANNسیكون الزًما وجودھا في كل اجتماع 

 

ولجان  SOطة السابقة فیما یتعلق بدعوة منظمات كنت بالفعل سأنتقل إلى النق شكرًا لك، أندرس. المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

AC  ،للمشاركة في المنتدى، وأعتقد أن علینا أیًضا العمل على ذلك بالتعاون معھم ألنھ إذا لم نوافق

على سبیل المثال، على إجراء المنتدى خالل اجتماع "ب"، وكانت لدیھم خطط أخرى، فلن یكون 

المنتدى في اجتماع واحد، فسیكون ذلك مشغول للغایة مع  ومرة أخرى، إذا قررنا عقد ذلك ممكًنا.

لذلك، ربما یمكننا  والمساءلة، مرة أخرى لن یتم حضور المنتدى بصورة جیدة. IANAانتقال 

األخرى  ACولجان  SOاالتفاق على موقف افتراضي ولكنھ مرن أیًضا مع استضافة منظمات 

 شكًرا. ى یحضره عدد جید ومثمر.والمناقشات التي تجري فقط للتأكد من أن المنتد
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ال یعجبني  یبدو كما لو كنا نمضي في اتجاه مجموعة عمل أو ما یشابھ ذلك. یبدو ذلك معقوًال. ممثل السوید:

یمكننا القیام بذلك بدون الوصول إلى ھذه  --تعتقدون أننا  --وأعتقد أننا یجب  ذلك بالفعل.

 الدرجة.

 

ولكن ورد أن ھناك ھدف بین رؤساء منظمات  ال، أنا لم أعني بالتأكید مجموعة عمل. عذًرا. ة:المتحدث باسم جمھوریة مصر العربی

SO  ولجانAC .شكًرا. ومن ثم، قد یأتي ذلك معھم ویمكننا أن نتلقى بعض التعلیقات 

 

 ثاینة واحدة، أولوف. ممثل السوید:

 

ني أفكر إذا ما كنا نرید بالفعل حضور كبیر باختصار شدید للغایة، ولكن تعلیق ممثل مصر جعل أولوف نوردلینغ:

ذلك  لحدث مماثل، فعلینا أن نفكر حول جدولة الجلسات األخرى التي لدینا خالل األسبوع.

لذا، إذا أمكنكم  مع مجلس اإلدارة. GACالنوع من النجاح الباھر طوال الوقت، وھو اجتماع 

أعتقد أن  الجلسة مع مجلس اإلدارة. عقد منتدى مفتوح إذا كنا سنجدولھ وعقده على الفور عقب

 الكثیرین سیبقون.

 

كما تعرفون  ACولجان  SOفقط (غیر مسموع)، لدینا اجتماعات شھریة مع منظمات  ممثل السوید:

 االتحاد األفریقي. ویمكنني تقدیم ذلك إذا ساعدتنا األمانة في عدم نسیانھ.

 

وأعتقد أن لدینا  .ACولجان  SOجیھ مخاوف الحضور إلى منظمات أردت فقط تو شكًرا. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي:

خطة مرسومة بصورة جیدة مقدًما، وأعتقد أنھا لن تكون مشكلة إذا كانت معروفة قبل سنة أنھا 

 ستحدث.
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بالنسبة لمادة الفیدیو للدعم، ھل توافقون أن ودود  لذا أعتقد أننا في الطریق. جید. رائع. حسًنا. ممثل السوید:

وللدوائر األخرى  GACقطع فیدیو عبر اإلنترنت من المحتمل أن یجذب الوافدین الجدد إلى م

 GAC، وكیف نجتمع، ونوع االجتماع لبعض أعضاء GACفیما یتعلق بمعرفة كیفیة عمل 

وھل سترغبون في عرض  وكیف یشاركون؟ GACواالستماع إلى كیف یصفون أعمالھم في 

 ریسي.ت أي شخص؟ وجوھكم على الفیدیو؟

 

لذا، ربما یكون  بالفعل في شيء مماثل للغایة. ICANNھذه فكرة جیدة للغایة، وتنظر أكادیمیة  تریسي ھاكشو:

ذلك شيء یمكنكم إیقافھ في تلك المجموعة ووضع األمور في منفذ الفیدیو باإلضافة إلى بیئة 

ICANN Learn .لذلك، ربما تحصلون على دعم من  أیًضاICANN  الفیدیو إلصدار مقاطع

 شكًرا. بالفعل وتقدیم حتى رسوم معلوماتیة مكتوبة ورسوم معلومات مصورة وما إلى ذلك.

 

 االتحاد األفریقي. ممثل السوید:

 

وربما یمكنكم أیًضا النظر إلیھا بصورة أوسع  نعم، أعتقد أن ھذه فكرة رائعة. شكًرا جزیًال. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي:

لذا،  أیًضا. GACع الفیدیو للوصول إلى ھؤالء الذین لیسوا أعضاًء في كطریقة الستخدام مقاط

 شكًرا. كما تعرفون. GACمزید من المعلومات فقط أكثر مما تقدمھ 

 

 ممثل مصر، تفضل. ممثل السوید:

 

د أنھا یمكن أن تكون بدیًال أعتقد أنھا فكرة جیدة لمنفذ معلومات للوافدین الجدد، إال أني ال أعتق المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

ولكن یمكننا من  كأداة للتفاعل مع المجتمع ومنظمات الدعم واللجان االستشاریة األخرى.

أو مھما یكن للوافدین الجدد، وأعتقد أنھ سیكون  GACمنظور مادي أن یكون لدینا في منفذ 

 ولكني ال أنوي إظھار وجھي في الفیدیو. مفیًدا.

 [ ضحك ]
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یبدو أنھا فكرة جیدة بالفعل أن ننقل ذلك إلى موقع أكادیمیة  --إذن، یمكنني أن أسأل  شكرًا لكم. ممثل السوید:

ICANN. .وإن  وربما یمكننا أیًضا الحصول، كما تعرفون، على الدعم التشغیلي إلصدار ھذه

تخدام فیمكنني أن أقول شیًئا ما حول ما إذا كان یمكننا اس كان یمكنني االنتقال إلیك یا أولوف.

 إلصدار مقاطع الفیدیو وربما توضیح كیف علینا أن نعمل معھم لوضعھا. ICANNأكادیمیة 

 فھل تعتقد أن ذلك سیكون ممكًنا؟

 

وتوجد الكثیر  ICANNوأكادیمیة  ICANNأتمنى أن تعلموا أن ھناك شيء ما اسمھ التعلم في  أولوف نوردلینغ:

وھذا بالفعل مستودع للعدید من الموضوعات  ا.من المواد المتوفرة على موقع الویب الخاص بھ

على سبیل  GACالتي یمكن توسعتھا بالتأكید من المواد المصورة والمواد األخرى من جانب 

لذا، فھذا خیار، وبوضوح، لدینا العقود األولیة أیًضا حول  وسیكون ذلك عملًیا بالتأكید. المثال.

ات، ولكن ذلك بشكل ما ضمن تمرین تبادل أفكار ما یمكننا فعلھ مع مراعاة العدید من التنسیق

 .GACلذلك، یمكن تتبع شيء ما وما إذا كان مستحسًن أم ال طرحھ على  حتى اآلن.

 

إذا كنت أفھمك بصورة صحیحة، فطالما قررنا القیام بذلك، یمكننا الحصول على مساعدة مع  ممثل السوید:

 .ICANNآلیات ذلك في 

 

 تماًما. ھذا صحیح أولوف نوردلینغ:

 

لدي انطباع أن ذلك شيء ما علینا القیام بھ بعد ذلك ألننا لیس لدینا آراء معارضة وأنا  حسًنا. ممثل السوید:

 لذا، دعونا نتابع العمل على ذلك. أسمع عن الدعم لذلك.

ومع ذلك، سیأخذ ذلك وقًتا ولن یكون لدینا منتدى عام في أي وقت قریًبا، ومن ثم فإن السؤال 

وإذا كنا سنقوم بشيء في بیونس آیریس أو إذا كنا  سنتتبع المنتدیات المفتوحة أمامنا.ھو كیف 

وإذا كان أي شخص مھتًما  فھذا شيء ینبغي نظره. سنحاول النظر في القیام بذلك في دبلن.

بالعمل على ذلك، فالرجاء التواصل معي أو األمانة أو توماس أو أي شخص أو البدء في 

 منال. ن وسنتعرض لھ الحًقا.التفكیر في ذلك اآل
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أشعر أن ھذا االجتماع سیركز للغایة على  نعم، باختصار شدید فیما یتعلق بنقطة بیونس آیریس. المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

والمساءلة وأعتقد أن الجدول الزمني یوضح أیًضا أن ذلك سیكون اجتماًعا یركز  IANAانتقال 

وأنا غیر متأكد ما إذا كان ذلك سیناسب  أفكر فقط بصوت مرتفع.مرة أخرى، أنا  على ذلك.

 شكًرا. بصورة أفضل المنتدى الخاص بنا أم ال.

 

فقد كان المنتدى المفتوح  لقد نسیت أن أقول شیًئا ما أیًضا. ربما تكون ھذه نقطة جیدة للغایة. ممثل السوید:

 دید من األشخاص في ھذه القاعة.كان ھناك الع محل تقدیر كبیر أیًضا. IGFالذي لدینا في 

وھي تمثل فرصة جیدة للوصول إلى األشخاص الذین ربما ال یشاركون حتى في اجتماع 

ICANN.  لذا، سیكون علینا أیًضا نظر القیام بأحد ھذه األمور في الخریف في جواو بیسو أو

 منال. ھل ھناك أي شيء آخر؟ حسًنا. شيء من ھذا القبیل.

 

 ربما ال أفھم ذلك بصورة صحیحة. في عجالة سریعة. عذًرا ألني طلبت الكلمة مرة أخرى. ریة مصر العربیة:المتحدث باسم جمھو

أعني، إذا كنا ننافس  ولكن علینا مراعاة الجدول. فمرة أخرى، یمكن أن یكون الحضور جیًدا.

تطلع أو المساءلة، فربما ال ننتھي مع الحضور الذي ن IANAجلسة أخرى تتحدث حول انتقال 

 إلیھ.

 شكًرا. 

 

 ھذه نقطة جیدة. حسًنا. ممثل السوید:

 شكًرا. حسًنا. حسًنا. 

 

إذا لم تكن ھناك أیة أسئلة أخرى، فیمكننا أن نأخذ استراحة قھوة أطول قلیًال، ولن یكون  شكًرا. الرئیس شنایدر:

لة مھمة للغایة بالضبط، ألن لدینا مشك 11لذا، سنجتمع مرة أخرى الساعة  ذلك سیًئا كما أعتقد.

 شكًرا. وھي المبادئ التشغیلیة وأتمنى أن نتفق حول كیفیة التقدم في ذلك.

 [ استراحة الحتساء القھوة ] 
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دقیقة لذا، علینا التقدم بالفعل.  25تفضلوا بالجلوس ألننا سنستقبل ضیوفنا التالین بالفعل خالل  الرئیس شنایدر: 

 تفضلوا بالجلوس، رجاًء.

 دعونا ننتظر لوھلة حتى یجلس الجمیع. یلیة.المبادئ التشغ

ولدینا  كما تعرفون، لدینا بعض النقاش یوم السبت وأعتقد أنھ كان أمس ونحن نتابع ھذا النقاش.

 عذًرا. ھذه الورقة التي أعدتھا األمانة ومجموعة العمل.

 كن، على التغییرات.وینبغي علینا أن نتخذ الیوم بالفعل قراًرا حول كیفیة التقدم والموافقة، إن أم

لذا مرة أخرى، سیكون المقترح الذي لدیكم في الورقة، وأالحظ ما تمت مناقشتھ حتى اآلن، 

أعتقد أننا نتفق أن ھناك حاجة للنظر في المبادئ التشغیلیة ككل ومراجعتھا حیث قد توجد العدید 

 ، فھذا أمر طبیعي.ومع مرور الوقت من الموضوعات التي قد تتقادم قلیًال أو جاھزة للنقاش.

في نفس الوقت، یرى عدد كبیر للغایة من الوفود أو األعضاء أن التغییرین یجب أن یتم 

األول ھو السماح بتصحیح  إجراؤھما أو اإلعالن عنھما أو االتفاق علیھما في ھذا االجتماع.

 طفیف إلجراءات االنتخاب والثاني ھو تغییر أعداد نواب الرئیس.

وأحد المقترحات إلى حد  وجھات النظر المختلفة، وتنوع لآلراء حول ذلك.كما أن ھناك بعض 

ما ھو أني أعتقد أن المشكلة تكمن ھنا في أن لدینا آراء متنوعة، إلى أي حد یكون ربما لعدد 

نواب الرئیس وربما بعض االرتباط بالمناطق، وما إلى ذلك، مؤثًرا أم ال على القرار المستقبلي 

لذا، بعد بعض المناقشات، ما أود قولھ ھو أن أقترح  ضویة وما إلى ذلك.حول المناطق والع

علیكم، وأرى وأتمنى أن ذلك ما یمكن االتفاق علیھ، ھو أننا، أ) سنوافق ھنا على البدء في 

وفیما یتعلق بعدد الرؤساء  اإلجراءات لتغییر إجراءات االنتخاب، كما عرض میشیل علیكم.

لتي تم اقتراحھا باإلضافة إلى ذلك، فإن مقترحي سیكون أننا لن ونواب الرئیس والتغییرات ا

نقوم بأي تغییرات أخرى فیما یتعلق بالتوازن الجنساني والتنوع ولن نغیر أي نصوص یترتب 

وبھذه الطریقة ربما نتجنب المشكلة التي ستكون  علیھا تغییر مجر العدد من ثالثة إلى خمسة.

ي االنتخابات التالیة، إال أنھ لن یكون بأي شكل (غیر لدى نفس المناقشات وعدم الرضا ف

لذلك، ھذا مجرد مقترح لعلمكم، أما التغییر الثاني  مسموع) النقاش حول االجتماعات اإلضافیة.

أن نستبدل العدد ثالثة بالعدد خمسة وال نقوم بأي تغییرات أو أي تغییرات جوھریة  --فسیكون 

 ر علینا التفكیر فیھ.وھذا أم فیما یتعلق بنواب الرئیس.
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 ھال تتفضلوا بالتعلیق. --أو  میشیل، ھل ترید إضافة شيء؟

 المفوضیة األوربیة.

 

 كما تعرفون، فإن ممثل المفوضیة األوروبیة یتفق تماًما معكم في ھذا الموضوع. شكًرا جزیًال. ممثل المفوضیة األوروبیة:

فیما إذا كان  --مناسبة ثم نخرج  والحد األدنى كما أعتقد ھو أن نحصل على قواعد تصویت

ذلك یذكر الفاكس واألمور المماثلة، حسًنا، سأذھب وأشتري لنفسي شیًئا قدیًما ربما في مكان ما 

مع ما تقدم، فقد أظھر التصویت آخر مرة أن میشیل بالفعل یمكن أن  والتصویت بھذه الطریقة.

بة وعدم إجراء أي تغییرات جوھریة یسدي لنا معروفا بمساعدتنا في القیام بذلك بصورة مناس

 ولكن تحدیث الطریقة وتوضیح قواعد التصویت.

 شكًرا. 

 

 شكرًا لممثل مفوضیة االتحاد األوروبي. الرئیس شنایدر:

 ھل لدیكم أیة أراء؟ 

 ممثل كولومبیا. 

 

بدأ في إجراء ونعتقد أنھ من المھم أن ن نوافق أیًضا على مقترحكم. شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل كولومبیا:

التغییرات واالنتقال من ثالثة إلى خمسة نواب للرئیس سیكون مھًما للمساعدة في كمیة العمل 

 القیام بھا. GACالتي على 

كذلك، وفًقا لالقتراح بعدم إدراج اعتبارات للجنس أو المنطقة الجغرافیة، فنعتقد أنھ یمكن أن یتم 

مكننا تأكید أننا سیكون لدینا تمثیل مساٍو حول تنفیذه بتلك الطریقة كخطوة أولى ألننا ال ی

بالنسبة لإلجراءات، من المھم  وفقط تغییر األرقام، ذلك مقبول بالنسبة لنا. الترشیحات للمنطقة.

 أن یكون لدینا قواعد شفافة وواضحة للجمیع، ولیس نفس الموقف الذي حدث في لوس أنجلوس.
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اعدة في مشاركة دول أخرى ال تكون في ونحن ندعم التصویت اإللكتروني بطریقة للمس

 االجتماع وجًھا لوجھ.

 

 شكًرا. الرئیس شنایدر:

 سنغافورة. 

 

 شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل سنغافورة:

لیس لدینا باألساس أي مشكلة في زیادة العدد من ثالثة إلى خمسة، إال أننا نود أن نبرز مشكلة 

ال نزال نواجھ مشكلة التمثیل الجغرافي غیر واحدة، وھي أنھ بزیادة العدد إلى خمسة، قد 

المتساوي ألنھ قد یكون ھناك أكثر من دولة قادمة من منطقة محددة ترید المشاركة في 

وبعد ذلك، إذا لم تتوصلوا إلى آلیة لضمان نوع من التمثیل المتساوي من كل  االنتخابات.

 ان من منطقة واحدة.منطقة، فیمكن أن تصلوا إلى نفس الموقف حیث یوجد لدیكم عضو

 لذا، نحتاج آللیة لرؤیة أن، حسًنا، كل منطقة ال یزال لدیھا، كما تعرفون، تمثیل متساٍو.

 ومن ثم، فھذه ھي أحد المشكالت التي نتوقعھا جمیًعا. 

 شكًرا. 

 

ابات أنت محق، لیس لدینا أي مناطق محددة بوضوح أو متفق علیھا لھا دور في االنتخ شكًرا. الرئیس شنایدر:

كما أن ھذا ھو السؤال،  حتى اآلن، وھذا سؤال معقد، وسنحتاج الستغراق قدر أكبر من الوقت.

أوًال، نحتاج لمعرفة  وقد سمعت من بعض األشخاص أمس أننا غیر متأكدین أو لیس جمیعنا.

 وھناك شعور أننا لیس دینا مفھوم للمنطقة المناسبة لالنتخابات. المنطقة التي سیتم اختیارھا.

ولكن قد نضیف الكثیر إلى  وھذا واضح. لذا، فمھما یكن ما نفعلھ، لن نحل ھذه المشكلة اآلن.

 التنوع بوجود خمسة نواب.

 لدي ممثل مصر بعد ذلك. 
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أعني، أني أمیل إلى ھذه  كانت تعلیقاتي متوافقة مع ما طرحتھ سنغافورة. شكًرا، سیادة الرئیس. المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

 GACلنظرة الكلیة، إال أني أوافق أیًضا على أنھ إذا لك تركز الرؤیة الجماعیة للزمالء في ا

ولكن مرة أخرى، ال أرى أنھ مجرد  على ما علینا فعلھ في االنتخابات، فال بأس بذلك أیًضا.

لق أمر متعلق بالعدد، بالرغم من أننا ندعم للغایة وجود خمسة نواب للرئیس، إال أن األمر ال یتع

 باألعداد فقط ألننا یمكننا االنتھاء بوجود خمسة من نفس المنطقة.

 شكًرا. 

 

نحتاج أیًضا لتولي مسئولیتنا وربما  ھذا مرة أخرى مستقل عن كیفیة تصویت الناس في النھایة. الرئیس شنایدر:

ع، بالطب عدم التصویت فقط للناس في منطقتنا ولكن بالفعل أیًضا للناس في المنطقة األخرى.

 أنت على حق.

 لدي الدانمارك ثم الوالیات المتحدة. 

 

ونعتقد أنھ كحد  لقد أصغینا بحرص إلى تعلیقات الیوم السابق والیوم. شكًرا لك، سیدي الرئیس. الدانمارك:

كما نرى أن جمیع األمور یجب تغییرھا بالتوافق  أدنى، یجب أن تتم الموافقة على خمسة الیوم.

لذا، نود رؤیة ھذا الحد  إال أننا ال نعتقد أنھ عملي وممكن الیوم. لتوه.مع ما قالھ ممثل مصر 

ألننا سنود أیًضا، إن أمكن، تعدیل قواعد االنتخاب حتى یتم تحدیثھا  األدنى من التغییرات.

 شكًرا. بالتوافق مع ما قالھ ممثل المفوضیة األوروبیة.

 

 ت المتحدة.ممثل الوالیا شكرًا لممثل الدنمارك. الرئیس شنایدر:

 

أعتقد أن ذلك بالتأكید اعتراف أنھ من  شكًرا لك سیادة الرئیس وشكًرا للزمالء الذین سبقوني. ممثل الوالیات المتحدة:

المفید، من جانب، أن نجري ھذا التغییر اإلداري الستضافة أي زیادة في العدد، ولكن ذلك في 

 بالتنوع والتمثیل الجغرافي. حد ذاتھ ال یحل بالفعل بعض األھداف والغایات الخاصة
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فأنا  أي یوم كان، أعتذر عن النسیان. --كذلك، فأنا أضع في اعتباري نقاشنا لیوم السبت أو األحد 

أرى أن الحدیث حول االنتخابات یأخذنا بصورة ال یمكن تجنبھا إلى من سیقف للترشیح 

س باختصار شدید إلى العروض لذا، أود التحول وجذب انتباه النا والتصویت في ھذه االنتخابات.

 من زمالئنا في جامعة الدول العربیة وطلبھم الذي علینا نظره إلجراء تغییر في حالة عضویتھم

ومع الحدیث قلیًال معھم وبعض المنظمات الحكومیة الدولیة األخرى، أعتقد أنھ من المفید أن 

لذا، فأنا أجذب انتباه الناس إلى المبدأ  نبني نظرة شاملة لمراجعة كامل المبادئ التشغیلیة.

فھي یبدو أنھا تقترح أننا بالطبع منفتحون فیما یتعلق بالمنظمات الحكومیة  .18والمبدأ  15

بالنسبة لدعوة  ولكن یبدو أن ھناك عامل تأھیل. الدولیة والجھات الحكومیة الدولیة كمراقبین.

GAC .وفًقا لقرار الرئیس. من خالل الرئیس 

فسر ذلك الدافع، من جانبھم للسعي للحصول على حالة عضویة كاملة إذا كانوا یشعرون وقد ی

أنھم مقیدون نوًعا ما بالمبادئ التشغیلیة بأنھم، نعم، قد یكونوا في القاعة ولكنھم یحتاجون نوًعا 

 ما إلى التصریح المسبق أو الموافق المسبقة أو دعوة من الرئیس للمشاركة بصورة فعالة.

ان لدي انطباع قوي عبر السنوات أنھ ال یوجد ھناك تردد في الجزء الخاص بنا فیما یتعلق لقد ك

 بصورة كاملة وفعالة في مداوالتنا. IGOبمشاركة زمالئنا في 

فھي  كما تحدثنا العدید من المرات، فإن أحكام المبادئ التشغیلیة حول العضویة غامضة للغایة.

واألمر غیر واضح بالنسبة لألشخاص  ت لم یتم تعریفھا.حیث تستخدم مصطلحا غامضة تماًما.

وقد یفسر  .18والمبدأ  15فیما یتعلق بالتمییز بین المراقب والعضو إذا لم تنظروا في المبدأ 

في قبول حالة المراقب فقط إذا كانوا یشعرون أنھم ال یمكنھم  IGOذلك تردد بعض منظمات 

إذا كنا سنتفق على تغییر بسیط في العدد واستبعاد  لذا، أعتقد أنھ یجب أن، المشاركة بنشاط.

إال أني  الكلمات مثل "الفاكس" من المبادئ التشغیلیة، كل شيء مناسب وجید في المدى القریب.

 أعتقد أنھ ال یمكن تجنب أن تتم مراجعة مبادئ التشغیل بالكامل

ویبدو  .ACIGبموجز  ولكن ھناك ملحق مرفق لذا، تعلیق أخیر ھنا، ال أعرف تاریخ الوثیقة.

أنھ یتضمن علمیات التحریر المقترحة من، أعتقد أنھ ممثل إسبانیا كنائب رئیس أو رئیس 

وال أعرف أن عملیات التحریر  حول طرق العمل ھو ما أعتقد. GACمجموعة عمل 

 لذا، أعتقد كحد أدنى أننا نحتاج المقترحة ھذه تمت مراجعتھا والموافقة علیھا بالكامل بالفعل.

  ألن یكون لدینا اتفاق ھنا فیما یتعلق بكیفیة البدء في تعدیل المبادئ التشغیلیة.

 شكًرا. لكني أعتقد أننا نحتاج لبعض التوضیح قبل انتھاء ھذا االجتماع. ولذا، سأتوقف ھنا.
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ا نحتاج وأوافق بالطبع، وأعتقد أن الجمیع یرون أنن شكًرا جزیًال، ممثل الوالیات المتحدة. الرئیس شنایدر:

ویمكننا اتخاذ قرار الیوم  كما أعتقد أنھ ال أحد یعارض وجود مراجعة شاملة. لبعض التوضیح.

السؤال اآلن ھو ما ھو اإلجراء الالزم وما إذا كان  --بأننا سنبدأ ذلك اآلن بالنظر في كل شيء 

  في مجموعة العمل حول طرق العمل أو شيء آخر.

سنبدأ ھذا اآلن، فربما نبدأ ونوافق بالفعل على تغییر اآلن  ولكن المشكلة األخرى ھي، إذا كنا

كما أننا سنحتاج ألن نكون  لم أسمع أي اتفاق على تغییر االنتخابات. كما نافشنا حتى اآلن؟

لذا، سنحتاج لمعرفة  إذا كنتم تفھمون األمر بصورة صحیحة. --واضحین حرفًیا لما بالضبط 

 ألمانیا؟ بالضبط اآلن وما سنتركھ لوقت الحق. أنھ على الشاشة، ما سنقوم بتغییره

 

وربما تكون  وأعتقد أن األمر مجدي للغایة. أوًال، أود أن أدعم مقترحكم. شكرًا سیادة الرئیس. ممثل ألمانیا:

سنحتاج في المستقبل بالفعل إلى نظر  ھذه االحتمالیة الوحیدة في الموقف الذي نحن فیھ اآلن.

ولكن، للوقت الراھن، نحتاج التخاذ قرار، كما أعتقد.  مبادئ التشغیلیة.العدید من االعتبارات لل

 وعلینا القیام بذلك.

وكما ذكرت سابًقا،  ما أریده ھو العودة إلى السؤال حول التوازن الجغرافي والتوازن الجنساني.

وسأذكر، حیث یتابع بعض  %.100لیس من الممكن من وجھة نظري تحقیق ذلك بنسبة 

یتكون أیًضا من خمسة أشخاص،  ITUوفریق إدارة  -- ITUا في القاعة أیًضا الزمالء ھن

 سواء كانت مكتوبة أم ال، فھناك ھدف رئیسي للتعرض للتوازن اإلقلیمي بین فریق اإلدارة.

ألنكم قد یكون لدیكم مرشحین أو عضوي  % في التفاصیل.100ولكنھا ال تحقق أبًدا نسبة 

كما قد یكون لدیكم مناطق أخرى ال یوجد لھا تمثیل  ة واحدة.مجلس إدارة متعارضین من منطق

  ولكن االجتماع التالي الذي سوف یتغیر بعدھا بأربعة أیام. في فریق اإلدارة.

فھو شيء ما  ولكنھا لیست قاعدة رسمیة. وحتى اآلن، أعتقد أن ذلك موجود في رؤوس الجمیع.

 مر بالنسبة للتوازن الجنساني، ألیس كذلك؟نفس األ ألیس كذلك؟ كما أفھم، یمثل ھدًفا عاًما.

لكني لن أصر على إضفاء الطابع الرسمي على ذلك ألننا ذلك قد یعقد  ویجب علینا نظر ذلك.

وھذا یعني  باإلضافة إلى رئیس واحد. وتذكروا أیًضا أن لدینا اآلن خمسة نواب رئیس. األمور.

ءل، إذا كنا سنجري انتخابات فعلیة نحتاج وأتسا أن لدینا ستة أشخاص ملتزمون بالفعل بعملھم.

مرشًحا حتى  30أو  20فیھا لمرشحین متعددین، فھل من المجدي بالفعل أن یكون لدینا عدد 

دعونا نتمسك حتى اآلن بالموقف  أعتقد أن ذلك افتراضي إلى حد ما. یمكننا االختیار من بینھم؟
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ین یریدون القیام بالمزید لدیھم فرصة الذي نحن فیھ، فأعتقد أن جمیع الملتزمین بعملھم الذ

وال أعتقد أن ھناك قدر كبیر  معقولة في الحصول على احتمالیة أن یصبحوا نواًبا للرئیس.

 شكًرا. للغایة من القیود.

 

 مصر. شكًرا لك، ممثل ألمانیا. الرئیس شنایدر:

 

ق المراجعة فقط إلى الجزء الذي علینا القیام بھ في فقد ما أقولھ، أعني، إذا خفضنا نطا المتحدث باسم جمھوریة مصر العربیة:

علینا تحدید جمیع  --ولكن مرة أخرى، علینا إجراء االنتخابات  االنتخابات القادمة، فھذا جید.

  المواد التي نحتاج لمراجعتھا في عرض االنتخابات القادمة.

ومھما یكن  ح أمر مھم.فالوضو ألنھ، كما قلت، ال یتعلق األمر بالوضوح فقط كما قال زمیلي.

ألن ذلك لم یكن واضًحا في االنتخابات األولى التي  ما نتفق علیھ، یجب أن یكون واضًحا.

لذا، فقد كانت جیدة مع مراعاة  ومرة أخرى، لقد كانت ھذه أول انتخابات نقوم بھا. أجریناھا.

اعد التصویت لكن اآلن مع معرفتنا بما نمر بھ، نحتاج لوضوح أكثر حول قو عامل الوقت.

سیسود على  --ألنھ، حتى إذا راعینا التوزیع الجغرافي، فإن األصوات  -- GACوكیف 

أعني، ھل یمكننا التصویت لمرشحین متعددین من  --التصویت طابع التوزیع الجغرافي أو 

أعني، نحتاج  أو، إذا كان لدینا مرشحین محتملین، فینبغي االختیار من مناطق مختلفة؟ المنطقة؟

 جراء ھذه المناقشة، حتى إذا كنا سنخفض النطاق وال ننظر إلى األمر بالكامل.إل

 

 أوًال، إذا كنا ال نقوم بأي شيء اآلن، فلدینا بالضبط النص كما ھو. --إذا  شكًرا. الرئیس شنایدر:

إذا لم نتفق على تغییر أي  --وھذا النص الذي سیكون لدینا إلجراء االنتخابات، إذا لم نغیر 

 اآلن. شيء

 فلدینا النص الذي لدینا. فھذا ھو النص الذي لدینا، وبعدھا سنكون مشوشین إلى حد ما.

لذا، كما قلت، ما یمكنا فعلھ ھو، فیما یتعلق بالنظرة الشاملة، كما لو تم إجراؤه عندما أتذكر مع 

أون كان أن ھناك أشخاص یبد --بیل دي من المفوضیة األوروبیة وآخرین، أن النص بالكامل 
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ویمكنكم التعلیق على أي من مبادئ  كما تفعلون مع أي نص. --في تقدیم تعلیقات على كل 

ویمكن أیًضا طلب إضافة بعضھا، ثم سنبدأ في نظر  كما یمكنكم طلب حذف بعضھا. التشغیل.

یمكننا بدء ذلك  وھذه ھي الطریقة التي نجري بھا األمر برمتھ. مدى تقدم األمر في أي وقت.

ومن ثم، نرى أین نحن في االجتماع  عتقد أن ھناك اتفاق سیكون أمًرا مرغوًبا فیھ.وأ اآلن.

  التالي.

ألننا لن نقوم بإنھاء  ولكن ذلك لن یكون لھ أي تأثیر على أي تصویت أو عدم تصویت في دبلن.

 وقد یعمل بصورة مناسبة لمدة سنتین أو السنة التي تلي ذلك حتى ال یصبح مناسًبا لھذا الوقت.

یمكننا البدء بطلب الجولة األولى من  إال أننا یمكننا بدء ذلك اآلن. االنتخابات، إن حدث.

 التعلیقات حول المبادئ التشغیلیة.

 لذا، ھذا ھو كیف سأنظر إلى العمل حول المبادئ التشغیلیة عندما یكون كل شيء متاًحا.

 ذان ھما نوعا التغییرات المقترحة.فھ --وأقترح أن ننظر إلى ذلك  --وما یمكننا القیام بھ اآلن 

ومن ثم، یعود األمر  األول ھو ما لدینا على الشاشة، حیث سأقترح حذف إضافة الجنس واللغة.

ال یمكننا تغییر  ؟Wordأم  pdfھل ھو ملف بتنسیق  ال أدري. فقط إلى خمسة ولیس أكثر.

 مسة بدًال من ثالثة.ولكن االتفاق سیكون فقط على تغییر الكلمات حتى تكون خ ذلك ھنا.

وإذا كان یمكنكم تخفیض ھذا الجزء المتعلق باالنتخابات، فربما  وسیكون ھذا عنصر واحد.

میشیل، یمكنك تقدیم موجز للتغییرات المقترحة مرة أخرى حتى یرى الناس أننا نتحدث بصورة 

 شكًرا. ثابتة عن أننا نقترح ھنا التغییر اآلن.

 

 ھذا كل شيء. كنت ستنتقلین إلى أسفل تلك الصفحة رجاًء. جولي، إذا توكر:-میشیل سكوت

" والتي 35ما أقترحھ ھو الجملة الرئیسیة ھنا في الفقرة باللون األحمر تحت العنوان "المبدأ 

تنص على ما یلي "یجوز احتساب األصوات من خالل آلیة تصویت آمنة عبر اإلنترنت أو من 

 مناسبة." GACخالل أي آلیة أخرى تراھا 

ولكن ما سأخبركم بھ بالنسبة لدبلن، أننا  ومن ثم، فذلك سیتیح لنا الفرصة الختیار آلیة مناسبة.

 سنختار التصویت عبر اإلنترنت ألنھ سیكون أسھل

وما اقترحھ أیًضا ھو بالضبط ما قمت بھ المرة السابقة، وھو نشر مسودة الوثیقة قبل بدء عملیة 

ما یحتاج الناس لمعرفتھ ھو كیف  عملیة االنتخاب. االنتخاب، التي تنص على كیفیة إجراء
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سیقومون بذلك، عند ظھور البرید اإللكتروني أو الجداول الزمنیة. وكما فعلت السنة السابقة، 

وإذا كنتم ترغبون في ذلك، فیمكنني أن أضع لكم مسود  أرسلت إلیكم وثیقة تحدد جمیع ذلك.

ومن ثم  القول أن ھذه العملیة تحتاج للتعدیل. وثیقة تنص على جمیع ھذه العملیات حتى یمكنك

ویمكننا القیام بذلك بین الجلسات حتى نصل إلى وثیقة متفق علیھا  یلزم تغییر ھذه العملیة.

 ولكن ال داعي للنص على ذلك في المبادئ التشغیلیة. لعملیة االنتخاب.

 إنھا إرشادات رفیعة المستوى. فالمبادئ على مستوى رفیع.

وذلك ألن الموقف قد  ذلك أن األمانة یجب أن ترسل وثیقة العملیة لكم للعمل علیھا. وما یقولھ

 وكذلك في االنتخابات التي بعدھا، سیكون الموقف مختلًفا. یكون مختلًفا في االنتخابات التالیة.

یتغیر األمر فیما یتعلق بعدد المرشحین لدینا وما إذا كان انتخاب نائب للرئیس أم رئیس ونائب 

لذا، فكل ما أقترحھ، التغییر بأن ھذه الصیاغة ستكون بأننا یمكننا استخدام آلیة  رئیس مًعا.

وسأرسل لكم وثیقة العملیة  تصویت آمنة عبر اإلنترنت وأني سأقوم بما قمت بھ المرة السابقة.

 التي سیمكنكم مراجعتھا والمساھمة فیھا.

 

لذا، أقترح أن نتابع مناقشة ذلك  دقائق، سیكون لدینا عرض.فقط ألذكركم، خالل بضعة  شكًرا. الرئیس شنایدر:

 بعد عرضین سیتم تقدیمھما إذا لم نصل إلى نھایة ھنا.

قبل أن أنقل الكلمة إلى ممثل الوالیات المتحدة، أود فقط جذب انتباھكم إلى شيء ما، وھو، أنھ 

لفعل تصویت على مبادئ من المبادئ التشغیلیة، فإن أغلبیة بسیطة تتوقع با 53وفًقا للمبدأ 

وبعد  التشغیل بأغلبیة بسیطة لبدء مراجعة قبل فترة الستین یوًما حیث یمكنكم التعلیق على ذلك.

 ذلك مرة أخرى، تلزم أغلبیة بسیطة من األصوات للموافقة على تعدیل المبادئ التشغیلیة.

 توفر للوقت الراھن.قد نرید تغییر ذلك أیًضا في تعدیل المبادئ التشغیلیة، ولكن ذلك ما ی

 لذا، باختصار شدید، ممثل ترینداد وتوباجو ثم الوالیات المتحدة.

 

ینص المبدأ  نعم لقد انتھینا منھ. .34المبدأ  بھذا أیًضا أم لن یتأثر؟ 34إذن، ھل سیتأثر المبدأ  ممثل ترینیداد وتوباجو:

وسوف  قتراع السري.على "بالنسبة لالنتخابات، سوف تتم عملیة التصویت عن طریق اال 34

یتمثل األمر بالنسبة لكل شخص عضو لھ حق التصویت في تقریر ما إذا كان یرغب في جعل 
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وھذا یشمل أخذ األصوات شخصًیا أو عن طریق االقتراع  اختیاره أو اختیارھا علنًیا أم ال.

ساب بتنظیم إجراءات التصویت وح GACوسوف تقوم أمانة  المنتقل عبر البرید اإللكتروني.

 األصوات تحت إشراف الرئیس ونواب الرئیس ممن لیس لھم الحق في إعادة انتخابھم."

ھل وصلكم  .34نوًعا من تعدیل  35 -- 35و 34 --حسًنا، ولكن  --قد  34سیبدو أن المبدأ 

 .34یستبعد نوًعا ما  35فالمبدأ  ھذه مسألة مختلفة. ما أحاول قولھ؟

 

الفعل على أنھ في حالة عدم موافقتنا على االنتقال من ثالثة إلى خمسة، ب 34سینص المبدأ  الرئیس شنایدر:

وسنجري االنتخابات بحیث یقوم جمیع نواب الرئیس الخمسة الحالین، مھما  فسیبقى لدینا ثالثة.

كما قد یمتنعون جمیًعا عن اإلشراف على  یكن ما ندعوھم، بانتخاب ثالثة نواب رئیس.

ھذا سبب آخر  وأنا لست متأكًدا مما إذا كان ذلك سینجح. ًفا في ذلك.االنتخابات ألنھم جمیًعا طر

ولكننا بالطبع یمكن أن نرى ما إذا سیلزم تغییر  لتحدیث العدد بالفعل من ثالثة إلى خمسة.

 اإلرسال بالبرید اإللكتروني وما إلى ذلك.

 

 .34لطریقة التي یعرضھا با 35لتثبیت  34أتساءل ما إذا كنا نحتاج لحذف  ممثل ترینیداد وتوباجو:

 

ألنھ، إذا لم نبدأ في ذلك، فلن نقوم أبًدا بإجراء  لكني أعتقد أننا یجب أن نتحلى بالمرونة في ذلك. الرئیس شنایدر:

 یرجى من میشیل أن تتفضل. ھذا التغییر الذي نرغب في القیام بھ.

 

، إذا اتفقنا على تغییر المبدأ، ھي أن المبادئ محل ، فإن العملیة بعد ھذا االجتماع53وفًقا للمبدأ  توكر:-میشیل سكوت

لذا،  التغییر، التي تم وضع عالمة التغییر علیھا، سیتم نشرھا لفترة مشاورات من ستین یوًما.

وإذا كنا  خالل ھذه الفترة، یمكننا التشاور ویمكننا الحدیث حول الصیاغة الدقیقة والتداعیات.

لذا، لیس علینا أن  ن ھناك تأثیر سینتقل للمبادئ األخرى؟سنغیر ھذا المبدأ، فھل یعني ذلك أ

فإذا كنا سنغیرھا، فذلك بوضوح  نتخذ قرار في ھذه التغییرات الصغیرة مثل ثالثة إلى خمسة.

 یشیر إلى ثالثة، وعلینا تغییره إلى خمسة.
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ة یمكننا مناقشة ذلك واالتفاق علیھ، وخالل فتر ومن ثم، فھناك تأثیرات صغیرة متنقلة.

یوًما، الوصول إلجماع بین الجلسات خالل نھایة فترة المشاورات، فذلك  60المشاورات من 

ھكذا یجب أن تجري  سیعود إلى بیونس آیریس مع الصیاغة التي تم االتفاق علیھا بالفعل.

 العملیة.

 

ولن  م ھو فقط بدایة.لذا، دعني أطرح سؤاًال، وذلك بالفعل یعني أن ما سنتفق علیھ الیو شكًرا. الرئیس شنایدر:

یوًما، أي في بیونس  60ولذا، لن یتم اتخاذ ھذا القرار بعد  نتفق أیًضا على تغییر ھذه العملیات.

 آیریس.

وإذا اتفقنا على إجراء ھذه التغییرات، فیمكننا جمیًعا النظر إلیھا  لذا، لن یقول أحد شیًئا الیوم.

 بیونس آیریس.خالل إجازة عید الفصح، مھما یكن، والعودة إلى 

لذا، إذا لم یعارض أي شخص اآلن، فیمكننا بالفعل النظر إلى ھذا القرار اآلن  نعم إنھ كذلك.

برؤیة أننا سنبدأ، في نفس الوقت، من اآلن في المراجعة الشاملة لألمر برمتھ، وسنطلب من 

یھا خالل اتخاذ القرار ونطلب من میشیل إرسال ھذا المسودة التي سننظر ف --میشیل إرسالھ 

 یوًما التالیة. 60مدة 

 لیتفضل ممثل الوالیات المتحدة. ھل سیكون ذلك مقبوًال؟ 

 

 شكرا لك سیادة الرئیس وشكرا لك میشیل على اإلیضاح. ممثل الوالیات المتحدة:

أود فقط أن نتوافق قبل ترك ھذا الموضوع تماًما، لذا فإن المحاضر واضحة، أود أن أتوافق مع 

 مصر. تعلیق منال من

وربما نحتاج للبدء في ذلك، فربما یترتب علیھ إنشاء مجموعة عمل  --وأعتقد، سواء كنا 

ألن  بصورة فردیة للتركیز على ھذه التغییرات على المبادئ التشغیلیة المطلوبة لالنتخابات.

 ذلك أكثر من العدد القلیل الذي أبرزناه ھنا.

إضافة إلى ما تقدم،  مل صغیرة للتعامل معھ.وأعتقد أن ذلك یتطلب بعض العنایة، ومجموعة ع

ھناك بضعة أحكام أخرى ربما تكون غامضة وغیر واضحة ألننا كتبناھا منذ مالیین السنوات 
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ولكن إذا تكن مرتبط بإجراء االنتخابات بالفعل، فربما یمكن أن ندعھا  وقد عفا علیھا الزمن.

 اآلن.

واثنین وثالثة التي تم وضعھا، ألن ذلك لم تتم لذا، فأنا ال أتفق شخصًیا مع المجموعة واحد 

لذلك، أعتقد أن علینا  كما لم یتم التصدیق علیھا. ولم یتم اعتمادھا. .GACمراجعتھ من كامل 

 العودة إلى المربع واحد وأقترح أن نتبع مقترح منال.

تتعلق بمن  فال یمكنك الحدیث بالفعل عن عقد انتخابات إذا لم یمكنك توضیح جمیع األحكام التي

 یمكنھ التصویت بالفعل في االنتخابات.

 شكًرا.

 

 شكًرا. الرئیس شنایدر:

وسنعقد  دعوني فقط أكرر أنھ في حالة أننا لن نقوم بتعدیل األرقام، فسنعقد االنتخابات.

وسواء ما إذا كنا سنفكر أننا ال یمكننا القیام بھا ألن المبادئ  فھذا أمر ممكن جًدا. االنتخابات.

 فسنعقد االنتخابات. --غیلیة التش

عندما نتخذ قرار بإعداد ذلك اآلن، فكل شخص یكون حًرا في  ولكن، بالطبع، أنت على حق.

لذا، لدیكم مطلق الحریة في التعقیب بما  التعلیق خالل فترة الستین یوًما ووضع أي شيء یریده.

 ة.ھذا حقكم، إذا كنت أفھم اإلجراءات بصورة صحیح تریدونھ على ذلك.

 لذا، نقرر فقط بدء عملیة، عندما، كما أتمنى، نتخذ قراًرا في االجتماع التالي.

 أي اعتراض؟ لذا، ھل یمكننا الوصول إلى اتفاق أن نبدأ ھذه العملیة؟

لذا، سننتقل بعد ذلك إلى زمالئكم، بالنظر في جدول األعمال، من فریق  شكًرا جزیًال. حسًنا.

 .ICANNاالمتثال في 

 ًال.شكًرا جزی
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لدینا بضعة محاوالت فیما یتعلق بالذھاب  أنا بالفعل سعیدة لكوني ھنا. طاب صباحكم جمیًعا. ماجي سیراد:

 ولم یحدث بصورة ناجحة، لذا فأنا سعیدة بأني ھنا معكم جمیًعا. GACوالحدیث إلى 

 .ومعي أیًضا ألین جروجان وأنا نائب رئیس فریق االمتثال التعاقدي. اسمي ماجي سیراد.

وسأقدم لكم تحدیًثا رفیع المستوى بالفعل حول ما أنجزناه  وما أود طرحھ یتمثل في شریحتین.

فنحن ھنا للعمل معكم  وكیف وأین یمكننا معرفة المزید حول ذلك، ثم فتح الباب ألسئلتكم.

 والتعامل مع أي أسئلة یمكن أن تكون لدیكم لنا.

 الشریحة الرابعة رجاًء.

دول األعمال في ھذه الشریحة ھو التحدیث رفیع المستوى لألنشطة لذا، فأول شيء على ج

حقق فریق التوافق التعاقدي تواجًدا على المستوى العالمي في كل من سنغافورة  .2014 في

 واسطنبول ولوس أنجلوس.

كما أن لدینا أفراد  ویتضمن الفریق كوادر بمھارات رائعة وأفراد ملتزمین لدیھم خلفیات مختلفة.

فریق لدیھم خلفیة قانونیة، وتقنیة وتجاریة وكذلك فریق متنوع للغایة حیث یمكننا العمل من في ال

بین الفرق ھنا على ما أسمیھ الفارق الدقیق في القدرة على العمل مع مختلف األشخاص على 

ر لقد أتینا من دول تتحدث تسع لغات مختلفة ولدینا القدرة على التواصل مع تقدی المستوى العالمي.

 مختلف الثقافات التي نتعامل معھا، مع الحفاظ على االمتثال إلى العملیة واألسلوب.

واتفاقیة السجل الجدیدة أحد  2013كما مثلت الجاھزیة التفاقیة اعتماد أمناء السجل لعام 

كما اكتملت  وقد تم توظیف أفراد الفریق كما شرحت سابًقا. الجھود قید التنفیذ للسنة السابقة.

وتعتبر  وكذلك، نشرنا أیًضا القیاسات وقوالب االتصال. وتم تحدیث العملیات. ات النظام.تحدیث

فھي تضمن األسلوب المتسق مع االمتثال على  قوالب االتصال مھمة للغایة طوال العملیة.

إضافة إلى ذلك، یعتمد ذلك على االلتزامات الواردة في العقد، وعلى األحكام  المستوى العالمي.

 ختلف جوانب العقد.وعلى م

 وقد أنشأنا قوالب امتثال قویة للغایة، واتصاالت وعملیة لدعم ذلك.

كما أجرینا أیًضا العدید من أنشطة التوعیة، ولیس فقط مع األطراف المتعاقدة لضمان التوافق 

والفھم ألسلوب االمتثال ولكن أیًضا مع مختلف جلسات ومجموعات العمل طوال اجتماعات 

ICANN. 
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لذا،  أنجزنا جھود مراقبة استباقیة اللتزامات المصلحة العامة وااللتزامات األخرى، أیًضا.كما 

بل یتعلق أیًضا بأن  ال یتعلق االمتثال فقط بتلقي الشكاوى بعدم االمتثال أو دعوى عدم االمتثال.

نتناول بصورة استباقیة المخاوف التي نسمع بھا ضمن المجتمع ومن مختلف أصحاب 

 وكذلك أیًضا ضمان الوفاء بااللتزامات الواردة في العقد. المصلحة،

خالل  ICANNلذا، كان التزام المصلحة العامة موضوًعا ساخًنا للغایة بین أعضاء مجتمع 

 gTLDمن نطاقات  264ولدى الفریق نظرة استباقیة حیث اخترنا  االجتماعات القلیلة السابقة.

، 11ت الجھود على ضمان توافقھا مع المواصفة كما تركز بموجب اتفاقیة السجل الجدیدة.

 وكانت ھناك تقاریر حول أن ذلك تم نشره أیًضا ویمكن توفیره لكم.

لقد قدمنا توصیات االمتثال والبیانات اإلحصائیة واالتجاھات لتوجیھ تغییرات السیاسات 

التحسین المستمر وھذا ھو  كما أن التحسین المستمر ھو شعارنا. وإستراتیجیات التنفیذ القائمة.

 لنفسنا ولعملیتنا وأیًضا في مراسالتنا.

لقد شاركنا وواصلنا المشاركة في العدید من مجموعات العمل والجھود لمتابعة تحسین توقعات 

ICANN .والجھود قید التنفیذ 

 الشریحة التالیة من فضلك.

نقدم في االمتثال  فنحن توجد كلمتان قویتان للغایة في ھذه المساحة. المساءلة والشفافیة.

وحتى نستوفي ھذه  .ICANNالتعاقدي خدمة للعدید من أصحاب المصلحة المختلفین في 

 الثقة أمر مھم للغایة بالنسبة لنا. الخدمة، علینا أن نكسب ثقة المجتمع.

وقد كسبنا الثقة من المجتمع من خالل العمل في عملیة متسقة تم نشرھا، من خالل نشر جھودنا، 

ونحن لم نقل فقط ونسمع الناس  م أننا نعمل مع ما ندعوه قرارات على أساس الحقائق.ولكن األھ

فنحن نقوم  ال، لقد اندفعنا بعمق في مراجعاتنا. یقولون "لقد فعلت ذلك، حسًنا، لقد حققت التوافق."

كلة ونؤكد على الجھود حتى یمكننا، كفریق، أن نقترب أو نتناول مش ثم نراجعھا. بتجمیع البیانات.

 عدم االمتثال أو مشكلة عدم االمتثال المزعومة مع قرارات مستندة إلى الحقائق.

 لذا، كیف ننقل إلى العالم وكیف نتحلى بالمسئولیة والشفافیة؟

لقد كانت  ونحن في طریقنا للوصول إلى السنة الثالثة. لذا، تم بدء برنامج تدقیق قبل سنتین.

حسًنا، أفضل طریقة  العدید من الالعبین السیئین.جھود لتنال مفھوم خاطئ خول أن ھناك 

لذا، فنحن في طریقنا إلكمال السنة الثالثة من  لتناول أي مفھوم ھي وضع بعض الحقائق أمامھ.
 

   70من  46صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

وكال  برنامج التدقیق، وبالتوافق مع ھذه الجھود، بدأنا جھود التدقیق في اتفاقیة السجل الجدیدة.

 الخاص بنا.التقریرین متوفران على موقع الویب 

وھو تقریر لكل سنة میالدیة، ولیس تقریر سنوي للسنة  إضافة إلى ذلك، ننشر تقریرنا السنوي.

وفي التقریر السنوي، نلخص جمیع األنشطة من الموارد إلى المیزانیة إلى أنشطة  المالیة.

 االمتثال عبر جمیع السجالت وأمناء السجل.

ش وتشارك مع المجتمع والعالم ما نتلقاه وما نراه وما كما ننشر لوحة معلومات أداء شھرًیا تناق

 نعمل علیھ.

فلدینا اتفاقیات مستوى الخدمة حیث نتابع جمیع بصورة مستمرة لضمان أن فعالیة وكفاءة 

 األسلوب كما ننقلھا بصورة شفافة للغایة إلى المجتمع.

د شاركنا عرًضا في لق لذا، الرجاء إلقاء نظرة على ذلك. وكذلك، نواصل تطویر قیاساتنا.

تفضلوا بإلقاء نظرة على موقع  الماضي حیث كان من المفترض أن آتي وأتحدث إلى الحضور.

الویب الخاص بنا، ولیس فقط منطقة التقاریر وقیاسات األداء، ولكن الموقع برمتھ، ودعونا 

 نعرف إذا كان لدیكم أي أسئلة.

وھي ملخص لتقریرنا ربع السنوي الذي یقدمھ  یتم تقدیم الشریحة الثانیة لنا كمصدر للمعلومات.

المدیر التنفیذي إلى المجتمع حیث نشارك لیس فقط حجم الشكاوى ولكن أیًضا بعض اتفاقیات 

 مستوى الخدمة التي نقدم تقاریر حولھا.

 والشریحة التالیة، من فضلك.

سأتلقى  بھذا، سأنتھي من تحدیثي وأود أن یخاطب ألین، كرئیسي في العمل، الحضور ثم

 تعلیقاتكم.

 

 شكًرا، ماجي. آلین جروجان:

أنا ألین جروجان، مدیر االمتثال التعاقدي وقد تم تعییني في اجتماع لوس أنجلوس في أكتوبر 

إذن، دعوني أقدم وصًفا مختصًرا لھذه  لإلشراف على االمتثال التعاقدي وسبل حمایة المستھلك.

 الوظائف.
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منصب في االمتثال التعاقدي وحمایة المستھلك وقاموا بتقییمھ أنشأ فادي ومجلس اإلدارة ھذا ال

على مستوى القیادة العالمیة ضمن المنظمة اعتراًفا بأن كلیھما عناصر تعمل على خدمة 

 .ICANNالمصلحة العامة من منظور 

من جانب االمتثال التعاقدي، نسعى لتطبیق العقود ویتضمن ذلك التزامات المصلحة العامة التي 

باإلضافة إلى األحكام  GACل جزًءا من العقود، وبعضھا كان نتیجة التوصیات من تشك

 األخرى الواردة في االتفاقیة.

أما من جانب حمایة المستھلك، فأحد األمور التي تعرفنا علیھا ھي أن ھناك مناطق قد ال یحق 

إجراءات محددة، لنا، ضمن الجوانب األربعة من العقد، إجبار األطراف المتعاقدة على اتخاذ 

ولكن ھذه مشكالت معقدة وعادًة صعبة التعامل یحتاج المجتمع للعمل على حلھا ویلزم أن تلعب 

ICANN .دوًرا في محاولة حل ھذه المشكالت 

لذا، في الظروف التي ال یمكن أن یكون لدینا حق تعاقدي لتطبیق شيء ما، فنحن نرید التوعیة 

طبیق القانون والسلطات التنظیمیة والمجتمع المدني والحوار مع اآلخرین في المجتمع وت

ومجموعات الحریات المدنیةوالعمل مًعا على العثور على حلول لبعض ھذه المشكالت الصعبة 

وفي بعض األحیان، قد یكون ذلك عندما  في ذلك. ICANNوتحدید الدور الذي یمكن أن تلعبھ 

ننا لیس لدینا حق تعاقدي في العنایة بھذه یقدم شخص ما شكوى إلینا، فقد یكون ذلك مثل قول أ

المشكلة ولكن یمكننا إحالتك إلى األطراف المناسبة في ھیئات تطبیق القانون أو الھیئات 

التنظیمیة أو أي مكان آخر لمحاولة المساعدة في حل ھذه المشكلة، ویمكننا توفیر المعلومات 

 طراف األخرى.التي لدینا والتي قد تساعدكم في الوصول إلى ھذه األ

 .GACبھذا، أود فتح الباب ألي أسئلة قد تكون لدى أعضاء 

 

 ھل ثمة أسئلة أو مالحظات أخرى؟ شكًرا. الرئیس شنایدر:

 إسبانیا.

 

 شكًرا جزیًال لماجي وألین على العرض. مندوب أسبانیا:
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یمكنكم ھذه الموضوعات، ربما لن  وأود أن أطرح أسئلة فیما یتعلق بما قلتھ لتوك یا ألین.

وذلك یجب أن ینتقل إلى حاالت أخرى، مثل ھیئات  ICANNالشرح كفریق االمتثال في 

وفي ھذا الصدد، تطرأ على الذھن بعض  تطبیق الثانون أو ربما إجراءات حل النزاعات.

األمثلة ألمور ال یمكنكم أن تتعاملوا معھا في إطار العمل ھذا، أنكم سترجعون إلى إجراءات 

التي تم إدراجھا ضمن  GACمع التركیز بصورة خاصة على سبل حمایة حل النزاعات و

 شكًرا. في (غیر مسموع). GACنصیحة 

 

 أنا ألین جروجان مرة أخرى، فقط للتسجیل. شكًرا. آلین جروجان:

دعوني أوضح كیف سنمضي في تطبیق التزامات المصلحة العامة التي كانت بصورة كبیرة 

بصورة أكثر عمومیة كیف یمكننا العمل مع آخرین في  ثم سأتناول GACنتیجة لنصیحة 

 المجتمع لحل المشكالت.

وبالنسبة اللتزامات المصلحة العامة المحددة المذكورة في مرفق باتفاقیة السجل یسمى 

 ICANN، بقدر ما یخص ذلك 11، فبمجرد إدراج ھذه ضمن المواصفة 11المواصفة 

ًما ساریة ونافذة باالتفاقیة مثل أي أحكام أخرى ، تكون أحكاICANNواالمتثال التعاقدي في 

 ترد في االتفاقیة.

لذا، إذا قدم شخص ما شكوى لنا أو إذا علمنا بصورة مستقلة أن ھناك مشغل سجل ینتھك 

یمكن أن تتبع ذلك في  ICANNالتزامات المصلحة العامة ھذه، فإن االلتزام التعاقدي في 

لذا، سنعمل على توعیة مشغل  تثال العادیة الخاصة بنا.مبادرتنا الخاصة من خالل عملیة االم

كما قد یكون من خالل إخطار بما نشك في أنھ  وقد یكون ذلك من خالل استعالم. السجل.

 وسنحاول حل المشكلة. كما سنتعاون. انتھاك.

 ، بصورة سریعة إلى حد ما.ICANNوھذه العملیة ستمضي عادًة، في االمتثال التعاقدي في 

 یوًما مؤخًرا، أعتقد في دیسمبر. 11الوقت الالزم لبدء شكوى لحلھا ھو حوالي  فمتوسط

، إجراء حل PICDRوھذا مسار مواٍز مستقل قد یتبعھ أي طرف مقدم لشكوى، وھو بدء 

یمكن أن تستغرق ھذه العملیة وقًتا أطول، إال أننا في معظم  نزاع إلتزام مصلحة عامة.

إلجراءات العادیة أو إجراءات االمتثال التعاقدي وحلھا بسرعة الحاالت، نتوقع حلھا من خالل ا

 إلى حد ما.
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وقد تكون ھناك ظروف حیث، على سبیل المثال، تنظر إدارة االمتثال التعاقدي في الشكوى 

نعتقد أن مشغل السجل لیس مخالًفا اللتزامات المصلحة العامة إال أن الطرف الذي  وتحقق فیھا.

ما توصلنا إلیھ وفي ھذه الحالة، لدیھم مطلق الحریة في اتباع إجراء قدم الشكوى یختلف مع 

PICDRP  الذي سیتضمن مبدئًیا التشاور بین الطرف المشتكي ومشغل السجل من أجل

معرفة ما إذا كان یمكنھم حل المشكلة بصورة غیر رسمیة، وبعدھا في النھایة، یمكن الوصول 

 یات حول اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا.إلى القرار من خالل مجلس قائم یقدم توص

بعیًدا عما یرد في العقد وبصورة مستقلة عنھ وعن التزامات المصلحة العامة الواردة في 

الجدید، فھذه مشكالت  gTLDوسبل الحمایة األخرى التي نتجت عن برنامج  11المواصفة 

ن وقت آلخر حول كما أن لدینا شكاوى م .ICANNربما خارج نطاق اإلحالة المحدود في 

وإذا لم یكن ھناك حكم خاص في االتفاقیة أو أحد  المحتوى القابل للطعن بصورة أو بأخرى.

التزامات المصلحة العامة التي تشكل حكًما خاًصا في االتفاقیة، فلیس ذلك شیًئا سنتتبھ 

ل، في حالة ولكن، على سبیل المثا كموضوع امتثال ألنھ ربما لن یكون انتھاًكا لھذه االتفاقیة.

ادعاء شخص ما أن ھناك بیانات مضللة یتم تقدیمھا على موقع الویب التجاري، یمكن أن یلجأ 

ذلك الطرف إلى الجھات التنظیمیة في الدولة ذات الصلة لتقدیم شكوى أو تطبیق القانون في 

 الدول ذات الصلة لتقدیم شكوى لمعرفة ما إذا كان یمكن الحصول على حق انتصاف منھا.

وإدارة االمتثال التعاقدي لدینا مشرًعا عالمًیا أو ھیئة تطبیق قانون عالمیة، لذا  ICANNیست ل

فھناك حدود لسلطاتنا وقدراتنا على تطبیق القوانین والتشریعات، إال أننا یمكننا أن نحیل 

األطراف المشتكیة إلى الھیئات التشریعیة أو ھیئات تطبیق القانون المختصة لمساعدتھم في 

 تبع ھذه األنشطة.ت

 

 أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة؟ شكًرا لك، أالن. الرئیس شنایدر:

 أنا (ذاكًرا االسم). 

 

أود أن أعرف إذا ما كان ھناك عقًدا بین القوانین المحلیة والتزامات المصلحة العامة في  شكًرا. متحدث مجھول:

 ذلك؟ ICANN، فكیف ستتناول TLDمع سجل  ICANNعقد 
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 وسیعتمد ذلك على الحقائق والظروف. لذلك، فھذا سؤال تصعب اإلجابة علیھ باختصار. روجان:آلین ج

لذا، فنحن ندرك أن  وبوضوح، فإن القوانین المحلیة ستسود دائًما على أي مما یرد في العقد.

وفي الواقع،  األطراف المتعاقدة یجب أن تمتثل إلى القوانین والتشریعات الساریة في دولھم.

د أحكام في اتفاقیاتنا مع األطراف المتعاقدة والسجالت وأمناء السجل، تلزمھم باالمتثال إلى توج

 القانون الساري.

لذا، ال أتصور أنھ ستكون ھناك عادًة تعارضات بین التزامات المصلحة العامة في العقود 

ي أن تمتثل إلى الخاصة بنا والقانون المحلي، إال أننا ندرك أن جمیع األطراف المتعاقدة ینبغ

 القوانین المحلیة.

 

 شكًرا. الرئیس شنایدر:

 تایالند.

 

فھل یمكن أن یكون  فقط لدي فضول، ألني أنظر إلى مواقع الویب في إحصائیاتكم للشكاوى. ممثل تایالندا:

لدینا افتراضات تفصیلیة حول كیفیة إنشاء الشكاوى واإلحصائیات، وافتراضات تجمیع 

لك یتعلق بالحمایة التي نوفرھا، خاصة من حیث األمن في المبدأ ألن بعض ذ البیانات؟

كما تأتي  ب المتعلق بالتھدیدات األمنیة للبرامج الضارة والبرید غیر المرغوب فیھ. 11.3

وبالنسبة لذلك، قد تكون إضافیة، وفًقا للحمایة  التي تم تحدیدھا. TLDبعض الشكاوى من خالل 

ء الفوري الالزم اتخاذه عند إخطار المسجل بالحوادث األمنیة التي نقدمھا التي تحدد اإلجرا

فھل من الممكن أن تتم مراقبة ھذا  والوقت المستغرق من أمین السجل للتعامل مع النطاقات.

 شكًرا. النوع من الشكاوى؟

 

التزام في  لذا، ھناك دعني أحاول تناولھا. لذا، أعتقد أن ھناك العدید من األسئلة ھناك. نعم. آلین جروجان:

اتفاقیة السجل بالمراقبة الدوریة للتھدیدات األمنیة مثل البرید غیر المرغوب فیھ واالحتیال عبر 

كما أن لغة العقد نفسھا لیست محددة فیما یتعلق بمدى الحاجة لتكرار  اإلنترنت وما إلى ذلك.

  حدوث المراقبة أو بالضبط ما شكل المراقبة المطلوبة.
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ي المجتمع لمحاولة إنشاء إطار عمل سیقوم بإنشاء أفضل الممارسات الموصى لذا، لدینا نقاش ف

بھا إلجراء ھذا النوع من عملیة المسح للبحث عن البرید غیر المرغوب فیھ والبرامج الضارة 

 وأعتقد أنھ سیكون ھناك مجموعة من وجھات النظر المختلفة من قبل المسجلین. وما إلى ذلك.

إضافة إلى ما تقدم، یمكن أن یضع  بما سیختارون إطار العمل ھذا.كما أن بعض المسجلین ر

 بعض المسجلین عملیات ربما تمضي أبعد مما سیتم التوصیة بھ في إطار العمل.

تتطلب االتفاقیة أن  ونعم، نحن نفكر في كیف قد نجتمع ونعرض اإلحصائیات فیما یتعلق بذلك.

وأعتقد أننا ال نزال  الت لھذه اإلحصائیات.یجمع مشغلو السجل اإلحصائیات ویحتفظوا بالسج

  ولكني أعتقد، انھ مع تقدمنا، سنفكر في عرض اإلحصائیات. في بدایة ھذه العملیة.

وبالنسبة للشكاوى حول مخالفات التزامات المصلحة العامة، فإن فریق االمتثال یقدم بعض 

ولكن رؤیتنا العامة ھي  اإلحصائیات حول المعلومات ویتیح بعض المعلومات حول الشكاوى.

 محاولة حل المشكالت ومحاولة التسبب في امتثال األطراف المتعاقدة وعدم معاقبتھم.

لذا، فنظرتنا العامة ھي أن نخطر أوًال الطرف المتعاقد بأننا نعتقد أن ھناك مشكلة ونحاول أن 

عقولة، فنحن وفي حالة تصحیحھم للمشكلة على الفور بصورة م نجعلھم یصححون ھذه المشكلة.

 وذلك بالفعل ما نرید تشجیعھ كسلوك جید. ال نرسل إلیھم إخطار انتھاك ألنھم حلوا المشكلة.

عادًة ما یكون ذلك فقط بعد عملنا بالتعاون معھم لفترة من لوقت وإرسال ثالثة إخطارات مع 

، وعند ھذه النقطة استمرار فشلھم في تصحیح المشكلة، وسوف نرسل لھم إخطار انتھاك.

 تصبح علنیة.

ومرة  كما یتم نشر ھذه المعلومات علًنا عندما نرسل إخطار انتھاك إلى أحد مشغلي السجل.

أخرى، بالرغم من أننا نرسل ھذه المعلومات علًنا، فال أعتقد حالًیا أننا نجري تحلیًال 

  التقدم. كما یمكننا أن نفكر بالتأكید حول ھذا لإلحصائیات حسب نوع الشكوى أو نوع المخالفة.

 gTLDفیما یتعلق بالتزامات المصلحة العامة، فقط كما تعرفون، لیس لدینا حتى اآلن برنامج 

 الجدید ولم نتلقى أي شكاوى ساریة بمخالفة ألحد التزامات المصلحة العامة

وھناك عدد من السجالت التي طرحت سالسل تم  لذا، فإن التزامات المصلحة العامة ساریة.

وحتى اآلن، ال توجد  لجذر، بما في ذلك بعض السالسل المنظمة بصورة عالیة.تفویضھا إلى ا

 التي تم تقریر أنھا شكاوى ساریة. ICANNشكاوى مقدمة إلى 
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إذا لم تكن ھناك أسئلة، فنحن نود أن  سؤال مختصر إن وجد؟ سؤال أخر نھائي؟ شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 تطلع لمزید من تبادل المعلومات.نشكركم على ھذه المعلومات القیمة ون

 

 إنني أتطلع إلى ذلك أیًضا. شكًرا. آلین جروجان:

 

 فلتنعموا بالراحة لبقیة الیوم. شكًرا جزیًال. ماجي سیراد:

 

لدینا ألیكسا  الحًقا، لدینا مناقشة عرض آخر من أركیتیلوس حول جوانب سوق أسماء النطاق. الرئیس شنایدر:

 جاء تقدیم نفسك والتفضل بالحدیث.الر .Architelosراد من 

شكًرا لكم على إتاحة الفرصة للحدیث إلیكم حول  ھذه الشرائح مناسبة تماًما. شكًرا جزیًال. ألیكسا راد:

ما ھي مخالفة اسم النطاق وما ھي  كان التفویض أو السؤال ھو: انتھاكات أسماء النطاقات.

مخالفات أسماء النطاقات وما ھي أفضل وما نوع األمور التي تؤدي إلى  أفضل الممارسات؟

  الممارسات لتالفي ذلك؟

 الشریحة التالیة.

ومن ثم، سنقدم بعض األساسیات لفھم  لذا، أوًال سأتحدث عن كیف نحدد مخالفة اسم النطاق؟

 المخالفة وكیف تعمل.

ات في بعد ذلك، سنأخذ ھذه المعلومات ونبني علیھا أفضل الممارسات التي رأیناھا طوال السنو

وأخیًرا، كیف یمكننا أخذ مكونات الدروس  التعامل مع مخالفات النطاق عبر مختلف السجالت.

المستفادة وما نعرف أنھ نجح أو لم ینجح في نظام تجنب مخاالفت النطاقات، إن كنتم ستقومون 

  بذلك؟

  إن أمكنكم التقدم بشریحتین. الشریحة التالیة.
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دیدھا بالفعل كأنواع األنشطة التي تستھدف بالفعل المستخدمین لذا، فمخالفة اسم النطاق یتم تح

وعدد المرات التي تكون فیھا  النھائیین لإلنترنت والبرامج الضارة أو ألغراض االستغالل.

 وأكثر من الناحیة المادیة مرة أخرى. --وما یقصد منھا  خادعة.

إجرامیة ومجموعات إجرامیة وقد رأینا بصورة متزایدة أنھا یتم اقترافھا من قبل عصابات 

جدیر بالذكر ھنا أمر مھم للغایة وھو أن ھذه الفئات من الخداع عبر اإلنترنت والبرامج  منظمة.

 وسأشرح ذلك قلیًال. الضارة والشبكات الضارة لیست حصریة.

ولكن، كما تعرفون، ستسمعون خبراء مخالفات النطاق یتحدثون عن أن المخالفات غیر محددة 

ما یعنیھ ذلك ھو أنھ إذا كان یمكنكم االنتقال إلى الشریحة  عدید من ناقالت المخالفات.ویوجد ال

التالیة، فالطریقة التي یتم بھا ارتكاب مخالفات النطاقات بالفعل وتوزیعھا للعدید من المرات 

ثم  فستجدون عناوین البرید اإللكتروني مع النطاقات التي یتم اإلعالن فیھا في جسد الرسالة.

بعد ذلك، كجزء من ھذه الرسائل، إذا نقر أي  یتم استبعاد رسائل البرید غیر المرغوب فیھ.

وقد یكون ھذا الموقع ھو موقع ویب لالحتیال  شخص على اسم نطاق، فسیأخذه إلى موقع ویب.

كما یمكن أن یكون موقع الویب ھذا نوًعا من الرموز أو البرامج الضارة أو  عبر اإلنترنت.

ویمكن بعد ذلك أن تبدأ البرامج الضارة في  لتي یتم تنزیلھا بعد ذلك على الجھاز.الخبیثة ا

الھجوم على الشبكة، التي تمثل شبكة التحكم والقیادة، أو قد تصل بالفعل إلى ذاكرة التخزین 

وبعدھا مباشرة في المرة التالیة التي یدخل فیھا المستخدم موقًعا آخر، نفس  DNSالمؤقت في 

وسوف تمضي إلى موقع ویب  بآخر ال یعرفھ المستخدم. IPب، سیتم تغییر عنوان موقع الوی

ویسمى ھذا النوع من الھجوم  یبدوا كما لو كان المستودع، إال أنھ یمثل احتیاًال عبر اإلنترنت.

وھذا ما یسمیھ  فأحدھا یؤدي إلى اآلخر. وسترى أن ھذه لیست فئات حصریة. تزویر العناوین.

 ت ناقالت للمخالفة أو انتشار المخالفة.خبراء المخالفا

 الشریحة التالیة.

توجد مناقشات حول، ھل علینا إدراج  لذا، لدینا قلیل نطرحھ حول البرید غیر المرغوب فیھ.

نعم، ھناك العدید من رسائل البرید  وھل یشكل ذلك مخالفة؟ البرید غیر المرغوب فیھ أم ال؟

ولكن المشكلة  رفون البضائع المزیفة وما ال یستھدفھا.غیر المرغوب فیھ التي تستھدف كما تع

ھي الطریقة التي نحدد بھا البرید غیر المرغوب فیھ كنشاط مخالف وھي أن ھذه نطاقات یتم 

وھذه آلیة توزیع الرتكاب بعض االنتھاكات التي  اإلعالن عنھا في البرید غیر المرغوب فیھ.

  رامج الضارة والشبكات الضارة.تحدثنا عنھا، االحتیال عبر اإلنترنت والب

 

   70من  54صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

% من رسائل البرید اإللكتروني في العالم ھي رسائل البرید غیر 85ومن المثیر أن نعرف أن 

 المرغوب فیھ.

ویجب أن أقوم بالتدوین  دراسة من مایكروسوفت وأعتقد طرف آخر. 2012كانت ھناك في 

ما یكلفھ ذلك  د غیر المرغوب فیھ.إال أني تحدثت حول التكلفة االجتماعیة للبری بالفعل ھنا.

بالفعل من حیث كما تعرفون عوامل تصفیة البرید غیر المرغوب فیھ والوقت المستغرق 

 ملیار دوالر سنوًیا. 20وھي بقیمة  والشركات التي تنتھي بالحاجة الستبعاد البضائع المزیفة.

، إذا كنتم تفكرون ببساطة ولكن لذا، فھي لیست كما تعرفون نوًعا صغیًرا مزعًجا من األنشطة.

في ذلك كبوابة لإلدمان، إذا كنتم تفكرون، في المخالفة، فإن البرید غیر المرغوب فیھ ھو بوابة 

 لإلدمان.

  الشریحة التالیة.

لقد قمنا بصیاغة ھذا االسم، ولكن ذلك برید إلكتروني، برید إلكتروني  وھذا مثال على ذلك.

 جھ المستخدم بالنقر فوق عنوان البرید اإللكتروني.وھو یو ینایر. 17حدیث للغایة من 

إذا لم تھتموا بصورة كبیرة بالفعل، فیمكن أن یمر ذلك بسھولة شدیدة  --اآلن، إذا لم تالحظوا 

 ولكن ھناك شيء غریب حول ھذا البرید اإللكتروني. لعنوان قانوني.

 الیة.. ھال انتقلنا إلى الشریحة الت"Oال تكتب بحرفي " Amazonفكلمة 

إذا نقرتم فوق ذلك، فستنتقلون إلى صفحة ویب تبدو بالضبط مثل عنوان تسجیل الدخول في 

Amazon. .ولكن، إذا نظرتم في شریط العنوان، فھذا ھو اسم النطاق الذي تم اإلعالن عنھ 

وسیكون علیكم وضع االسم وكلمة المرور لتسجیل  وھذه ھجمة احتیالیة عبر اإلنترنت.

د قیامكم بذلك، فسیحصلون على معلومات االتصال، ومھما یكن من المعلومات وبمجر الدخول.

 البنكیة أو تفاصیل تسجیل الدخول التي تضعونھا في حسابكم.

  الشریحة التالیة.

ونحن ننظر في ذلك منذ  لذا، فما نوع األمور التي تؤدي بالفعل إلى البرید غیر المرغوب فیھ؟

ھو  TLDرة، ال یوجد متغیر واحد یحدد وحده ما إذا كان وكلما كانت اإلجابة مختص فترة.

 برید غیر مرغوب فیھ أم ال.
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 ولكن اإلجابة المناسبة ھي أن ھناك العدید من المتغیرات. وأنا أعلم أنھا لیست إجابة سھلة.

یمیل السعر المنخفض للغایة بالتأكید إلى جذب المخالفین ألن ذلك یقدم حافز اقتصادي من 

 عوائق الدخول.خالل تقلیل 

إذا كانت سیاسات التسجیل لدیكم مفتوحة للغایة أو إذا كان لدیكم بعض  سیاسات تسجیل متنوعة:

یؤدي غیاب التطبیق بالتأكید إلى فترة مخالفة  سیاسات التسجیل ولكنكم لم تقوموا بتطبیقھا.

 طویلة، وكذلك أیًضا عدم اتساق التطبیق.

ل بسیط للغایة ھو أنھ إذا كان ھناك طریق تمضون علیھ، لذا، إذا كنتم تفكرون في ذلك، فمثا

میًال في الساعة، إذا لم یكن ھناك تطبیق، أو إذا تم  55وتقولون أنكم ال یمكنكم القیادة أكثر من 

القبض على شخص ما في أحد المرات، فإن العامة تعلم جیًدا أنك بالفعل علیك اإلبطاء في 

وھذا یسري، بالمناسبة، على  بط، إن كنتم ستقومون بذلك.ومن ثم، فال یوجد عامل مث الطریق.

 فھي تتعامل مع كل من المزود وقناة التوزیع. كل من أمین السجل والسجل نفسھ.

 الشریحة التالیة.

 األول، أن جمیع المخالفات ال تنشأ بالتساوي. لذا، أردت أن أعرض موضوعین أساسیین.

وسوف  التي نبلغ فیھا عن مخالفة كمجموع. --لك ونحن نقوم بذ --فبالرغم من عدد المرات 

  ولكن بعض المخالفات أكثر خطورة من األخرى. تندفع في بعض األحیان.

كما  ولتقدیم مثال على ذلك، فمن منكم یتذكر كیف ظھر فیروس الرمح فیش في سوني؟

عة من كوریا وقد تم ارتكاب ذلك من قبل مجمو تعرفون، فاإلثارة الكاملة في فیلم "المقابلة"؟

رسالة برید إلكتروني ورسائل احتیال عبر  40تطلب األمر فقط  الشمالیة تسمي حراس السالم.

 اإلنترنت حتى یصلوا إلى أنظمة سوني.

وقد كان الضرر الھائل في سوني كما تعرفون، وعدد األشخاص والقصص والتغطیة اإلعالمیة 

رسالة برید إلكتروني، إذا كنتم  40ن لذا، یمكنكم الحدیث ع وما إلى ذلك كبیرة للغایة.

من رسائل البرید غیر  10كما تعرفون،  ستقومون بذلك، أو فیروس لالحتیال عبر اإلنترنت.

وبعضھا  إًذا، فھذا واضح للغایة. برامج ضارة. 10المرغوب فیھ ال تتوافق بالضرورة مع 

 الشریحة التالیة. قة.أكثر خطورة من اآلخرین، وال یمكنكم معاملتھا جمیًعا بنفس الطری
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ومرة أخرى، عودة إلى سماعكم لحدیث الخبراء حول  یمكن أن یتغیر ذلك ویتحول مع الوقت.

كما یتقدم المجرمون دائًما بعشر خطوات عن أفضل  أن المخالفة منتشرة كما تعرفون.

 السیاسات التي یمكننا وضعھا وأفضل القواعد التي یمكننا اتباعھا

تعرفون إلى كیف عرضت أن ذلك كان النطاق المعلن عنھ في رسالة وعندما تنظرون كما 

فھو یبدأ، إذا لم تنقروا فوقھ، إذا رأیتموه فقط في صندوق البرید،  البرید غیر المرغوب فیھ.

مع  --ولكن، كما تعرفون، عبر عدد كبیر من المتسخدمین، یمكن  ربما لیس بطریقة مرعبة.

رسالة وربما النقر على ذلك الرابط وإدخال معلوماتھم وما فتح عدد أكبر من األشخاص لھذه ال

ویمكن أن  إلى ذلك، یمكنكم اآلن أن تروا مع مرور الوقت أن ذلك ستحول إلى ھجمة مختلفة.

بمجرد أن یبدأ في توزیع رمز بالفعل كما تعرفون على جھازكم،  تتحول إلى برنامج ضار.

، یصبح DNSة ذاكرة التخزین المؤقت في والتعامل مع بعض األجزاء في جھازكم أو إصاب

 شیًئا أكثر خطورة مع الوقت.

 الشریحة التالیة.

األمر المشترك بین جمیع ھذه األشیاء ھو أنھا جمیًعا تبدأ  --اآلن، األمر المشترك بینھم جمیًعا 

 بتسجیل اسم نطاق.

إلى مصدر تبدأ منھ وھذا ھو سبب أن تطبیق القانون بدأ بصورة متزایدة في االنتقال بصورة ما 

 أنواع المخالفات ھذه بتسجیل اسم النطاق.

وما اكتشفناه ھو أن العدید من ھؤالء المجرمین سیقومون بتسجیل النطاقات جمیعھا ثم 

یستخدمونھا ویضعون التسجیالت ویبدأون في مجموعة جدیدة بالكامل من النطاقات الجدیدة 

 للتسجیل واالستخدام.

 یحة التالیة.الشر الشریحة التالیة.

لذا، أحد المبادئ األخرى یتمثل في أن نطاقات المستوى األعلى المختلفة، ومن ثم، السجالت 

وما أعنیھ بذلك أن ھناك أسعار مختلفة، جملة  المختلفة أحیاًنا، یكون لھا ملفات بینات مختلفة.

تحویلھا إلى  وتجزئة، وھناك نماذج أعمال مختلفة لھا، كما یوجد معاییر أھلیة مختلفة یتم

 سیاسات تسجیل وكذلك شروط استخدام.

كما توجد منتجات بدون عالمة  ھناك كما تعرفون سجالت مغلقة أو سجالت بعالمة تجاریة.

فبعضھا یلقي بحمل كبیر للغایة نحو بضعة  وھناك نماذج توزیع مختلفة. تجاریة متاحة.
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 والبعض یمثل المسجلین نفسھم. وبعضھا لدیھ توزیع عبر موزع كبیر للغایة. مسجلین كبار.

وكل ذلك یعني أن ھناك ملفات بیانات مخاطر  والبعض یمثل السجالت والمسجلین نفسھم.

توجد ملفات مخاطر مختلفة للمجرمین الذین یتعاملون  على كال الجانبین. TLDمختلفة لنطاق 

 ، ولكن ھناك أیًضا ملفات مخاطر مختلفة للسجل نفسھ.TLDمع 

 یة.الشریحة التال

، فھذا ال یعني بالضرورة أن ھناك سوء إدارة TLDلذا، فقط ألنكم ترون انتشار المخالفة في 

وما یعني، ھو كیف نقیس السجل من حیث المسئولیة التي یتحملھا في تفعیل  من جانب السجل.

وھذا ھو المفھوم  ذلك، والتجنب المستمر عبر الوقت وھل یقومون بذلك لتقلیل وقت الضرر.

لكن، الموضوع ھو أننا رأینا مراًرا وتكراًرا أنھ إذا تجاھلتم المخالفة،  سنتناولھ فیما یلي.الذي 

فسیطور سجلكم مع الوقت سمعة بین منظمات الجریمة المنظمة والمجرمین كجار یتمتع 

 بالجاذبیة لھذه األنواع من األمور.

 الشریحة التالیة.

وذلك إذا نقرتم مرتین،  تلف مع مرور الوقت.تخ TLDاألمر اآلخر ھو أن نماذج المخالفة في 

 إذا فعلتم ذلك.

 وإذا نقرتم مرة أخرى، فھذا نموذج شھري. وقد غیرنا اسم السجل. إًذا، فھذا نموذج یومي.

اآلن، كقاعدة عامة، یحب مرسلو الرسائل النصیة والبریدیة غیر المرغوب فیھا إرسال األشیاء 

وسوف تجدون الكثیر من، على سبیل  لقیھا یوم االثنین.إلى المستخدمین الذین یمیلون إلى ت

المثال، البرید غیر المرغوب فیھ موزًعا في العطالت المعروفة للتسوق ألن ذلك ھو الوقت 

الذي یجذب عدد أكبر من األشخاص إلى التواجد على اإلنترنت، ومن ثم فذلك یمثل فرصة 

 ك.أساسیة لھجمات االحتیال عبر اإلنترنت وما إلى ذل

كما  فكما تعرفون، ال یوجد مستوى ثابت للمخالفة عبر الوقت. ألن ھذا أمر أساسي بالفعل.

فقد یوجد ترویج بأسعار منخفضة،  سترون طفرات بسبب أن السجل قد یقوم بعملیة ترویج.

لذا، فھناك اختالفات كل  على سبیل المثال، لجذب قدر ما من المخالفات ثم ینخفض ذلك العدد.

 فیھا سواء بصورة یومیة أو أسبوعیة وبالتأكید حتى بصورة شھریة. مرة تنظر

  الشریحة التالیة.
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سیتطلع الالعبون  تلك النقطة في آخر شریحة كانت مھمة للغایة. عذًرا، ینبغي أن أذكر شیًئا ما.

لذا،  السیئون إلى معرفة نقاط الضعف في سجل محدد من خالل اختبار السیاسات والعملیات.

م رأیتم فیلم "جوراسیك بارك"، إذا كنتم تذكرون المشھد الذي تذھب فیھ الدیناصورات إذا كنت

وھذا بالضبط ما  إلى محیط المكان الختبار السیاج، قبل أن یقفزوا فوقھا، فھم یختبرون السیاج.

سیقومون بھ، وسیحاولون، وھم بارعون في ذلك، العثور على نقاط الضعف في سیاساتكم 

 وھذا أحد أسباب رؤیتكم لھذه الكائنات الشرسة. یمكنھم اختراقھا. وعملیاتكم وكیف

تم  DNSومن الحقائق الفعلیة أن  لبعض المخالفات بصورة افتراضیة. TLDلذا، یتعرض أي 

فأنت تسجل أحد أسماء  تطویره لیكون قابًال لالستخدام بصورة عالیة ولالستخدام الفوري.

 الفور.ومن ثم یصبح متوفًرا على  النطاقات.

وحتى األكثر تقییًدا سیكون  لدیكم. TLDویتمثل أحد اآلثار الجانبیة لذلك في أني ال أھتم بنوع 

 بل السؤال ھو ما تفعلھ حیال ذلك. لكن ذلك لیس السؤال الرئیسي. بھ نوع من االنتھاك.

 وأحد التقاریر التي وضعناھا مؤخًرا، ال أعرف إن كان أي منكم اطلع علیھ، وتلقینا بعض

الجدیدة، وقد  gTLDفي نطاقات  2014األسئلة حولھ، ھو أننا نظرنا في عدد المخالفات لسنة 

اكتشفنا أن بھا بالفعل، كما تعرفون، الربع مقارنة بالمثل، من حیث حجم أسماء النطاقات، 

ولكننا یمكننا  القدیمة. TLDولدیھا بالفعل الربع من حیث مستوى االنتھاكات مقارنة بنطاقات 

وسیختبر ھؤالء  فعل رؤیة المنحنى یرتفع، وھو ما یعني أننا نرى نفس االتجاھات بدقة.بال

المجرمین الحائط الخارجي، ثم یبدأون ببرید غیر مرغوب فیھ، واآلن یحاولون رؤیو أین 

 غیر الحصینة. TLDیمكنھم العثور على المناطق الضعیفة ونطاقات 

 الشریحة التالیة.

ویمثل ذلك في  یعتبر الحد من االنتھاك بفعالیة أمًرا جیًدا لألعمال. مرة أخرى، حقیقة أخرى.

والحقیقة أن ذلك تأمین إذا كان  بدا كما لو أنھ، تكلفة إضافیة أو عبء. --العدید من المرات 

غیر ھادف للربح، أو السجل أو إذا كنتم تھدفون للربح، ال  TLDالسجل لشركة وإذا كنتم 

إذا كنتم ستتركون  وھذا ما یحدث. وھو تأمین على تدفق العائدات. وال تزالون شركة. یھمني.

كما توجد قوائم حظر ستبدأ في وضع أسماء  الخاص بكم. TLDالمخالفة، فمع الوقت سیعاني 

ومع الوقت،  الخاص بكم. TLDالنطاقات التي الحظوا وجود انتھاك بھا، وتتعلق بنطاق 

كما أنھا تصبح  في العالم الخارجي. TLDسمعة فھي مقیاس  ستصبح قوائم الحظر ھذه موارد.

 الخاص بك. TLDمع الوقت موارد لمزودي التطبیقات، وما إلى ذلك، حتى تحظر بعد ذلك 
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عوامل تصفیة البرید غیر المرغوب فیھ، ألن ھناك الكثیر جًدا  --لذا، یمكنھم حظر ذلك حتى 

إذا  ي ال یھمني اسم النطاق.ذلك، وسأقول أن TLDمن رسائل البرید غیر المرغوب فیھ من 

 المذكور، فأنا سأحظركم جمیًعا. TLDكنتم مرتبطین بنطاق 

كما سیجد المستخدمون النھائیون،  الخاص بكم سیتأثر. TLDوإذا حدث ذلك، فإن استخدام 

ال أعرف  --عندما یضعون عنوان البرید اإللكتروني في نموذج، أن ذلك غیر مقبول، كما لو 

 ع برید یاھو في نموذج، فسوف یرفضھ.إذا ما قمتم بوض

 ومن ثم، فسیتم رفضھ. فقد حصل على سمعة سیئة. نفس األمر ھنا.

وكذلك  لذا، مع الوقت، ستتأثر السمعة، مما یعني تعرض التسجیالت الجدیدة لمشكالت.

لذا من  ثم تجدیدات التسجیالت. لمشكالت. TLDسیتعرض االستخدام القانوني بالفعل ضمن 

 نحد من االنتھاك. الجید أن

 الشریحة التالیة.

لذا، حاولوا القیام بذلك من  إذا كنتم تفكرون في الحد من االنتھاك، وھذا مفھوم وقت الضرر.

كلما  منظور بصري، ولكن فكروا في، كما تعرفون، المجاریر، التلوث الذي یندفع في النھر.

ى النھر أنظف وكل شيء فیھ أمكنكم تنظیف ھذا التلوث بصورة أقرب من المصدر، كان مجر

 كذلك.

وكلما  .IPفھو یبدأ بتسجیل اسم نطاق وعنوان  واألمر نفسھ ھنا، في مخالفة أسماء النطاقات.

كما یبدأ ربما  استمر في التواجد، بدأ في االنتشار في البرید اإللكتروني ثم إلى مواقع الویب.

وحینھا، إذا أمسكتم اآلن كما  لمحمولة.باحتمالیة إصابة أجھزتكم، بما في ذلك أجھزة الھواتف ا

وخففتم من حدتھ، فال یمكنكم التخفیف كثیًرا بصورة فعالة ألن ما تقومون بھ ھو  --تعرفون 

وقد ترتب علیھا  وھي ستحدث تحت أي ظرف. لقد وصلتم إلى مشھد الحادثة. تقییم األضرار.

 إصابة األطراف، وأنتم اآلن تنظرون في مقدار الضرر الحادث.

ویعني وقت الضرر مدى قرب وصولكم إلى النقطة التي تم إنشاء االنتھاك فیھا حتى یمكنكم 

وھذا ھو مفتاح الحد  منعھ من البقاء واحتمالیة التأثیر بصورة أكبر على المستخدمین النھائیین.

 الفعال من االنتھاك، تقلیل وقت الضرر.

 الشریحة التالیة.
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یاسة بدون الدعم التشغیلي واإلجراءات التي تدعم ھذه ال یمكنكم وضع س أفضل الممارسات.

علیكم وضع نظام  میًال بالساعة. 55ویمكنكم فقط القول، حسًنا، ال أحد یقود أكثر من  السیاسة.

علیكم وضع وسائل  .55علیكم وضع نظام الكتشاف تجاوز الناس سرعة  لعالمات الطرق.

 س لھذه السرعة.متسقة لتوفیر تنفیذ عقوبة في حالة تجاوز النا

 علیكم أن تضعوا إجراءات لدعم ذلك، وھذه اإلجراءات یجب أن تكون متسقة. نفس األمر ھنا.

بتقدیم إنذار لھ، في حین حصل آخر على  55وإذا عاملتم شخًصا ما على القیادة أسرع من 

 غرامة بألف دوالر، فذلك لیس اتساًقا.

م مع الوقت حتى یمكنكم متابعة الضبط الدقیق لذا، االتساق، توفیق ھذه اإلجراءات، ثم التعل

 لذلك، ألن ال شيء ثابت.

وسأتحدث قلیًال حول ھذا المفھوم  األمر الثاني ھو فھم ما یحدث في مساحة اسم النطاق.

ولكنكم تریدون  للمراقبة المستمرة مقابل المراقبة الدوریة ولماذا نرى المراقبة المستمرة مھمة.

فال یمكنكم فقط االعتماد على أي مما یأتي إلى جھة  من مصادر البیانات.أیًضا استخدام العدید 

 اتصال المخالفات لدیكم ألن ذلك یمثل مجموعة فرعیة صغیرة مما یحدث بالفعل.

 الخاص بكم في الخارج. TLDلذا، ھناك العدید من مصادر البیانات التي تمثل بالفعل سمعة 

تتجاھلون ما یراه اآلخرون فیكم فیما یتعلق بمدى قیمة وإذا لم تراعوا ذلك على األقل، فأنتم 

 الخاص بكم. TLDوسمعة 

وكما  ینبغي أن یمكنك تحلیھا وأن یمكنك تحدید األولویات فیما یتعلق بھا. فالبیانات ال تكفي.

انتھاكات أو  10لذا، لن یمكنكم التعمل مع  قلت، ال تنشأ جمیع االنتھاكات بصورة مساویة.

وھكذا، ما علینا فعلھ ھو التعامل مع االنتھاكات األكثر  ف االنتھاكات كل یوم.أو ربما آال 50

 فداحة، ووضعھا على قمة األولویات والتعامل معھا أوًال لتقلیل وقت الضرر لھا.

 وأخیًرا، كلما قل وقت وجود االنتھاك، كان ذلك أفضل من حیث حمایة المستخدمین النھائیین.

حقیقة أن الضرر األكبر في ھجوم االحتیال عبر اإلنترنت یتم خالل  لذا، إذا كنتم تفكرون في

ولكنكم لم تحدوا  ساعة، فما قمتم بھ ھو تقییم الضرر. 56ساعتین، وإذا أخذتم ھذا الھجوم في 

 من الخطر.

 الشریحة التالیة.
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ب مھما یكن ما لدیكم في سیاساتكم، یج --لقد حصلتم على  لذا، وضع أفضل الممارسات للعمل.

وینبغي أن یكون لدیكم إجراءات وعملیات تعمل، أو بمعنى آخر، تضع ھذه  أن تكون منطقیة.

وبعد ذلك تحلیل  فعلیكم وضع وسائل الكتشاف االنتھاك. السیاسات في عمل فعلي یكون متسًقا.

بعد ذلك، سیمكنكم إخطار األطراف المناسبة، سواء كانوا مسجلین، وفي بعض  أھم الحاالت.

كما یجب أن یكون لدیكم قابلیة  ثم نقل ذلك بصورة فعالة. أمنا السجل، بما یحدث.الحاالت 

تعلیق اسم النطاق حتى ال  ویمكن أن یعني التطبیق أي مكان من التعلیق إلى الحذف. تطبیق.

 وفي حالة عدم حلھ، لن یسبب أي ضرر. یمكن حلھ بعد ذلك.

ثم ستحفظون  حول الوثائق. ICANN كما علیكم الحفاظ، كما ذكرتم، على إخبارنا بحدیث

یعتبر االمتثال أحدھا بالتأكید، ولكن بالنسبة ألغراضكم الحاصة، للتحسین،  الوثائق لموسمین.

فالحد من النطاق مكلف، إال أنھ كما  فھي مكلفة كما تعرفون. علیكم قیاس مدى فعالیة ذلك.

 ذكرت، في الحاالت األكبر، یكون جیًدا بالفعل لألعمال.

 ، كلما زادت إمكانیة حفاظكم على القیاسات، وتوثیقھا، كان ذلك أفضل.لذا

وإذا  یتمثل األمر اآلخر في أنھ من أجل االتساق ومن منظور قانوني، یمثل ذلك حمایة للسجل.

ساعة،  56أتى شخص ما وقال كیف توقفوني، فكالنا مخادع كما تعرفون، ولكنكم أوقفتوه في 

 ، فلماذا ذلك؟بینما أوقفتوني خالل اثنین

 علیكم أن تتمكنوا من قول، عذًرا، لنفس المخالفة، لدي نفس التطبیق، وأنا ال أھتم من تكون.

 فھذه نفس المخالفة، ومن ثم نفس التطبیق للعقوبة.

وفي بعض المرات، تكونون مخطئون، وتریدون أن  وعلیكم أن تتوافقوا مع ذلك وتصححوه.

ن آلیة التعلیق، ولیس فقط الشكاوى، ولكن مرة أخرى، تتمكنوا من أن یكون لدیكم نوًعا م

 التكرار واستمرار التحسن.

 الشریحة التالیة.

 فھناك مبادؤكم. لذا، ھذا ما ننظر فیھ عند وضع نظام حد من االنتھاك یكون جیًدا بالفعل.

، كما تعرفون، أننا نرید السالمة GACوالمبادئ ھي، على سبیل المثال، ستجدون في كلمات 

یمكن ترجمة ھذه المبادئ إلى بعض  حسًنا، كیف یمكن ترجمة ذلك؟ لمستخدمین النھائیین.ل

 السیاسات التي من المفترض أن تضع إرشادات لكیف سیتم وضع ھذه المبادئ، ألیس كذلك؟
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وكما تعرفون، إذا كان لدیكم مبادئ شفافیة ومساءلة، وكذلك حمایة المستخدمین النھائیین 

 ن علیكم وضع سیاسات تعكس ذلك أیًضا.لمنتجكم، فسوق یكو

لذا، یجب أن تكون سیاسة االنتھاك أیًضا في سیاسة السجل لدیكم، وأن تشكل جزًءأ من سیاسة 

 االستخدام المقبولة لدیكم، وما إلى ذلك.

یجب أیًضا أن یكون لدیكم عملیات وإجراءات تسعدكم  ولیست ھذه النھایة. لكن ذلك ال یكفي.

ورة متسقة، وال یمكن أن تتعارض ھذه اإلجراءات مع بعضھا أو تبطل في تنفیذ ذلك بص

كما  .WHOISلذا، من أجل وضع ھذه السیاسات، علیكم أن یكون لدیكم أمور مثل  بعضھا.

، على سبیل المثال، إجراء WHOISیجب أن یكون لدیكم إجراءات للقیام بالتحقق من صحة 

ذلك، یجب أن یكون لدیكم إجراءات للتوثیق وأین إضافة إلى  للقیام بالتعلیق وآخر لإلیقاف.

 ستقومون بالتخزین وألي مدة.

بعد ذلك، یجب تفصیل ھذه اإلجراءات إلى تدفقات عمل أو عملیات یمكن أن یوجد بھا 

 لذا، یوجد مسار استثناء ومسار تصعید، وھذه یجب أن یتم قیاسھم، ألیس كذلك؟ استثناءات.

یجب أن تعمل عن قرب مًعا، وبخالف ذلك، لن تشكل بالفعل  --لذا، فجمیع ھذه األمور تعمل 

 نظام تخفیف فعاًال.

 الشریحة التالیة.

لذا، من حیث اكتشاف البیانات، فاألمر الرئیسي ھو أن ھناك بالفعل مصادر طیبة السمعة 

علیكم اختیار المصادر التي تكون ذات سمعة جیدة، وعلیكم اختیار مصادر متعددة،  ھناك.

في أن بعضھا یبلغ فقط بنوع البیانات ولیس اآلخرین، ولكنھ یساعد أیًضا في تقلیل  والسبب

وإذا  اإلیجابیات الخاطئة عند حصولكم على تأیید لشيء ما من مصدرین مستقلین منفصلین.

أخبركم مصدران مستقالن منفصالن أن شیًئا ما یمثل مشكلة، فمن األسھل كثیًرا لكم تحدید 

كما تم تخفیض مخاطر  حسًنا، أعرف أن ھذه صورة إیجابیة خاطئة.أولویة ذلك وقول، 

 الصورة اإلیجابیة الزائفة، وثانًیا، لدي دعم مستقل.

ویجب مرة أخرى فھم أن مصادر البیانات المتعددة قیمة ألن كل المعلومات لن تكون مع كل 

 مورد أو كل قائمة حظر أو كل مزود بیانات.

 

   70من  63صفحة 

 



 GAC AM ARجلسات  –سنغافورة

حصلتم علیھا بعض اآللیات الساریة وكذلك التحقق من تخفیض یجب أن تتضمن البیانات التي 

التحقق من االنتھاك لیس  --التحقق من البیانات  --وبھذه الطریقة، لیس ذلك  اإلیجابیات الزائفة.

وفي  فھو أمر یقوم بھ موردو البیانات بأنفسھم. شیًئا ما ضمن االختصاصات الرئیسیة للسجل.

ل أن یتم التحقق من قبل جھات خارجیة مستقلة من أن یقوم بھ العدید من الحاالت، من األفض

لذا، فأنتم تریدون إجراء فصل  السجل نفسھ، ألن السجل سیقوم باإلیقاف وإجراء التطبیق.

 ومراقبة.

مرة أخرى، سیساعدكم كل ذلك في أن  وسیكون لدیكم أیًضا البیانات من مصادر تطبیق القانون.

یة وتحلیلھا ووضع األولویة ومن ثم فھم كیف سیتم التعامل مع تجمعوا، كما تعرفون، األولو

وكما قلت، یجب أن توجد عملیات وإجراءات وتدفقات عمل داعمة ساریة حتى یمكنكم  ذلك.

 القیام بذلك.

 الشریحة التالیة.

لذا، كلمة مختصرة حول المراقبة، أو كما تعرفون، التقییم الدوري أو فقط للتبسیط، سأقول 

بالنسبة ألخذ العینات، علیكم افتراض التالي، أن جمیع  المستمرة مقابل أخذ العینات. المراقبة

 وقد عرضنا بالفعل أنھا لم تكن كذلك. أنواع االنتھاك متساویة.

وقد عرضنا  علیكم أن تفترضوا أیًضا عدم وجود قواسم مشتركة أو ارتباط بین أنواع االنتھاك.

ویوم  شيء ما سیكون بریًدا غیر مرغوب فیھ یوم االثنین. لكم بالفعل أنكم یمكنكم النظر إلى

لذا، فقد ال تجد بالنظر إلى ذلك  الجمعة، قد تصبح بالفعل عملیة احتیال عبر اإلنترنت كاملة.

 یوم االثنین ما سیحدث یوم الجمعة بالكامل.

ھا ال تبقى إال أن وذلك بافتراض أن نماذج االنتھاك ستبقى كما ھي إلى حد ما مع مرور الوقت.

 كذلك كما قلنا لكم.

ونظًرا لالختالفات الكبیرة كما تعرفون في أنواع االنتھاك وشدة أي عملیة احتیال مقابل 

األخرى، حتى یمكن أخذ العینات، فلدیكم عینة كبیرة للغایة ستقومون غالًبا بالمراقبة المستمرة 

 لطبیعي.لھا بصورة فعالة للبدء بھا ألنھا ال تتبع منحنى التوزیع ا

 شھًرا، حسًنا؟ 12لذا، فقط بالنظر، فھو نفس النموذج على مدار 
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یمكنكم الحصول على نتائج مختلفة  --استناًدا إلى طول مدة إجراء العینة، وتجمیع العینات من 

یوًما، تقریًبا  15والخطوط الحمراء ھي، كما تعرفون، أنكم تقومون بذلك في غضون  للغایة.

على أي حال، ستحصلون على  أعتقد أن ھذا ینایر أو یونیو. ا بعدھا.یوًم 15ینایر، وخالل 

 نتائج مختلفة للغایة.

فھو ببساطة یحمل  وأخیًرا، ال یمثل أخذ العینات الدوري أو المراقبة الدوریة تطبیًقا للعقوبة.

 معنى ما لدي، وما ھو نطاق المشكلة التي لدي، ولكنھ لیس تطبیًقا.

 الشریحة التالیة.

علیكم الحصول على بعض التحلیل واألولویة ألنكم ستتمكنوا من التعامل  ت قلیًال عن ذلك.تحدث

 اكتشفنا من تجربتنا أن التحلیل یعني أن تبدأ في رسم ارتباط وعالقة. مع األكثر فداحة أوًال.

% من مشكالت االنتھاك لدیك، فیمكنك بالفعل أن تتحاور 30وإذا كان مسجل محدد ھو مصدر 

 لذا، فالتحلیل ورسم االرتباط مھم للغایة. % من المخالفات لدیك.30عتني بنسبة معھ وت

مسبب للمشكالت  IPإذا كنتم تتبعون أسماء النطاقات إلى عنوان  --محدد  IPوإذا كان عنوان 

محدد أو مزود خدمات  ISPوثم إلى خادم أسماء مسبب للمشكالت، فاآلن تعرفون أنھ إذا كان 

 قصد أو بدون قصد العدید من االنتھاكات.محدد قد یستتبع ب

لذا، فبرفع سماعة الھاتف وإجراء ھذا الحوار، یمكنكم اآلن العنایة بجزء كبیر من مشكالت 

وإذا تم تسجیل  لذلك، فإن التحلیل ورسم االرتباطات وإنشاء السمعة أمور مھمة. االنتھاك لدیكم.

amazoon.com  مراًرا وتكراًرا من أي شخص بخالفAmazon فقد یؤدي ذلك إلى ،

ألن ترید أن یكون لدیك قاعدة تقول أنھ إذا حاول شخص ما تسجیل  مشكالت، ماذا ترى؟

amazoon.com  وھو لیسAmazon.وربما سأنتظر  ، فربما لن یمكنني إتاحة ذلك بالفعل

 فقط حتى یتم إثبات أن ذلك لیس نشاًطا مشبوًھا.

 شیًئا ما ضمن االختصاصات الرئیسیة للسجالت.لیس  --مرة أخرى، التحقق من االنتھاك 

فاألمور مثل الصور اإلباحیة لألطفال، على سبیل المثال، یجب القیام بھا من خالل خبراء 

ولكن فقط كما تعرفون للتحقق من اإلیجابیات الزائفة، فھذا شيء ما یتم إنجازه  خارجیین.

  كنقطة رائعة كل یوم.وھذا ما یقومون بھ  بالفعل على مستوى مورد البیانات.

 الشریحة التالیة.
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وھناك العدید من الموجزات  في النھایة یمكن دائًمأ أن یتم اكتشافك. --لذا، األمر بسیط 

ألن ذلك یمكن أن یتم حلھ  ومرة أخرى، ھذا لیس كافًیا. المتوفرة التي تقدم البیانات التي لدیك.

البیانات مًعا للحصول على بعض المعلومات،  كما أن التحلیل، الذي یجمع بصور إیجابیة زائفة.

ومن ثم علیكم استبعاد الصور  ألنھ یساعدكم اآلن في تحدید األولویات. یمثل أمًرا مھًما.

 اإلیجابیة الزائفة ومعرفة أین یوجد دعم ضد جھات خارجیة مستقلة متعددة.

ما  --ون جعل ھذا أكثر ویمكنكم كما تعرف بعد ذلك، تتمثل الخطوة التالیة في إضافة المعرفة.

  وأخیًرا، من ھنا یمكن تحقیق التخفیف. ھي العالقات التي یمكن إنشاؤھا؟

 الشریحة األخیرة.

 إذن، فكم سیكلف ذلك؟

  ومرة أخرى، ھذا شيء جید للعمل. حسًنا، أوًال، دعونا نتأكد من أننا نفھم.

فھو جزء من  وه في طلبھم.وھذا جزء مما قدم ثانًیا، خططت السجالت المختصة بالفعل لذلك.

AGB. .كان علیھم إدراج ما ھي خططھم للحد من  وجزء من عقدھم. وجزء من مواصفاتھم

 االنتھاك بفعالیة ووصفھا.

 أن تقوم بذلك بنفسھ أو تتعھد بھ لشخص آخر. یوجد لدینا خیاران على مستوى بسیط للغایة.

حجم إلى نصف الوقت الذي وإذا قمت بھ بنفسك، كسجل وسیط، فسیحتاج سجل متوسط ال

  یحتاجھ شخص ما معتاد أو خبیر باالنتھاك للقیام بذلك، لتحقیق نقطة االنتھاك، وما إلى ذلك.

كما  وتوجد العدید من الشركات التي تقوم بذلك. أو یمكنكم بالتعھد بذلك إلى مستشار انتھاك.

وأخیًرا، توجد حلول  دوالر استناًدا إلى ما تواجھونھ. 350إلى  150ستكون التكلفة من 

إلى  250اقتصادیة جیدة بالفعل متوفرة ومعروضة كخدمة تقدم من أي مكان مقابل مبلغ من 

 دوالر شھرًیا. 400

أن تقوم بذلك بنفسك أو تتعھد بھ  لذا، من منظور التكلفة، یوجد عدد من الحلول المتوفرة.

 ولیس أي منھم باھظ التكلفة. لشخص آخر.

 كم أیة أسئلة؟ھل لدی ھذا كل شيء.
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 ممثل إندونیسیا، تفضل. ولكن لدینا وقت لبضعة أسئلة. لقد وصلنا إلى النھایة. شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر:

 

 لقد كان عرًضا رائًعا للغایة لنا كمنظمین حتى نتحلى بالحرص فیما سیحدث. شكًرا لكم سادتي. ممثل إندونیسیا:

ولماذا یقومون  ید من المجرمین الذین یقومون بذلك؟وما أرید أن أعرفھ ھو لماذا یوجد العد

ألني ال أعرف عدد الناس الذین  أو من أجل المتعة؟ أقصد، ھل ھو من أجل المال؟ بذلك؟

فھم یریدون الحصول على المال أو جواز السفر أو أي ما یكون  یسرقون المال للمتعة فقط.

 بأس. ال وإذا لم یحصلوا على المال، تكفي المتعة. لبیعھ.

في سنغافورة، وفي العدید من  كیف یمكننا وضع التشریعات بصورة اجتماعیة للمنع؟ :2رقم 

ومن ثم،  الدول، لتقلیل الجرائم المماثلة، نوفر مال كاف للناس الذي ال یحصلون على مال كاف.

 لن یسرقوك أو یحتالوا علیك وسیكون العالم أكثر أماًنا.

من القیام بجریمة، أنھ إذا كنتم تریدون المال، فتعالوا إلى  اآلن، ھل یمكننا أن نقول، بدًال

 شكًرا. یزید أو ینقص قلیًال. الحكومة وستقدم لكم المال أو ما شابھ ذلك؟

 

أتمنى أن األمر كان بھذه السھولة. وأعتقد أن ھناك بعض الزمالء في مجال تطبیق القانون  ألیكسا راد:

  ألول أفضل مني.الذین یمكنھم اإلجابة على السؤال ا

كما تعرفون،  --ولم یعد األمر أنھم عدد قلیل  --وما أعرفھ أن الكثیر من ھؤالء األشخاص 

كما أن ھناك زیادة كبیرة للغایة في  الطفل في المدرسة الثانویة یقوم بذلك للتفاخر أمام أصحابھ.

والدافع ھو  -- العصابات اإلجرامیة المنظمة المتطورة التي تعمل في كل شيء من الدعارة

كما أننا نرى أیًضا تزایًدا في التجسس الممول من الدول الذي یرتبط اآلن  المال كما تعرفون.

بشيء ما مثل إدراج الشبكات الضارة، على سبیل المثال، أو شبكات التحكم والقیادة الموجود 

 بھا برامج ضارة لغرض التجسس على أو تدمیر البنیة األساسیة لدولة أخرى.

وذلك سبب  --ما یمكنكم القیام بھ  وستبقى دائًما ھناك. لك، ھناك العدید من الحوافز ھناك.لذ

 وجوده باستمرار.
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مرة أخرى، إذا كنتم ستوفرون باستمرار نفس وسیلة العقوبة مع الوقت، فكل مرة یقتربون فیھا 

ثم على  .وقد سجلوا اسم نطاق من محیطكم، سیوجد بالضرورة تطبیق ما یمنعھم من العمل.

فیسجلون  فیسجلون اسًما آخر، ثم توقفوه. الفور ستوقفون ذلك ألن ھناك خداع عبر اإلنترنت.

ولن  ومع الوقت، یصبح لدى األفراد واألشخاص قدرة على التعلم. اسًما ثالث، ثم توقفوه.

 ألیس ھذا صحیًحا؟ یحاولوا القیام بنفس الشيء مرة أخرى.

لذا، لماذا  ستعرفون باستمرار المكان الذي سیتوجھون إلیھ. انیة.وذلك ما یأخذني إلى النقطة الث

 قد یعمل ذا الشيء ھنا، ستعرفون وستتفوقون علیھم.

 

 ھل أسعار النطاقات المتدنیة تزید من ھذه المشكلة؟ متحدث مجھول:

 

ألنكم  متغیرة. ولكن، مرة أخرى، أحذركم من أنھا لیست فقط إنھا بالتأكید أحد المتغیرات. نعم. ألیكسا راد:

من الناحیة  --ولكن، إذا كان التطبیق  یمكن أن یكون لدیكم أسعار نطاق منخفضة للغایة.

ولكن، على الجانب اآلخر، إذا كنتم ستوقفونھا باستمرار فالحافز  األخرى، ستجذب االنتھاكات.

لى أي مكان، ولكن، مع الوقت سیكون منخفًضا للغایة، إذا لم یصلوا إ االقتصادي ھو أمر واحد.

ولكني بالفعل ال أذھب إلى أي  فأنتم تستبعدون الحافز االقتصادي الذي یجعلھا تبدو جذابة.

 وال یمكنني إرسال عملیات الخداع عبر اإلنترنت أو یمكنني تحدید السرقة. مكان.

 

 تایالند. لدینا سؤال أخیر إن كنتم تریدون ذلك. شكًرا. الرئیس شنایدر:

 

بدور إدراجھا في الرد على  GACد فقط اإلشارة إلى أن ھذذه ھي الحقائق التي یقوم أو ممثل تایالندا:

وأود التأكید على أنھ من البیانات  ھذه ھي الموضوعات. التعلیقات العامة من أطر عمل األمن.

األولى، ھي  الذي استخدمناه لذكر كلمتین رئیسیتین، وقد تناولھما أیًضا ھذا العرض.

والثاني  رنة بإزالة النفایات عبر اإلنترنت التي ذكرناھا في موضوع الحمایة.البروتوكوالت مقا

 GACكما أشجع أعضاء  وقد استخدمنا كلمة وھي اإلجراءات الفوریة. ھو الحد من المخاطر.

فأنتم ترغبون في  على العودة بالفعل واالطالع على أنھ بالفعل تم عرضھ بصور إیجابیة زائفة.
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كم أیًضا علیكم الحدیث إلى جھة تطبیق القانون، ویمكنھم القول أنھا عقوبة ولكن إیقاف النطاق.

لذا، كیف یلزمكم موازنة ذلك، أصبح وجھة نظر للسیاسة  اإلعدم لألشخاص على اإلنترنت.

وعلیكم تقدیم تعقیبات فیما یتعلق بما  لذلك، أنظر في أطر العمل القانونیة المحلیة لدیكم. العامة.

 وقد یكون مختلًفا من دولة إلى أخرى. تعریف األفضل لإلجراء الفوري؟یجب أن یكون ال

كما سنتوصل إلى  ویتمثل ذلك الدور في أننا نحتاج لتقدیم تعلیقات إلى المجتمع حول ما نراه.

شيء ما سیكون آمًنا أكثر من وجود مصطلحات عامة للغایة ال یمكن أن تحقق االمتثال، أو 

ولكن ضمن دورنا كحكومة أن نقدم لھم  ممارسات ھي أحد الوسائل.وأفضل ال الرؤى التعاقدیة.

 شكًرا. ھذا كل ما في األمر. تعقیبات.

 

 شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر:

 [ تصفیق ]

بھذا نكون وصلنا لنھایة االجتماع، إذا لم یكن لدیكم تعلیقات أو أسئلة إضافیة حول أي من بنود 

 أولجا. وم السبت إلى اآلن.جدول األعمال التي كانت لدینا من ی

 

وأتطلع فقط للترحیب بكم جمیًعا في بیونس  وتھانینا على عملكم الرائع. شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل األرجنتین:

وإذا كان لدیكم أیة أسئلة أو تعلیقات حول أین نمضي وما علینا زیارتھ،  آیریس مرة أخرى.

 شكًرا. أساعدكم.الرجاء إرسال برید إلكتروني لي، وسیسعدني أن 

 

 شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر:

 واناویت. 

 

وآخر مرة قلنا عاًما سعیًدا لھم،  سآخذ حریتي أیًضا حیث أننا نحتلف بالسنة الصینیة الجدیدة. ممثل تایالندا:

لذا نتمنى لكم  وھذه السنة بالنسبة آلسیا والمحیط الھادي، فنحن في سنة العنزة. لجمیع الغربیین.

 شكًرا. لذلك على قول الصینیة أوًال. دة والنجاح.السعا
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 شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر:

 [ تصفیق ]

 

كما أود أن أشكر المترجمین على  وقد أسعدني ذلك. بھذا، أشكركم على ھذا العمل البناء. حسًنا. الرئیس شنایدر:

في الضوء أو ال  وأشكر األمانة وأي شخص یعمل وقد أسعدنا استخدام خدماتنا. عملھم بجد.

شكًرا  یسلط على عملھ الضوء ونواب الرئیس وھؤالء الذین یقدمون لنا القھوة وكل شيء آخر.

 أراكم المرة القادمة. جزیًال.

 تصفیق ][  

 

 المدون] [نھایة النص
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