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ھذه الجلسة مخصصة إلتاحة  مرحًبا بكم في ھذه الجلسة الصباحیة. مرحبا بكم جمیعا. حسًنا. :جوناثان روبنسون

الفرصة أمامك للمشاركة بشكل مباشر في المقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات 

  المتعددة حول اإلشراف.

وسوف نقدم لكم ھنا نظرة عامة موجزة على النموذج والمقترح الذي یحتوي على النموذج 

وھناك فرصة متاحة أمامكم للمشاركة في بعض التفاصیل  .IANAنقل الخاصة بعملیة ما قبل 

 من أجل تقدیم األسئلة وربما أیة تعقیبات أخرى والحصول على اإلجابات على تلك األسئلة.

وأنا أحد الرؤساء المشاركین في مجموعة العمل ھذه  أنا جوناثان روبینسون. – أشارك

وقد شاركنا بشكل كبیر  بصفتنا رؤساء مشاركین. ولدینا باإلضافة إلى لیز فیر على یساري.

فعندما كنا في  على المنصة في الغالبیة، ولكن لیس جمیع القادة التابعة لفرق التصمیم المتنوعة.

ومن  سنغافورة نعمل على ھذا المقترح، قررنا أن نعید العمل على الطریقة التي كنا نعمل بھا.

المعاد عملھ ھو تقسیم المكونات المرتكزة على المستوى المكونات األساسیة في ذلك األسلوب 

ومن ثم لدینا مجموعة لقادة فرق التصمیم عملت على  التشغیلي للعمل إلى فرق تصمیم منفصلة.

  العدید من تلك المكونات.

ربما یمكنني أن أطلب منكم من الیمین إلى الیسار، بدایة بأالن على یساري، أن یعّرف بنفسھ 

 الجھة التي یتبعھا.حسب االسم و

 

 CA.باسم  ccTLD، وھي مدیر نطاق CIRAأنا أالن ماكغلیفري من  شكًرا لك، جوناثان. :أالن ماكغلیفري

 

 عذًرا. برجاء ذكر اسم فریق التصمیم أیًضا، أالن. :جوناثان روبنسون

 

 

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

 .كسجل رسمي
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لقد رأست فریق التصمیم "ب" والذي تولى مسألة ما إذا كان تفویض وإعادة تفویض نطاقات  :أالن ماكغلیفري

ccTLD .یجب أن یتم تضمینھا كجزء من مقترح مجموعة عمل المجتمعات أم ال 

 

وقد  .ALACاالستشاریة، رئیس  At-Largeأنا أعمل مع لجنة  أنا آالن غرینبیرغ. شكًرا. :أالن غرینبیرغ

بمجرد  NTIA لـمیم "و" والذي تولى مسألة كیفیة استبدال الوظائف المتعددة رأست فریق التص

 أن تخرج من الدائرة.

 

وقد رأست فریق  أنا من مجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریین. أنا جیمس غانون. :جیمس غانون

فنیة التصمیم "ل" والذي تولى بعض من إطار العمل الفني الالزم من أجل النقل من الناحیة ال

 ناجح. IANAإلى مشغل وظائف 

 

وقد  .VeriSignأنا من مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت وشركة  أنا تشاك غومیز. :تشاك غومیز

تولیت القیادة في فریق التصمیم "م" حول آلیات التصعید وفریق التصمیم "س" والذي كان 

 .IANAیدور حول میزانیة 

 

وأنا أعمل  ھذه. IANAن الرؤساء المشاركین في مجموعة إشراف أنا واحدة م أنا لیز فیر. :لیز فیر

 DK.وھو اسم النطاق  .DK Hostmaster ،لدى السجل الدنمركي

 

وقد تولیت القیادة المشتركة في  أنا دونا أوستن من مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت. :دونا أوستن

 للعمالء.فریق التصمیم الذي قام على وضع اللجنة الدائمة 

 

وقد شاركت في فریق  وأنا من مؤسسة البنیة التحتیة لإلنترنت في السوید. أنا ستافان جونسون. :ستافان جونسون

 التصمیم "ج" باللجنة الدائمة للعمالء وفرق التصمیم "م" كما في عملیات التصعید.
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لقد قمت بتنسیق  التجاریین.أنا من مجموعة أصحاب المصلحة غیر  أنا آفري دوریا. مرحًبا. :آفري دوریا

وأنا غیر متأكدة من  .IANAجھود فریق التصمیم "ن" والذي عمل على مراجعة وظائف 

والذي عمل على قسم الفصل الخاص بمجموعة  SCاالسم الذي أطلقناه على فریق التصمیم 

 عمل المجتمعات المتعددة.

 

 أن نبدأ بالشریحة األولى. اسمحوا لنا لذا، أشكركم جمیًعا. حسًنا. :جوناثان روبنسون

وأعتقد أن ذلك  .GACواآلن، أنا حریص من وجھة نظري أن أكون قد قدمت ذلك إلى لجنة 

أنا ولیز قد شاركنا في جلسة مشركة مع مجموعة عمل  – فنحن كان في صباح األمس.

نھایة وقد شاركت بالتأكید في تقدیم ذلك في جلسات  المجتمعات المتعددة حول المساءلة الیوم.

ومن ثم فإنني ملمة للغایة بالمادة وھو ما قد یؤھلني الستعراض التفاصیل  .GNSO لـاألسبوع 

لكنني مدركة كذلك أنكم قد تكونوا ملمین  سریًعا والتي قد تحظى باھتمام خاص من جانبكم.

  بالمادة من واقع مشاركتكم في العدید من تلك الجلسات ودوام المشاركة فیھا.

لكن برجاء  نتعامل مع ھذا الشأن، أعتقد أنني سوف أستعرض ذلك بسرعة معقولة.ومن ثم لكي 

إذا كان ھناك أي شيء غیر واضح، فیسرني جًدا أن ندخل جمیًعا مع زمالئنا ھناك على 

لذا برجاء عدم  الطاولة، والرؤساء المشاركین ورؤساء فرق التصمیم في تفاصیل أي بند.

ن من خالل التصریح المقدم من جانبنا، فسوف أستعرض سریًعا إذ التردد في اإلشارة إلى ذلك.

 ھذه الشرائح ولكن باستثناء ذلك سوف تقومون باإلشارة إلى أیة مشكالت.

إذن الشریحة األولى تعبر بوضوح عن بعض اإلحصائیات والمشكالت األساسیة في الصیاغة 

ي بذلتھا المجموعة من خالل وحولھا، وحول التنوع والتقسیم الجغرافي والجھود الكبیرة الت

وقد كان ھذا بشكل واضح  أعداد االجتماعات وأعداد رسائل البرید اإللكتروني وما إلى ذلك.

وھذا من المستندات األساسیة التي تم إعدادھا من خالل عملیة شاملة بطریقة  عمالً كبیًرا.

 بر طوال الطریق.تستدعي بالضرورة عدًدا من ساعات العمل باإلضافة إلى الكثیر من الص

وكما تعلمون، في أعلى الشاشة إلى جھة الیسار، منذ  ویتناسب ھذا العمل في عملیة أكبر بكثیر.

وتعیین وتحدید المعاییر الخاصة  NTIAحوالي عام، تم البدء في العملیة من خالل إعالن 

لیة من أجل باعتبارھا الجھة القائمة على العم ICANNوقد تم تمریر ھذا األمر إلى  بالنقل.

التعامل مع ذلك، باإلضافة إلى التشكیل فیما بعد ذلك لمجموعة التنسیق والتي ترونھا في 

 منتصف النقطة من تلك الشریحة.
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وقد قدمت مجموعة التنسیق طلًبا من أجل الحصول على المقترحات، وما تسمعونھ من ھناك 

 ء.ھو رد على ذلك الطلب الخاص بتقدیم العروض من مجتمع األسما

ونحن نعمل بطبیعة الحال بالتعاون مع المجتمعات األخرى التي تعتمد بشكل حیوي على 

 .IANAالوظائف األساسیة التي تنفذھا خدمة 

تم إعداد ھذه المقترحات  وأعتقد أن من الجدیر التوقف وتقدیم مالحظات ھنا حول ھذه النقطة.

وأنا أعرف أن ھناك وجھات  – بوألي من األسبا بالتوازي ولكن لیس بالضرورة في تتابع.

في فترة مبكرة عن  IANAومقترح  CRISPفقد تم تسلیم مقترح  – نظر متباینة حول ذلك

 وقد استغرق مقترح األسماء فترة أطول في اإلعداد لعدد من األسباب. ذلك خالل العام الحالي.

كانت ھناك فائدة من ذلك تمثلت في أنھ  – ولكن في أي من األحوال، فقد استفاد كل ذلك من

لكنني على وعي تام بنوع من  كان بمقدورنا إدراك والتعرف على المقترحات األخرى.

النصوص الفرعیة باإلضافة إلى المناقشات التي تجري حول مدى الفاعلیة التي تم بھا تنسیق 

 ھذا األمر.

التركیز ببساطة على المتطلبات واالحتیاجات أعتقد أن ذلك كان مقداًرا ھائالً من العمل من أجل 

 الخاصة بمجتمع األسماء.

كما أننا ركزنا بشدة على التنسیق مع األعمال المتوازیة ذات الصلة والتي ترونھا في األسفل 

 في قسم المساءلة.

 ولربما لم نولي نفس القدر من االھتمام الالزم بالنسبة للتنسیق مع المقترحات األخرى.

من ذلك، من الممكن أن یتعلق ذلك بالطریقة التي یتم فیھا إعداد الھیكل وأنھ لدینا  وفي جانب

 مجموعة تنسیق في أعلى كل ذلك.

لكن ما أصبح واضًحا بشكل متزاید في ھذا االجتماع ھو أنھ أصبح لزاًما علینا في جانب ما أن 

من أننا نتغلب على أیة  نعمل عن قرب وتعاون قدر اإلمكان مع المجتمع األخرى من أجل التأكد

 اختالفات أو أوجھ قصور فیما بین المقترحات.

وقد حاولنا القیام بذلك على طول الطریق، وقد كنا متخوفین بالفعل من أال یكون نطاقنا 

ولكن من خالل القیام بذلك، من خالل السیر في ذلك الطریق الدقیقة،  واختصاصنا ھو األسماء.

 جید للحاجة للتحدث مع تلك المجتمعات األخرى.ربما لم نقم باالستعداد ال
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فقد أجرینا بعض االجتماعات الجیدة على طول الطریق  أنا ال ألمح إلى أننا لم نقم بذلك مطلًقا.

سري العمل في المقترح مع كل  – باإلضافة إلى التواصل عن طریق المناقشات، وأفترض أن

 .IANAباإلضافة إلى فرق خطط  CRISPومع  ICGمن مجموعة 

لن ما یبدو أنھ مطلوب اآلن ھو بعض المناقشات الحریصة حول كیفیة سد الفجوات وإصالح 

وسوف أبذل كل الجھود من أجل القیام  .ICGالخلل بحیث ال ینتھي بھا المطاف بید مجموعة 

 بذلك طوال مسیرة ھذا االجتماع واألیام واألسابیع القادمة.

بالخط باللون البرتقالي یربط أعمال  لك الرابط.كما تتحدث ھذه الشریحة بكل قوة عن ذ

وسوف یكون من الھم  اإلشراف بالعمل حول المساءلة.-مجموعتنا، مجموعة عمل المجتمعات

الحفاظ على استمرار ھذه الجھود حول الربط على مدار الشھور القلیلة القادمة حتى االنتھاء من 

  المساءلة. إعداد مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول

وما یجب  وقد قمت بتطویر صورة في ذھني، على ما أعتقد، لمحاكاة مسارات السكك الحدیدیة.

اإلشراف من -علینا القیام بھ اآلن، لقد قمنا بإعداد مقترحنا لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة

األمر  وسوف یسیر ھذا أجل الحصول على الموافقة من المنظمات القائمة على وضع المیثاق.

ولفترة ما، یجب أن تنطلق عن طریق ھذا الرسم  في مسار خاص في ھذا الرسم التوضیحي.

ولكن بطبیعة الحال، یتم  من أجل تركیبھا وتضمینھا مع المقترحات األخرى. ICGالبیاني إلى 

تجمیع ھذا األمر مرة أخرى عبر المسارات مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول 

العرض المقدم من مجموعتنا مشروط بشكل صریح على عمل مجموعة عمل المساءلة ألن 

وسوف  أو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول المساءلة. – المجتمعات حول المساءلة

 نعود لمناقشة ھذا األمر فیما بعد.

إال أن الھدف  وأتمنى أن نكون اآلن قد استوضحنا جمیع األھداف والمتطلبات إلى حد كبیر.

ذات الصلة  IANAوظائف – یسي قد تمثل في تقدیم مقترح متكامل للنقل یتناول الوظائفالرئ

بنظام أسماء النطاقات، أو ما یطلق علیھا اسم وظائف األسماء بحیث تتطلب عقًدا یشبھ عقد 

الوظائف الحالي؛ وإقراًرا بآلیات المساءلة؛ وإقراًرا بالفصل فیما بین المسئولیات التشغیلیة 

یات الخاصة باتخاذ القرارات وربما التثبیت والتركیب فیما بین كل ذلك؛ باإلضافة إلى والمسئول

آلیة من أجل اعتماد التغییرات على بیئة منطقة الجذر؛ وبشكل واضح القدرة على ضمان 

التمویل الحالي والمستقبلي؛ باإلضافة أیًضا إلى قدرة  – وتوفیر األموال المناسبة والمستقبلیة

اب المصلحة المتعددین على المطالبة في نھایة المطاف باختیار مشغل جدید، إذا مجتمع أصح

 ما ثبت أن ھذا ألي سبب من األسباب ضروري في بعض السیناریوھات النھائیة في المستقبل.
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وھذا تشبیھ تمثیلي لنوع العمل الذي كان الواجب اتباعھ، باإلضافة إلى ما یطلق علیھ اسم 

خارجي باإلضافة إلى الربط التأكیدي لكل ذلك في سبعة نماذج، نموذجین، النموذج الداخلي وال

 وفي نھایة المطاف في نموذج واحد یكون موجوًدَ◌ا في المقترح النھائي.

لكنني أعتقد أنھ یكفي تسلیط الضوء على  وأنا ال أقترح الخوض في كل ھذا القدر من التفاصیل.

ذلك، حول المطلب الخاص بتقسیم المقترحات التشبیھ التمثیلي أمامك الذي یتحدث حولھ 

المختلفة باإلضافة إلى إجراء بعض التسویات األساسیة بشكل صریح وتنازالت من البعض 

وأعتقد أن من  للبعض اآلخر، كما ھو الحال داخل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین كھذه.

یھ المقترحات األولیة في الجدیر بالثناء عندما نرى بشكل رمزي مدى التباعد الذي كانت عل

البدایة وكیف أننا نجحنا في إجراء تقارب لكل ذلك من خالل العمل والتسویة المتسقة على طول 

 الطریق.

وقبل أن أحیل الكلمة إلى لیز لمناقشة العناصر الخاصة بالتعقیبات على الھیكل، یجب علّي 

ة ذات الجود أثناء قیامنا بإعداد القول بأننا كنا المستفیدین من التعقیبات القانوني الكبیر

وھناك تلمیح بسیط  وربما أكون قد قمت بتغطیة ھذه المسألة في الشریحة السابقة. المقترحات.

وعلى وجھ الخصوص، كان ذلك وثیق الصلة  في أسفل الجھة الیمنى لتسلیط الضوء على ذلك.

كما  ضع تلك المقترحات.بالمراحل األسبق للمقترح حیث قمنا بتعدیل الشروط األساسیة في و

من خالل تلك العملیة، كنا نحن المستفیدین من المذكرات المتعددة والشاملة حول  – أننا

 العناصر األساسیة والنقاط الھامة داخل المقترح.

فقد عاد ذلك بالفائدة الكبیرة على العدد من قراراتنا على طول الطریق باإلضافة إلى عناصر 

إذن یجب أن تكونوا على وعي بأن ھذا األمر قد تم من خالل العمل  م.الھیكل الذي ترونھ الیو

 الشاق، والتنازالت والتسویات باإلضافة إلى التعقیبات المھنیة الفعالة.

وبھذا أحیل الكلمة إلى لیز من أجل الحدیث حول النتائج التي حصلنا علیھا من تلك العملیة 

 باإلضافة إلى الھیكل الناتج عن ذلك.

 

كما ترون على الشریحة، نرى مسار ما قبل النقل وما بعد النقل الذي  شكًرا لك، جوناثان. :یرلیز ف

 .IANAأو المكان الذي وصلت إلیھ  – IANA لـیفترض 
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وأصبحت جزًءا من  IANAوعلى الجانب األیسر، ترون الیوم المكان الذي وصلت إلیھ 

ICANN.  وھناك عقد مبرم بینNTIA  وبینICANN لـو NTIA .وفي  الحق في اإلشراف

 .PTIلما بعد النقل،  IANA، أو IANA ـلنموذج ما بعد النقل، فإننا نقترح فصالً قانونًیا 

یعود في جزء منھ للقیام بذلك، أننا نقوم  – األساس المنطقي وراء القیام بذلك – وقد تم ذلك

 IANAو ICANNما بین كما أننا نقوم على تعزیز الفصل الھیكلي فی بإنشاء كیان تعاقدي.

 كجزء یتعلق بالسیاسة. ICANNكجزء من القسم التشغیلي و

كما أن لدینا ضمان ضد أي إفالس في المستقبل أو غیر المحتمل بشكل كبیر، لكن إذا ما 

في حالة  IANAوفي نھایة المطاف لدینا سیاج دائري لوظیفة  لإلفالس. ICANNتعرضت 

 حدوث الفصل.

وسوف تكون ھذه اللجنة الدائمة  ا نقترح إقامة لجنة دائمة للمستھلك.والھیكل یتمثل في أنن

ھذا  – وھناك .IANAوسوف نجري مراجعة لوظائف  للمستھلك ھي المستھلكین المباشرین.

 ھو الجزء الذي سوف نناقشھ في الشرائح الالحقة.

 اءلة.وكل ھذا مشمول في آلیات المساءلة حیث نعتمد على األعمال الخاصة بفریق المس

لما بعد النقل، فمن المقترح أن یكون  IANAوإذا ما تطرقنا إلى الطریقة التي ستبدو علیھا 

فھو مجلس إدارة حیث یكون معینًا  أن یكون مجلًسا داخلًیا. PTIالتشكیل الخاص بمجلس إدارة 

  .ICANNمن أجل االستفادة من آلیات المساءلة والحوكمة الحالیة في 

، فلسنا بحاجة إلى تأسیس آلیات ICANN لـعلى ھذا األمر الداخلي بالنسبة ومن ثم فإن الحفاظ 

ولدى  .ICANNمساءلة جدیدة لمجلس اإلدارة ألنھ ال یزال باقیًا داخل اإلشراف على 

ICANN .آلیات للمساءلة یجري إنشاؤھا في الوقت الحالي بمعرفة مجموعة المساءلة 

المسئولیة الكاملة عن الجھات الفرعیة من خالل  ICANNإذن ال تزال ھناك إمكانیة لتحمیل 

وأنتم ترون أن التركیب یتمثل في أننا نتصور وجود مسئول  إنشاء مجلس اإلدارة الداخلي ھذا.

بحیث یكون جزًءا من مجلس اإلدارة،  PTIیكون مسئوالً عن كیان  ICANNتنفیذي من 

 .IANAباإلضافة إلى عضو منتدب من  ICANNي  CTOمسئول 

كما یمكن تعیینھما من خالل آلیة  وعالوة على ذلك، یمكن أن یكون لھا مدیرین اثنین مستقلین.

 مثل اآللیة التي لدینا الیوم مع لجنة الترشیح.
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 .IANA لـعلًما بأن اللجنة الدائمة للمستھلك ھي اللجنة التي سوف تقوم بمراقبة األداء الیومي 

الممكن أن یكون ھناك منسقي عالقات من منظمات  ومن ومن المقرر أن تجتمع بصفة منتظمة.

ولكن كما ترون، فإننا نقترح  الدعم واللجان االستشاریة اآلخر أكثر من العمالء المباشرین.

وممثل واحد إضافي  ccTLD، واثنین من مشغلي نطاقات gTLDاثنین من مشغلي نطاقات 

كل من منظمات الدعم  ، باإلضافة إلى منسق عالقات منIANA، ومنسق من TLDلنطاق 

 .ICANN ـلواللجان االستشاریة التابعة 

ھذه  – وھذا أیًضا عما إذا كنا بحاجة إلى منسق عالقات. GACوُسئلنا عندما كنا نتحدث إلى 

ومن المفترض أن  إشارة إلى أن منظمات الدعم واللجان االستشاریة من األشیاء التطوعیة.

المفترض أن یكون مفتوًحا وشفاًفا أمام المجتمع من أجل  یكون ذلك العمالء المباشرین، لكن من

 االطالع على ما یجري وأیًضا لمتابعة العملیة.

، فإننا نقترح أن تتم ھذه المراجعات كل IANAوإذا ما انطلقنا في عملیة مراجعة لوظائف 

 وھذا ھو المكون الخاص بأصحاب خمسة أعوام، على أن تكون المراجعة األولى بعد عامین.

وھذا ھو الموضع الذي یكون لنا فیھ تمثیل من جمیع  المصلحة المتعددین في المقترح الفعلي.

وعالوة على ذلك، ھناك اقتراح بالحصول  .ICANNمن جمیع منظمات  – IANAقطاعات 

بحیث نحصل أیًضا على تعقیبات  ccNSOال یكون عضًوا في منظمة  ccTLDعلى نطاق 

 .ICANNأوسع من خارج مجتمع 

فھي غیر  حیث یمكنھا مراجعة ما یحلو لھا. ھذه المراجعات منفتحة للغایة من حیث النطاق.و

ومن المفترض أال تكون مثل  ولكن كما أقول لكم، فإنھا سوف تتم كل خمسة أعوام. محدودة.

وسوف یتم إنشاء ذلك من أجل المراجعة  اللجنة الدائمة للمستھلك، والتي تعتبر لجنة دائمة.

 الفعلیة.

 .IANAوعالوة على ذلك، ھناك احتمالیة إجراء مراجعة خاصة لوظائف 

إذا بدا أن أي من إجراءات التصعید  – ویأتي ھذا تحسًبا ألن تكون ھناك حاجة ألي شيء

 األخرى قد تمت تجربتھا، فھناك إمكانیة تصعید أي مشكلة وإنشاء مراجعة خاصة للوظیفة.

، لذا فإنھ لیس من األشیاء التي یسھل ccNSOو GNSOویجب االتفاق على ذلك بمعرفة 

 القیام بھ، لكن من الممكن إجراء مراجعة خاصة.
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ووفًقا لما تحدثنا حولھ في السابق، لدینا جلسة غیر رسمیة مع فریق المساءلة، وقد عرض علینا 

، ICGجوناثان العملیات التي نعتمد علیھا في الحصول على تشكیل وصیاغة لمقترحنا مع 

 لى ذلك، فإننا مرتبطون بالعمل الخاص بفریق المساءلة.وعالوة ع

ھامة بالنسبة لنا ألننا بحاجة  ICANNفمیزانیة  .ICANNوجزء من العمل یتمثل في میزانیة 

، وكذلك بالنسبة لنا، IANAإلى تأكید أن ھناك ما یكفي من التمویل المناسب من أجل وظیفة 

 .IANAفمن المھم أن تكون ھناك إمكانیة إلجراء مراجعة لمیزانیة 

إذن فھذا ھو الجزء المعتمد على العمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول 

 المساءلة.

إحدى الجھات  PTIمھم بالنسبة لنا، حیث إن  ICANNوعالوة على ذلك، فإن مجلس إدارة 

ومن المھم ضمان أن یكون ھناك أیًضا إمكانیة للحصول  .ICANNاضعة إلدارة الفرعیة الخ

 على حقوق للمجتمع ولتعیین وإقالة األعضاء.

  في الالئحة الداخلیة. IANAومن المقترح تضمین مراجعة وظائف 

 وكذلك اللجنة الدائمة للمستھلك.

ما أنھ یجب أن تكون ھیئة ك وھناك حاجة للحصول على آلیات للطعن من أجل المجموعة أیًضا.

ویمكن الوصول إلیھا من خالل جمیع مدیري  IANAالمراجعة المستقلة ساریة على وظائف 

 .TLDنطاقات 

إذن من المتصور أن تكون جمیع ھذه األشیاء مدرجة في الالئحة الداخلیة األساسیة، وحیث إن 

توصل إلیھا مجموعة المقترح المقدم من جانبنا مشروط بشكل صریح على النتیجة التي ت

المساءلة، فإن ھذا من األجزاء الھامة في مقترحنا وھي طریقة نضمن أیًضا من خاللھا أال 

تكون العملیات مع فریق المساءلة غیر متزامنة مع العملیة الخاصة بنا، فلدینا إمكانیة الموافقة 

 الفعلیة على ھذا المقترح ألنھ قد تم وقفھ على شروط.

ا ھذا االشتراط على الموافقة الفعلیة على ذلك، حتى وإن لم تكن لدینا آلیات ومن ثم فقد ساعدن

إذا لم یكن  – وتدابیر للمساءلة معمول بھا، ولكن كما قلنا، إذا لم یكن من المقرر أن تكون ھذه

 من المقرر تنفیذ ھذه المتطلبات، فلن یكون لمقترحنا أي قیمة.
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الرسمیة في بدایة الیوم، وحیث إن المقترح الیوم ولكن كما تحدثن حول ذلك في الجلسة غیر 

 مقدم من فریق المساءلة، فقد تم الوفاء بكل مطلب وتم اعتبار أنھا غیر متضاربة.

وبھذا سوف أفتح المجال للحصول على األسئلة، وال أعلم إذا ما كنتم تریدون إضافة أي شيء 

 قبل أن ننتقل من ھذا الموضوع.

معنا ونحن الرؤساء المشاركون وسوف  – فرق التصمیم – DTادة إذن لدینا فریق جید من ق

 نفتح المجال أمام أیة أسئلة قد تكون لدیكم.

 أجل. برجاء ذكر االسم والجھة التي تتبعھا قبل البدء في طرح السؤال.

 

ا البدء ھل یمكنن لدینا سؤال من مشارك عن بعد وبعد ذلك لدینا سؤال من أحد الفروع أیًضا. :مداخلة عن بُعد

 سوف نبدأ بالسؤال المقدم من المشارك عن بعد وبعد ذلك ننتقل إلى الفرع؟ – مع

 

 – اسمحوا لنا أن نتناول المشارك عن بعد أوالً  ال بأس بھذا. – نعم، انتقل إلى :جوناثان روبنسون

 

بالنظر إلى أن مجتمع  والسؤال ھو: إذن السؤال المقدم من المشاركة عن بعد من ماكتیم. حسًنا. :مداخلة عن بُعد

بین  – IETFویرد فریق  IETFإلى أمانة  IANA لـاألرقام یدعو بأن تنتقل العالمة التجاریة 

أین سجل  – كما یقترح مجتمع األرقام IETFأقواس، ال اعتراض على انتقالھ إلى أمانة 

كانت  ماذا التجاریة؟ IANAمناقشة مجموعة عمل المجتمعات للنص الحالي الخاصة بعالمة 

 مناقشة المجتمع التي أدت إلى ذلك وأین ھي السجالت الخاصة بذلك؟

 

اسمحوا لي أن  التجاریة. IANAإذن كان ھناك قدر ما من الضجیج حول مسألة عالمة  حسًنا. :جوناثان روبنسون

 أوضح ما ھو موجود في المقترح، في البدایة.

  – إن ما لدینا ھو أن
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المقترح كان في الملحق "ق"، ونص ذلك كما یلي، "فیما یلي إذن ذكر العالمة التجاریة في 

 .ICANN PTIالمسودة األولیة لصحیفة الشروط المقترح، ویمكن أن یكون ذلك مدعي لعقد 

وفي الحاالت التي ال تكون فیھا ھذه الصحیفة الخاصة بالشروط  وھذا یستند إلى مذكرة قانونیة.

وسوف تخضع صحیفة الشروط ھذه  بالمقترح الحالي.متسقة مع المقترح الحالي، یسري العمل 

 على النصیحة القانونیة المستقلة". PTI، على أن تحصل ICANNو PTIللتفاوض فیما بین 

وبعد ذلك ینتقل النص إلى الحدیث حول األحكام األساسیة المقترح والتي تقول، "األحكام 

لنص الذي یتحدث بعد ذلك حول أما ا الموجودة بین أقواس مربعة لیست إال عناصر نائبة".

 العالمة التجاریة فموضوع بین أقواس مربعة.

ال یقدم  – فھو ببساطة إذن من حیث المقترح، ال یمكنني تخیل مصدر أكثر لینًا من ذلك النص.

  أي تأكید قوي فیما یخص العالمة التجاریة.

یة وأعتقد أن ھذا من وبمعنى آخر، حیث إن ھذا یتركنا بدون أي موقف حیال العالمة التجار

 األشیاء التي یجب أن نجري علیھا بعض األعمال.

متسقة ذاتًیا، على الرغم من  -من الوھلة األولى-من الواضح جًدا أن المقترحات الحالیة لیست 

إنھا قد أصبحت متسقة، وأننا  ICGأنني أفھم بأنھ بالنسبة لألسئلة التالیة المقدمة من مجموعة 

راء بعض األعمال مع المجتمعات األخرى لمحاولة جلب المقترحات الثالثة اآلن بحاجة إلى إج

 مًعا ولكن كل التصمیم على القیام بذلك.

غیر مطلق وواضح بأي حال من  – فالمقترح لیس أعتقد أن ھذا ھو موقفنا الحالي من ذلك.

العالمة وفي الحقیقة، فإنھ ال یؤكد من الناحیة الفنیة على أي شيء فیما یخص  األحوال.

التجاریة ومن ثم نحن بحاجة للقیام ببعض األعمال من أجل تسویة ھذا األمر، مع المقترحین 

 اآلخرین المقدمین من المجتمعات.

 أرجو أن یكون ھذا مفیداً في توضیح الموقف.

 

 .APNICأنا كریغ أن جي من مركز معلومات شبكات آسیا والمحیط الھادئ  طاب مساؤكم. :كریغ أن جي

أو عفًوا، تم تصمیمھا  – PTIوعلى وجھ الخصوص، ھل تم إنشاء  .PTIلي یتعلق بـ وسؤا

ربما  PTIبھدف أن تكون المتعاقد الوحید من أجل مجتمع األسماء أم أنھا تفكر في أن تكون 

 المركبة التي یمكن للمجتمعات التشغیلیة األخرى داخلھا إبرام العقد؟
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 – یة، وھو أیًضاھذا سؤال جید للغا :جوناثان روبنسون

 

  – أنا ال أشیر إلى أن ھذه ما یقوم المجتمع :كریغ أن جي

 [ بعیًدا عن المیكروفون ]

 

 ال، ھذا سؤال آخر جید وقد أصاب بیت القصید في نقطة أساسیة. :جوناثان روبنسون

أعني أن ھناك شریحة ھنا تتحدث حول نواحي  – تعزیز – من أجلھ ھو PTIإن ما تم تصمیم 

 التي تم إنشاؤھا، والتعزیزات التي تمت من خالل الكیان المنفصل قانونیًا، فما دور ذلك. الجودة

  فھي تقوم بفصل أكثر للوظیفة.

 – سوف تقوم لیز شكًرا.

 

 أي واحد منھا ترید؟ :لیز فیر

 

 فھذا ال یھم. :جوناثان روبنسون

 إن ما تقوم بھ ھو إنشاء مزید من الفصل.

  – ما

 أفكاري اآلن.اسمحوا لي بترتیب 

ھل لك أن تطرح سؤالك مرة أخرى، فقط لكي أتأكد من أنني فھمت سؤاالً على النحو  عذًرا.

 الصحیح؟
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لھدف أن تكون لھا القدرة على أن  PTIھل تم تصمیم  إذن السؤال في حقیقة األمر ھو: حسًنا. :كریغ أن جي

 تكون الوسیلة التعاقدیة الوحیدة لمجتمع األسماء أو ربما للمجتمعات األخرى أیًضا؟

 

ال تحتوي على  PTIإذن اإلجابة القصیرة ھي "نعم" إلى أبعد حد یعنى بھ ھذا المقترح، لكن  :جوناثان روبنسون

  .IANAجمیع فریق العمل التشغیلي الذي یؤدي وظائف 

لكن إلى أبعد حد تعنى بھ الوسیلة التعاقدیة، فإنھا تتصور فقط أن تكون الوسیلة التعاقدیة 

 للوظائف ذات الصلة باألسماء.

واآلن، فإن المجتمعات األخرى، سواء كان لدیھم مذكرة تفاھم أو عقد أو آلیة أخرى للتعاقد مع 

ICANNلـة ، فإنھا تأمل أن یكون من الممكن بشكل كبیرة بالنسب ICANN  وبعد ذلك التعاقد

 ھذا األمر یعود إلى الكیانات. – لم تكن – ، لكنھا لیستPTIمن الباطن على االلتزامات إلى 

، فھذا PTIوفي نقطة ما في المستقبل وإلى الحد الذي یقررون فیھ حسبما یتناسب التعاقد مع 

 ا مفیًدا.أتمنى أن یكون ھذ ونحن ال نفترض ذلك في مقترحنا. ھو امتیازھم.

 

سوف یكون كیانًا اعتباریًا منفصال یحتوي على جمیع فریق العمل  PTIإذن أنا أفھم أن  :كریغ أن جي

سوف یكون كیانًا  – الحالي، بشكل أساسي، فھو إذن كیان اعتباري IANAالتشغیلي، أو فریق 

  اعتباریًا جدیًدا لھ القدرة على تحریر العقود.

 PTIھل ھناك أي شيء یتعلق بكیان  في تقدیم سؤالي وھي:وأنا أقترح الطریقة األخرى 

ویمكن أن یعیقھا من إبرام العقود مع المجتمعات التشغیلیة األخرى، على اعتبار أن ھؤالء ھم 

 األشخاص الذین یقومون بالفعل باألعمال؟

 

  وأنا ال أرى أي سبب في عدم قدرتھا على ذلك. :جوناثان روبنسون

 دة أخیرة على ذلك.لدى إضافة واح عذًرا.
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PTI .لـفھي في اللغة العامیة إحدى الجھات الفرعیة التابعة  – فھي كیان منفصل ICANN. 

 .ICANNتخضع لرقابة وإدارة  – وھي في مجملھا – وبذلك

بالتعاقد مع أي من الجھات األخرى الخارجیة، یمكن  ICANNإذن إلى الحد الذي تقوم فیھ 

جھات الفرعیة التابعة لھا إلى التعاقد مع تلك الجھة بشكل معقول توجھ ال ICANN لـ

 الخارجیة.

 إذن ھناك الكثیر من الطرق التي یمكن من خاللھا تحقیق ذلك.

 

 جوناثان، أعتقد أن مجتمع األرقام طرح علیك سؤاالًَ◌ مختلًفا عما تقولھ أنت اآلن. :واي وو-كیو

فمجتمع األرقام یسأل عما إذا كانوا یسعون في الحالي كما ھو اآلن، وتوجیھ العقد مع 

ICANN خارج نطاق ،PTI.  فھم ال یریدون االنتقال إلىPTI. 

 

فإن المقترح الذي قدمناه ال یحتوي على ما  – فھم PTIإذا لم یكونوا یرغبون في االنتقال إلى  :جوناثان روبنسون

 یطالبھم بذلك.

 

 وسوف یكون ذلك بمثابة عملیة فصل. :واي وو-كیو

 

بدون االستحواذ على المیكروفون، أردت فقط أن أستوضح أنني ال أقترح بأن لدینا أیة  عذًرا. :كریغ أن جي

  بل إنني أحاول فقط أن أفھم الخیارات المتاحة أمامنا. أفضلیة.

التعاقد من الباطن مع من أجل  ICANN لـو ICANNمن الخیارات الواضحة التوقیع مع 

PTI وأنا أحاول فقط التعرف على األمر بحیث أفھم ما إذا كان الخیار الحالي أمامنا ھو ،

 وال أقول بأننا سوف نقوم بذلك. أم ال. PTIالتوقیع مباشرة مع 

 

 أجل. – وھذا وحسب ما أفھم، فإن الخیارات التي طرحتھا ممكنة. :جوناثان روبنسون
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أعتقد في الحقیقة أن ھذا األمر یتمیز بالبساطة، حیث إن الفكرة األصلیة كانت، نعم،  نعم. :آفري دوریا

أما الرد الذي وصلنا تمثل في أنھم كانوا سعداء بالتعاقد مع  .PTIیمكنھم التعاقد مباشرة مع 

ICANN ومن ثم یمكنھم مواصلة التعاقد مع ،ICANN  ـلویمكن ICANN  استخدامPTI ،

 ادوا فیھ تغییر ذلك، فسوف یكون ذلك ھو امتیازھم.ولكن في أي وقت أر

ومن ثم فقد تأكدنا من إمكانیة ذلك، لكننا لم نقرر بأي حال من األحوال أن ھذا یجب أن یحدث، 

 وأنھ یمكنھم أن یظلوا على وضعھم الحالي تماًما.

 

 شكًرا. وھذا واضح بالنسبة لي تماًما. شكًرا جزیالً. :كریغ أن جي

 

  شكًرا على األسئلة وشرًكا لك، آفري. :سونجوناثان روبن

 ستیفن ھیا تقدم.

 

أنا أمثل تحالف مساءلة االنترنت، وھو أحد  أدعى ستیف میتالیتز. طاب مساؤكم. شكًرا. :ستیف میتالیتز

 األعضاء في دائرة الملكیة الفكریة، لكن ھذا السؤال ال یتعلق بالدائرة.

برجاء التصحیح لي  – وأتمنى أن یكون – یبدو – ي أنإن ما یھمني في قراءة المقترح یتمثل ف

قد تم  ccTLDأن إمكانیة مراجعة قرارات تفویض وإلغاء تفویض نطاقات  – إن كنت مخطئًا

 .CCاستبعادھا من المقترح، من توقع أن یتم تطویر عملیة ما بمعرفة مجتمع رموز البلدان 

البلدان یجب أن یضع المقترح، لكنني ولیست لدي أي فكرة على اإلطالق بأن مجتمع رموز 

 معنّي بأمرین اثنین.

 – أولھما، في الوقت الحالي وفًقا لقراءتي للمقترح، ال توجد أي مراجعة لتلك القرارات، والتي

 كما تعلمون، وھو ما یمكن أن یمثل فجوة كبیرة محتملة، في اعتقادي.

توجد أیة إشارة على طبیعة العملیة  كما أنھ ال یوجد أي تاریخ مستھدف لسد تلك الفجوة، وال

 التي سوف تستخدم من أجل سد تلك الفجوة.
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لذلك أعتقد أن ما یشغلنا ھو أنھ قبل تقدیم ذلك، ھل ھناك إمكانیة لتحدید تاریخ بحیث ال ننطلق 

في عملیة النقل في حین ال تزال لدینا ھذه الفجوة، وثانًیا، أنا أفھم بأن العملیة التي سوف یتم 

 استخدامھا من أجل وضع ھذه اآللیة الخاصة بالمراجعة سوف تخضع للتعقیبات العامة.

 وبعبارة أخرى، سوف تتاح لنا الفرصة لفھم طبیعة عملیة المراجعة والتعلیق علیھا.

 

 – أعتقد أننا سوف نمرر ھذا األمر إلى أالن وربما :لیز فیر

 

  ن ماكغلیفري، للسجل الرسمي.أنا أال شكرا لك، لیز. بالتأكید. :أالن ماكغلیفري

 أعتقد أن فھمك للموقف دقیق بشكل أساسي، وھو القول بأن عملیات تفویض وإعادة تفویض نطاقات

ccTLD  لیست بالتأكید جزًءا من مقترح مجموعة عمل المجتمعات، وحیث إنني لست خبیًرا في

 ھذه ھي نفس الحالة ھنا. – ن ذلكالمقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، فإنني أفھم أ

حول  ccTLDوجانب من السبب المنطقي وراء ھذا ھو أن ھناك نقص في اإلجماع في مجتمع 

إن كان -ھذه المسألة وھي من المسائل الحساسة لغایة، ومن ثم أعتقد أنھا بید مجتمعنا لتقریر 

 ccNSOا بید منظمة ما یرغب في القیام بھ المستقبل، وسوف یكون ذلك أیضً  -ھناك أي شيء

ال یمكننا إخبارك عما یمكن  – والتي لم تجر مناقشة حول ذلك ھذه المرة، ومن ثم فإننا – وإلى

 أن یحدث أو ما ال یمكن حدوثھ أو ما ھو اإلطار الزمني لذلك.

 

لمقترح من ھل من الممكن بالتأكید، بعد ذلك، أن یتم إرسال ھذا ا – إذن ھناك بالتأكید حسًنا. :ستیف میتالیتز

لھذه  – إلى الحكومة األمریكیة دون أیة آلیة من أجل المراجعة أو ICGخالل مجموعة 

 ھذا ھو ما أحاول إفھامكم إیاه. القرارات؟

 

كانت ھذه ھي التوصیة المقدمة من ما یسمى فریق التصمیم "ب"، والتي كانت جزًءا من  :أالن ماكغلیفري

فإنني أفھم أن ھذا ھو المقترح الحالي المقدم من  مجموعة عمل المجتمعات، وكما قلت لكم،

 مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول المساءلة.
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 شكًرا. حسًنا. :ستیف میتالیتز

 

السؤال موجھ من موراي ماكیرشر في مكتب كندا  لدینا سؤال من أحد المكاتب الفرعیة. :لیز فیر

 الفرعي.

 

كندا وأیًضا منظمة  ISOCأرتدي قبعتي من  ي ماكیرشر.محدثكم اآلن مورا شكًرا. :مداخلة عن بُعد

At-Large .اإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة، ولدى سؤال واحد فقط لالستیضاح  

ھل ھم راضون عن التعقیبات الكافیة من مجموعة  – ھل قامت مجموعة اإلشراف

At-Large والتي تمثل نوًعا من المستخدمین النھائیین لإلنترنت؟  

لنقطة، ھل ال یزال ھناك الوقت الكافي للتعقیب قبل بعض السیاسات التي سوف تأتي وعند ھذه ا

 شكًرا. بعد ذلك؟

 

سوف أشیر إلى أمر واحد فقط وبعد ذلك سوف أحیل الكلمة إلى  – ماذا شكًرا لك، موراي. :جوناثان روبنسون

 آالن، إلى یساري، إلعطائكم بعض التعقیبات على وجھة نظره حول ذلك.

المقترح المقدم نھائي وقد تم طرحھ اآلن أمام المنظمات القائمة على وضع المیثاق العتماد 

 .ICGتقدیمھ إلى فریق 

إذن إلى ھذا الحد، ال یوجد أي نطاق آخر من أجل الحصول على التعقیبات، ولكن بالطبع ھناك 

ي حقیقة األمر، سوف فلن یسكت أي أحد عن تقدیم أي رأي أو تقدیم التعقیبات، وف – دائًما ذلك

 على المقترح الموحد وتقدمھ للحصول على التعلیقات العامة. ICGتحصل 

 آالن، ھل ترغب في تقدیم مزید من التعقیبات؟

 

حسًنا، أنا غیر متأكد من إمكانیة التعلیق على مدى رضاء بقیة مجموعة عمل المجتمعات فیما  :أالن غرینبیرغ

ویمكنني القول بأننا قد حصلنا على قدر كبیر من التعقیبات في  یخص التعقیبات الخاصة بنا.
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وأعتقد أننا كنا مؤثرین للغایة في النتیجة النھائیة، ونعم، ھذا األمر نھائیة، وبذلك  العملیة.

لدینا بعض المشكالت بالتأكید لألشیاء التي لم تكن محببة تحدیًدا لنا، لكنني غیر متأكد  – بالتأكید

  یم تعلیقات أخرى على ذلك.من إمكانیة تقد

على قرار بحلول یوم الخمیس، وأعتقد أنني أعرف المسار الذي سیسیر  ALACوسوف تقدم 

 فیھ ذلك، لكنني لن أطلق أحكاًما مسبقة على المناقشة التي سوف نجریھا.

بالتأكید قمنا بالمشاركة الفعالة في العملیة ولیس لدینا أي شعور باإلجحاف بأي حال من 

 شكًرا. وال.األح

 

  شكًرا لك، أالن غرینبیرغ. :جوناثان روبنسون

 تشاك، ھل أردت قول شيء؟

 

تعلیقات سوف تكون ذات عالقة بعملیة أصحاب المصلحة المتعددین  – سوف أقوم شكًرا. :تشاك غومیز

 المتكاملة.

ا األول، لكي أعتقد أننا جمیًعا لدینا أشیاء كانت مفضلة بالنسبة لنا، وإذا ما حصلنا على خیارن

 نكون مختلفین.

وفي نفس الوقت، عملت مجموعة العمل بجھد شدید من أجل التوصل إلى المواقف التي یوافق 

 علیھا غالبیتنا ویمكنھ دعمھا.

تعمل مجموعة العمل  – فإذا ما سرنا في مسار في عملیة أصحاب المصلحة المتعددین حیث

االتفاق المشترك، والفھم بأننا جمیًعا لم  جھد شدید من أجل التوصل إلى تلم المراكز ذات

نحصل على كل ما أردناه أو ما أردناه بشكل رائع، وربما ال یكون نموذج أصحاب المصلحة 

موافقة باإلجماع، وھذا ال بأس بھ  – المتعددین مفیًدا ألن ذلك یتطلب الحصول على موافقات

 لكن من الصعب تحقیقھ في بیئتنا العكسیة.
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  شكًرا تشاك. :نسونجوناثان روب

 لیز؟

 

وفي حین أرید أن أردد ما قالھ تشاك وأعتقد أن ذلك من النقاط الھامة للغایة، ھناك أیًضا  :لیز فیر

التعلیقات العامة على مقترح المساءلة الذي سوف یأتي الحًقا خالل صیف ھذا العام حیث 

سوف یضم في طیاتھ ستكون لكل شخص فرصة غیر مباشرة للتعلیق على المقترح ألن ھذا 

 التدابیر الخاصة بالمساءلة.

 شكًرا.

 

 وفي حالة تعرض أي شخص لالرتباط، فسوف یكون ذلك شتاًءا في األرجنتین. شكًرا لك، لیز. :جوناثان روبنسون

 

 نعم... عذًرا. :لیز فیر

 

 اسمحوا لنا أن ننتقل إلى میكروفون المنصة. :جوناثان روبنسون

 

وقد أردت فقط القول بأنني  .NARALOومن  ALACأنا من  اسمي إدواردو دیاز. شكًرا. :إدواردو دیاز

  أیًضا عضو في مجموعة عمل المجتمعات.

الخاصة، إذا  IFRأرید فقط أن أوضح في ھذه الشریحة أنني اقترحت، كما تعلمون، بأنھا في 

البدء أو أي شيء في  كان بإمكاننا إضافة الكیفیة التي بدأ بھا ذلك، العملیة التي سوف تؤدي إلى

  ھذه الصورة من شأنھ بیان طریقة حدوث ذلك.

وھذا  أنا لست متأكًدا من ذلك، فھو یقول "مراجعة". ولدي سؤال أیًضا حول ھذا السطر المنقط.

 شكًرا. أنا لست متأكًدا من معنى السطر المنقط في الصورة. .PTIینتقل إلى 
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  شكًرا لك، إدواردو. :جوناثان روبنسون

وھناك العدید من اآللیات الخاصة بالتصعید  أعني، أوال، حول سبب البدایة، أنت على حق.

وھذه الشرائح  .IFRواآللیات األخرى ھناك، بما في ذلك قد یؤدي أو ال یؤدي إلى البدء في 

  مبسطة بالضرورة وھي عبارة عن تمثیالت رمزیة لذلك.

  ا.وال أعرف إن كان ھناك أي شخص یود إضافة شيء م

 تفضلي، آفري.

 

واآلن  نعم، من حیث البدایة، فإن ما تقولھ باألساس بعد كل الخیارات التي استنفدت. شكًرا. :آفري دوریا

قد استعرضت جمیع التصحیحات  CSCھناك قائمة بھا، أي أن اللجنة الدائمة للعمالء 

المتعددة  المحتملة، وجمیع سلسلة التصحیحات التي سوف تقوم مجموعة عمل المجتمعات

 بإنشائھا.

باستعراض كافة إجراءاتھا الخاصة بالتصحیح وفًقا  IANAوبعد أن یتم االنتھاء من ذلك وتقوم 

لما ھو محدد، فعند تلك النقطة سوف تقوم اللجنة الدائمة للعمالء بتمریر المشكلة إلى اثنتین من 

تمكن من ، وتقول "لقد تعرضنا لمشكلة ھنا ولم نccNSOو GNSOمنظمات الدعم، 

 ماذا نفعل؟ تصحیحھا".

وفي نھایة تلك التعلیقات العامة، یمكنھم أن یقرروا  لقد طرحوا المشكلة للتعلیقات العامة.

بالقول، نعم، یجب علینا القیام بشيء ما أكثر من ذلك والبدء في مراجعة خاصة لوظائف 

IANA. حاول وجرب كل  إذن یكون ذلك بعد أن یتم استنفاذ كل شيء وأن یكون الجمیع قد

وفي تلك اللحظة  – شيء یمكنھم التفكیر في تصحیحھ، عندئذ وفي تلك الحالة سوف یكون ھناك

تحدیًدا سوف یكون ھناك إجماع باألغلبیة لكلتا المنظمتین بعد فترة التعلیقات التي تقوم، نعم، 

 یجب علینا بالفعل القیام بشيء ما.

 تصحیح قبل ذلك.إذن ھناك كل المسارات الممكنة من أجل ال
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  شكًرا لك، آفري. :جوناثان روبنسون

بعد ذلك بالنسبة للنقطة الثانیة، إدواردو، حول السطر المنقط، ألي أكون صریًحا معك، لقد 

 IANAوأعتقد أن ما یعنیھ ذلك ھو أن مراجعة وظائف  وقعت أنا ولیز على ھذه الشرائح.

سوف تستفید من الالئحة الداخلیة ذات  ربما یمثل السطر الثابت أنھا – سوف تحظى بمیزة

وأعتقد أن ھذا ما قد یمثلھ ذلك من الناحیة  .PTIفي التعامل مع مراجعة  ICANNالصلة بـ 

 .%100الرمزیة، لكنني لست متأكًدا 

 آن، تفضلي.

 

  صیة.لكنني أطرح سؤاالً بصفحة شخ IPCأنا آن أیكمان سكالیزي من  شكًرا لك، جوناثان. :آن أیكمان سكالیزي

إننا نقدر  لقد أردت القول قبل أن أطرح سؤالي، بصراحة شدیدة، لكم أیھا السادة، عمل رائع.

وكل  المشترك في ذلك. – (تصفیق) – ھدد كبیر للغایة من المشكالت لكم وقتكم، وجھودكم.

 من الموجودین على المنصة، شكَرً◌ا لكم جزیالً على وقتكم باإلضافة إلى المشاركین اآلخرین.

 أعرف أنھ كان ھناك العدید والعدید من المشاركین من جمیع أنحاء العالم وأنا أقدر لكم ھذا.

ویجب علّي القول  .PTIوالسؤال الذي لدي یتعلق بالرقابة كما أنھ یتعلق بتشكیل مجلس إدارة 

ولیس لدي أي وجھة  مع المقدمة أنھ لیست لدي أي مصلحة إلى أبعد ما یتعلق بھ ھذا األمر.

  فیما یخص المسار الذي یسیر فیھ ذلك. نظر

 ICANNسوف تخضع إلدارة  PTIولكن في محاولة فھم حوكمة المؤسسات، عندما نقوم أن 

ولدینا تشكیل من مجلس اإلدارة یشمل اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین، واثنین من 

في  IANAوذلك الشخص الذي تم تحدیده بأنھ العضو المنتدب من  ICANNفریق عمل 

، على ما ICANNالوقت الحالي، علًما بأن ھذا الشخص في الوقت الحالي أحد الموظفین في 

وأنا وظیفة فریق العمل سوف تنتقل بعد ذلك  أنا غیر متأكد من جمیع الحقائق ھنا. – أعتقد

سوف یكون بالنسبة لھذا المركز ھو اإلبالغ وإعداد  ، فإن المسار الطبیعيPTIافتراًضا إلى 

  .PTIالتقاریر إلى مجلس إدارة 

وبھذا فإن السؤال یدور حول ما إذا كان ھذا التشكیل باعتباره مجلس إدارة وما إذا كان لدیكم 

في  IANAعندما یقوم العضو المنتدب في  ICANNبالتأكید أي جھة فرعیة تخضع لرقابة 
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لزمن بإعداد وتقدیم التقاریر إلى مجلس اإلدارة في الجھة الفرعیة بدالً من تلك النقطة من ا

 .ICANNمجلس إدارة 

أعتقد أن ھذا األمر مفھمة فیما یخص  أتمنى أن ال یكون ھذا من األسئلة الغبیة. – وأتمنى

 عنصر الرقابة.

 

شخص أن بإمكانھ القیام بعمل وإذا رأى أي  وسوف أبذل جھًدا من أجل اإلجابة على ذلك. :جوناثان روبنسون

 أفضل، فیجب علیھ إعالمنا بذلك.

حوكمة الشركات باإلضافة إلى أفضل ممارسات  أعتقد أن األمر یتضمن عنصرین، في البدایة.

ربما  حوكمة الشركات متفاوتة إلى حد ما من حیث األنظمة المختلفة وفي الظروف المختلفة.

فمن  الشركات العامة في ھیكل المملكة المتحدة.أكون ملًما إلى حد كبیر بمجالس إدارة 

النموذجي الحصول على مدیرین تنفیذیین في ذلك المجلس، ومن النموذجي أن یكون ھناك 

وسوف تملي أفضل الممارسات بأن یضم ھذا  مدیرین غیر تنفیذیین في أي مجلس إدارة.

 المجلس مدیرین غیر تنفیذیین في غالبیتھ.

دیرین التنفیذیین بشكل نموذجي ھو ما نطلق علیھ اسم العضو المنتدب، لكن واحد من ھؤالء الم

 أو بموجب المصطلحات الحدیثة، المسئول التنفیذي األول.

فھو جھة فرعیة تابعة  .ICANNیخضع تماًما وعمًدا إلدارة ورقابة  PTIفمجلس إدارة 

ومرة  .PTIو ICANN، ویحتوي في كل منھما على مدیرین تنفیذیین في كل من ICANN لـ

وسوف  أخرى، بالنسبة لي من المعروف نسبًا أن تكون ھناك جھة فرعیة على ھذا النحو.

تقومون بوضع عضو واحد أو عضوین للوظیفة التنفیذیة في الجھة األم، وربما یكون ھناك 

 عضو واحد أو اثنین یتحمالن المسئولیة عن وظیفة الجھة الفرعیة.

ھناك بعض من زمالئي من الوالیات المتحدة على وجھ وأنا أعرف أن في مجموعة العمل 

ولدیكم  الخصوص لكن بعض الزمالء كانوا أقل رضا عن الطریقة التي تم بھا تنظیم ذلك.

شخص سوف یقوم في المعتاد، كما وصفتم، بإعداد التقاریر لمجلس اإلدارة ویكون مشارًكا في 

 شخص راض عن ذلك، وأكثر إلماًما بھ.ویتصادف أن أكون أنا على المستوى ال مجلس اإلدارة.

مسئولیة من خالل  ICANNوالھدف من وراء ذلك أن تكون  لكن ال یھم ھذا األمر تقریًبا.

مجلس اإلدارة عن تعیین غالبیة المعینین في ذلك المجلس وبذلك تفرض سیطرتھا ورقابتھا 

  وأعتقد أن ھذا ھو المبدأ األساسي. على مجلس اإلدارة.
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یق ذلك من خالل حقیقة أن ھناك اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین في حیث یتم تنس

ذلك، لكن ال یستوي األمر بأن یكونوا في األغلبیة ألن عواقب كونھم في األغلبیة سوف یكون 

مستقلة سوف تسبب لما  PTIوسوف یكون ھناك إنشاء ھیئة  شكالً غیر فعال من حیث الفصل.

  المصروفات الخاصة بحوكمة الشركات. – قت یصدر صوًتا][المؤ – جمیًعا كل أنواع

ویسرني كثیًرا أن  وبھذا أتمنى أن یكون ذلك في شكل من أشكال التفسیر األكثر تفصیالً.

 نستعرض األمر بمزید من االستفاضة معكم، إذا لزم األمر.

 وأالن، ھل أردت قول شيء؟

 

الخاص بنا ال یأخذ الطابع الوصفي كثیًرا فیما یخص التفاصیل أرید فقط أن أوضح بأن التقریر  :أالن غرینبیرغ

وھناك بعض المرونة عند االنطالق في عملیة تنفیذ تفصیلیة، إذا كان ھناك بالفعل  الفعلیة.

 مشكلة فیما نقوم بتوصیتھ.

 

 شكًرا لك، أالن. :جوناثان روبنسون

 آفري؟

 

تحدث حول أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین، فإن عندما ن فقط نقطة واحدة أخرى في عجالة. :آفري دوریا

اعتقد العدید أن ھؤالء المدیرین المستقلین قد أتوا من  – أعتقد أن ذلك في المستند – العدید منا

  .ICANNمجتمع 

إال إذا أتیت من  ICANNولكن من خالل التعریف، ال یمكنك أن تكون عضًوا في مجلس إدارة 

 بصفة مستقلة. ICANNعلیكم تحدید أي شخص یأتي من مجتمع وكان من الواجب  فریق العمل.

على  ICANNرقابة قویة للغایة من  -في ھذا الخضم  -ومن ثم ھناك أمل بأن یكون لدینا 

 مجلس اإلدارة ذلك.

 

 یاري. لننتقل إلى التالي على المیكروفون. حسًنا. :جوناثان روبنسون

 

  33من  23صفحة 

 



 AR اإلشراف-جلسة مشاركة مجموعة عمل المجتمعات –بوینس آیریس 

 

أردت أن أتوجھ  رجوع سریًعا إلى مسألة العالمة التجاریة.إذن فقد أردت ال أنا یاري آركو. :یاري آركو

بالشكر إلیك، جوناثان، على توضیح أن النص في الملحق "ق" نص یمكن استبدالھ وأنھ لیس 

  لدیك أي موقف أساي حیال ھذه المسألة.

إلى  وأرید أن أقترح بأن ھذه ربما تكون ھي اإلجابة األولى التي یجب علیكم أیھا السادة إرسالھا

وسوف یستغرق ذلك الكثیر من  ، وأنھا یمكننا في الواقع القیام بذلك الیوم.ICGمجموعة 

أو الحل  – وسوف یكون من المفید ویضع األمور موضع التسویات حول ھذا الموضوع.

الفعلي أكثر على اإلطار الزمني الخاص بالتنفیذ أكثر من األشیاء التي یجب علیكم القیام بھا في 

 ھذا تعلیق واحد. حالي ألنكم سوف ترسلون المقترح.الوقت ال

أما التعلیق اآلخر فھو أننا، بطبیعة الحال ال نزال بحاجة إلى بعض الحلول حول ھذه المسألة 

وقد أردت بالفعل أن أوضح للمشاركین في القاعة أن فریق عمل ھندسة  في نھایة المطاف.

قد استعرضت بعًضا من  RIRمیة ومجتمعات سجالت اإلنترنت اإلقلی IETFاإلنترنت 

، وأن فریق RIRعملیات المجتمع حول الترتیبات الخاصة بسبب أنھا مدرجة في مقترح 

IETF .أراد التأكد مما إذا كان ذلك مقبوالً بالنسبة لھم أم ال 

ولذلك استناًدا إلى أنواع األشیاء التي ینتھي بكم المطاف إلى الرغبة في القیام بھا في مرحلة 

على جانب  – RIRفیذ الخاصة بكم، ربما یكون لھا تأثیر على سجل اإلنترنت اإلقلیمي التن

IETF وRIR .وال یمكنني إغفال  لذا یجب أن نكون مدركین لھذه الحقیقة. في عملیة المجتمع

لكن رجاء، عدم تقدیم أي عملیة إضافیة بشكل غیر  أي من المتطلبات الھامة المفروضة علیكم.

 شكًرا. ننا نود أن ننتھي من ھذه العملیة.ضروري علینا أل

 

 شكًرا لك، یاري. :جوناثان روبنسون

األولى، أن لدینا حساسیة شدیدة بشكل عام تجاه المجتمعات  إذن لدي مالحظتان سریعتان.

وعالوة على ذلك، بعد تمضیة الساعات المتاحة لنا في  األخرى وحاجتنا للعمل بالتوازي معھم.

الحساسیة لكل من احتیاجاتنا واحتیاجاتكم بعدم قضاء دورات غیر ضروریة في ھذا العمل، 

 شكًرا. لكن ال یتعلق ھذا بالقول بأن ھذه لیست مسألة یبدو أننا بحاجة للتعامل معھا. التعامل مع ذلك.

 

 نوراني.
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  ألرقام.وأمثل ھنا مجتمع ا CRISPمرحًبا، أنا نوارني نیمبونو، نائب رئیس فریق  :نوارني نیمبونو

في البدایة، أود القول بأنني قد استمعت لكل من لیز وجوناثان یقوالن في العدید من الجلسات 

المفتوحة أنھ عند وضع المقترح الخاص بكم، كنت على وعي تام بالمقترحات المطروحة 

وأنھ عند وضع المقترح الخاص  بالفعل على الطاولة بمعرفة المجتمعات التشغیلیة األخرى.

وأردت فقط القول  قد حاولتم القیام بذلك بطریقة تحترم المقترحات األخرى على الطاولة. بكم،

نحن نعلم أن لدیھم مھمة صعبة للغایة،  من منظور مجتمع األرقام أننا نقّدر لكم تلك الجھود.

 ونحن نقّدر لكم روح العمل أیًضا التي قمتم من خاللھا بوضع المقترح.

فقد كان ذلك في رأیي مفیَدً◌ا  ًبا إلى جنب مع تعلیقات یاري أیًضا.وأود أن أضع تعلیقاتي جن

وواضًحا إلى أبعد الحدود منكم الیوم عند إقرار طبیعة الموقف بالنسبة لمسألة العالمة التجاریة 

وأیًضا االستماع إلى أنكم تسعون للتوصل إلى حل یتناسب مع كافة المجتمعات الثالثة، وھو ما 

ھذا األمر بّناء للغایة،  – ومن ثم فإننا إلى حد كبیر مع ما قیل من قبل.یتماشى بشكل كبیر 

 ونحن متفائلون حیالھ.

لقد استمعت إلى الكثیر من األسئلة والتعلیقات حول  وبعد ذلك، في نھایة األمر، ھذا تعلیق عام.

یًضا إلى وبعد قراءة المقترح الشمل للغایة الخاص بكم عدة مرات باإلضافة أ عملیة المراجعة.

إجراء المناقشات غیر الرسمیة مع مختلف أعضاء المجتمع، فإنني أفھم بأن عملیة المراجعة 

 .IANAالتي تقومون بتحدیدھا مخصصة فقط لوظیفة األسماء في عملیة 

لكن األمر غیر واضح بالضرورة في جمیع أجزاء المقترح المقدم من جانبكم من حیث أن ھذا 

د أن ھذا أیًضا قید یكون السبب األصلي وراء بعض االرتباك التي أعتق ھو ما تتحدثون عنھ.

  نستمع إلیھا من خالل بعض األسئلة.

 [ المؤقت یصدر صوتًا. ] 

بحیث یكون مفھوًما أن  %100ومن ثم فإننا نقّدر لكم في حقیقة األمر توضیح ھذا األمر بنسبة 

 جزیالً. شكًرا كل مجتمع سوف تكون لھ آلیات المراجعة الخاصة بھ.

 

ومن األفضل جًدا القیام بذلك معكم  شكًرا لك نوراني، على تعلیقاتك، وشكًرا لك على التعاون. :لیز فیر

 ومع مجتمع البروتوكوالت.

 

  33من  25صفحة 

 



 AR اإلشراف-جلسة مشاركة مجموعة عمل المجتمعات –بوینس آیریس 

ونحن منتبھون للغایة لما قلتھ للتو حول المشكالت غیر الواضحة في الوقت الحالي بخصوص 

وسوف نعمل مع  بروتوكوالت التسمیة. ما إذا كانت تتعلق بالتسمیة أو أیًضا تشتمل على

 لتوضیح ھذه المسألة. ICGمجموعة 

أنتم آخر  – إذن ال كما أرید القول بأنھ لسوء الحظ یجب علینا أن نغلق مجال التعلیقات.

 نعم، شكراً. المتحدثین.

 بعد ذلك مارتن بویل.

 

یر وموسع في أعمال لقد شاركت بشكل كب .Nominetمارتن بویل، من  شكرا جزیال. :مارتن بویل

وقد رأیت أن من المفید المجيء وإضافة رد ما على السؤال الذي  مجموعة عمل المجتمعات.

فصورة أساسیة، فإن دور الطعن الخاصة بعملیات إعادة تفویض  طرحھ ستیف میتالیتز.

لیس من األدوار المشمولة في الوقت الحالي بمعرفة اإلدارة الوطنیة  ccTLDنطاقات 

إذن في حقیقة األمر، ھذه مسألة منفصلة بشكل  .NTIAیة لالتصاالت والمعلومات األمریك

فھي من المسائل الھامة نسبیًا بالنسبة  وھي من المشكالت التي ال یتعین التعامل معھا. مباشر.

لكنھا لیست جزًءا من عملیة نقل  ، ونحن جمیًعا على درایة بذلك.CCلمجتمع رموز البلدان 

 اإلشراف.

 2005مرة أخرى وأشیر إلى بعض المبادئ التي نشرتھا الحكومة األمریكیة في یونیو  وأعود

حیث أوضحت تماًما أن الحكومة األمریكیة ال تشارك أو تشترك في عملیات تفویض وإعادة 

 لذلك أردت فقط اإلشارة إلى ھذه المالحظة للعلم بھا. للبالد األخرى. ccTLDتفویض نطاقات 

 شكًرا.

 

وأعتقد أن الجمیع متفق مع ما قالھ أالن ماكغلیفري والفریق  أشكرك على التوضیح، مارتن. :لیز فیر

  فریق التصمیم حول ذلك. – "د"

 – وسوف نتناول ذلك قبل أن ننتقل إلى وأنا أعلم أن ھناك سؤال مقدم من أحد المكاتب الفرعیة.
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س مقدم من أحد المكاتب الفرعیة في حقیقة السؤال لی أنا جریس أبو حمد، للسجل الرسمي. :مداخلة عن بُعد

فتعلیقھ  .Adobe Connectبل ھو عبارة عن تعلیق من ماكتیم في قاعة برنامج  األمر.

  .IANAیشیر إلى مشكلة العالمة التجاریة الخاصة بـ 

لكي تتمكن مجموعة عمل المجتمعات من إجراء ھذا التغییر في اللحظات  ونص تعلیقھ ھو:

مناقشة فعلیة من جانب مجموعة عمل المجتمعات فھذا األمر سيء بما یكفي  األخیرة دون أي

 لكنھ یتجاھل تماًما العملیات المستندة إلى المجتمع التي یفترض أن تكون األساس لعملیة النقل.

 نھایة التعلیق.

 

مقترح النھائي وتقدیمھ تم إعداد ال – ربما یجب عليّ  ال توجد أیة تغییرات في اللحظات األخیرة. :جوناثان روبنسون

 – بل إن ولم یتم تغییره على مدار األیام العشرة األخیرة أو نحو ذلك. مبكًرا قبل ھذا االجتماع.

 فإنھ على حالھ كما قدمناه في السابق.

 

 أنا ویلیام ماننینغ. ال أعرف النطاق الزمني حقیقة. نعم، مساء الخیر، صباح الخیر لكم جمیًعا. :بیل ماننینغ

فأنا في طور التقاعد  ICANNعضو في المجتمع، تقریبًا على أمل الخروج من مدار  وأنا

 اآلن.

السؤال الذي لدي وطرحھ یاري، ونوراني وماكتیم، وغیرھم والذي یتناول السؤال حول حاالت 

  عدم االتساق في الصیاغة الخاصة بالعالمة التجاریة فیما بین مقترحات المجتمعات الثالثة.

ھل لدینا خطة حول متى وأین نجتمع مع المجتمعات  موجھ إلى المجموعة ھو:وسؤالي ال

 الثالثة من أجل حل تلك االختالفات؟

 

لكن،  أعتقد أن ھذا یتعلق بشكل أقل باالختالفات وأكثر باالجتماع الخاص بمناقشة اإلمكانیات. :جوناثان روبنسون

مناقش االحتمالیات التي یمكن أن نعم، یجب علینا أن نجتمع بأسرع ما یمكن وأن نبدأ في 

 تكون.
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 ھل نتحدث حول ھذا األسبوع؟ ثانیة التالیة؟ 46ھل "بأسرع ما یمكن" تعني في خالل الدقیقة و :بیل ماننینغ

 متى وأین؟ ھل نتحدث حول ھذا الشھر، ھذه السنة؟

 

خالل األسبوع الحالي حیث  أعتقد أنھ یمكنك أن تتوقع أننا سوف نحاول بالتأكید االجتماع :جوناثان روبنسون

 ھذا األمر یحمل الكثیر من المعاني. تواجدنا جمیًعا في نفس المكان.

 

 شكًرا. :بیل ماننینغ

 

 شكًرا لك، بیل. :جوناثان روبنسون

 

ومن  .2009و 1999بین عام  IANA لـلقد شاركت في المشكالت التشغیلیة  باول توومي. :باول توومي

التي یساورني قلق حیالھا لكن أتمنى أن أحصل على تأكیدات حولھا  – بین األشیاء التي أود أن

وھي عندما أنظر إلى الحل الھیكلي ألي من المشكالت التي تم العمل علیھا من جانب 

وأنا على وعي أنھ عندما یتم غالًبا طرح المشكالت فإن أول شيء یقوم بھ  – المجتمع

  اكل.المتعاملون ھو االنطالق نحو الحصول على ھی

وأنا أنظر إلى األشیاء المتعلقة بالمساءلة ھنا من أجل لجان العمالء الدائمة، وغیر ذلك من نفس 

وھذا بصراحة یقع في نطاق  – IANAالمشكالت األكبر من الناحیة التشغیلیة في  الشاكلة.

أو  TLDلم یتعلق في حقیقة األمر بنطاقات  – التسمیة، ولیس بالضرورة في نطاق الترقیم

فقد كان األمر  في حد ذاتھا. ccNSOأو األشیاء التي اھتمت بھا منظمة  TLDإقرار نطاقات 

 الخاصة بالدول. ccTLDیتعلق في الواقع بعدم عمل أو فشل نطاقات 

فقد اشتملت  بعض تلك المشكالت عرضت حیاة الكثیرین للتھدید، بالمعنى الحرفي. – كما أنھا

كانت ھذه من  – وقد كان ھناك مسلحة بالبنادق اآللیة. بشكل حرفي على أنت أصبحت المنازل

أنا أفكر على وجھ  – األشیاء الخطیرة، كما تعلمون، في أربع أو خمس دول قمت أنا

الخصوص، حیث كان من الواجب بشكل أساسي إدارة ھذه األمور بطریقة ما من حیث من 

 

  33من  28صفحة 

 



 AR اإلشراف-جلسة مشاركة مجموعة عمل المجتمعات –بوینس آیریس 

درجة التأثیر ویمكننا التحدث إلیھ الجھة داخل المجتمع أو في مجلس اإلدارة أو أیًا كان ولدیھ 

بھدوء للتأكد من أننا نعتني باألشخاص، وأن سالمتھم مصانة، وأن ھذا األمر یخضع للسیطرة 

 واإلدارة.

فقد یصبح الوضع مرة أخرى  لم یعد الوضع ھكذا بعد اآلن في الترقیم. – إذن ھناك مشكالت

وم من أوقات السنة، لكن سوف عندما تبدأ في الفشل في عدد غیر معل gTLDفي نطاقات 

حیث أن ھناك مشكالت یجب حلھا، حیث  IANAتكون ھناك أوقات في العملیة الخاصة بـ 

یمكن على األفراد المفترض بھم المشاركة في حلھا أن یكونوا كذلك في مجلس إدارة 

ICANN.  كما أنICANN –  قد یرغب أشخاص آخرون في التحدیث إلى غیرھم من األفراد

ممن لدیھم تأثیر االنطالق والتأكد من أن بعض األشیاء الخاصة تخضع لإلدارة  GACفي 

أنا  – بل أرید فقط أن وأنا ال أحاول أن أقول الحال التي ھم علیھا. والسیطرة بطریقة محددة.

 – أقبل ذلك، وأؤیده

 [ المؤقت یصدر صوتًا ]

درجات المرونة في فھم المعلیات لكنني أرید اإلشارة إلى أنھ یجب أن تكون ھناك درجة من  --

والتي ترتبط على المستوى التشغیلي مرة أخرى  PTIلما بعد النقل أو  IANAالخاصة بـ 

  بالمكان الذي یجب أن تكون فیھ، ولیس لغالبیة المواقف بل للموافق التي كانت تمثل انحرافات.

 شكًرا.

 

 بول، أنا تشاك. :تشاك غومیز

لفترة  IANAلقد فھمت ما لدیك من تخوفات وأي منا كان مشارك في  لدي سؤال سریع فقط.

 من الوقت یفھم ھذه المشكلة.

في مقابل  PTIھل ترى أي اختالف في الطریقة التي یجب التعامل بھا مع  – ھل ترى ذلك

  الیوم؟ IANAفریق 

 في ذلك. IANAلقد تحدثنا بالفعل حول ھذا وما ھو دور  وما أحاول الوصول إلیھ ھو:
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 ال نتعامل مع تلك المشكلة. gTLDوقد تعلمت بالفعل بعض األشیاء في ذلك ألننا في جانب 

ال أعرف  أتمنى أن أكون قد فھمت ھذا األمر بشكل جید. – وما توصلت إلیھ ھو أنھ في حالة

یقوم بالفعل بالكثیر  IANAفإن فریق  – لكن ما إذا كانت لیز معنا ھنا من أجل التصحیح لي.

من أعمال التنسیق في تلك المواقف مع الحكومات، مھما كان المسئولون، ومھما كانت 

بالتأكید ال أعتقد أنھم یتخذون أیة قرارات بمفردھم، لكنھم یقومون  التضاربات، وما إلى ذلك.

 بالتنسیق بحرص شدید.

 – صحیحوأتمنى أن یكون ذلك صحیًحا وإن لم یكن فأنا أرحب بالت – لقد توصلت إلى نتیجة

 – ، ألن ھذه من المشكالت الحساسة للغایة وواحدة منPTIسوف یكون ذلك مشابھًا للغایة مع 

نسیت ما ھو المستند الذي  – لقد تحدثنا حول .ccTLDوربما تعود مرة أخرى إلى نطاقات 

أشار إلى أنھ یعملون على ذلك وأنھم على وشك االنتھاء من حیث التعامل مع المشكالت مثل 

ربما یكون أالن ماكغلیفري مؤھل بشكل أفضل مني  ویمكن أیًضا االستفادة من ذلك ھنا.ذلك، 

وال أدري ما إذا  الیوم. IANAأو فریق  PTIلكن أعتقد أن ھذا یشبھ كثیًرا  للحدیث حول ذلك.

 كنتم ترون ذلك بشكل مختلف.

 

ث حول األعوام الخمسة األخیرة، یمكن لفادي الرد على ذلك أفضل مني، ألنھ ال یمكنني التحد :باول توومي

لكن ما یمكنني مالحظتھ، إذا كنت أفكر في ظروف تشغیلیة خاصة، غالًبا ما یكون المدیر 

و/أو أعضاء مجلس اإلدارة األساسیین، لكن في الغالب كان ذلك ھو مدیر  ICANN ـلالتنفیذي 

ICANN كان بشكل أكثر التنفیذي الذي شارك في الحوار في تلك المنطقة أو في ذلك الم

 ، وبذلك لدیك سیاق قمت فیھ بذلك.CCاتساًعا حیث ظھرت المشكلة الخاصة برموز البلدان 

كما یمكنني أن أخبركم أیًضا بأنھ كانت ھناك ثالثة أمثلة حیث شاركت فعلیًا على المستوى 

ن الشخص مع الحكومات األجنبیة لحمل سفاراتھم على إعداد قائمة مراقبة حول أشخاص محددی

كما تعلمون، إذن بمعنى آخر، فإن تلك الروابط الشخصیة  – في أماكن خاصة من أجل محاولة

من غیر الواضح بالنسبة لي متى مدى وضوح روابط  – ومن ثم فإنني باتت من األھمیة بمكان.

PTI .كما یمكنني النظر في ذلك وعلى  بالمدیر التنفیذي والتفاعل المستمر لمجلس اإلدارة

نني القول، تشاك، ال، ربما یكون ذلك أقل مما حصلنا علیھ، لكن ھذا ھو المكان الذي الورق یمك

أعتقد أن النظم واإلستراتیجیة والطریقة التي تعملون بھا تختلف بشكل فعلي عن ما تقومون بھا 

 من حیث الھیكل.

 
 

  33من  30صفحة 

 



 AR اإلشراف-جلسة مشاركة مجموعة عمل المجتمعات –بوینس آیریس 

 جیمس؟ :جوناثان روبنسون

 

لتي وردت بالفعل من واقع ھذه العملیة تتمثل في أنھ التحسینات ا – بإیجاز شدید، أعتقد أن أحد :جیمس غانون

وكانت ھناك آلیات للتصعید  IANAفي حال كانت لمشكالت مثل ھذه بالفعل تأثیر تشغیلي على 

تم جلبھا بمعرفة اللجنة الدائمة للعمالء وأنھ سوف تكون لھم صالحیات التصعید مرة أخرى، 

أو إلى فریق العمل أو إلى المدیر التنفیذي، فقد  ICANNعلى سبیل المثال، إلى مجلس إدارة 

إذا كانت لنا  – تكون لبعض الحلول القدرة على تنفیذھا من خالل تلك الطریقة، ألنھ إذا كانت

، فقد "IANAولھا تأثیر على عملیات  PTIالقدرة على القول، "حسًنا، ھناك مشكلة داخل 

 ن أجل إدارة تلك المشكلة.أصبح لدینا اآلن عملیة تصعید قویة معمول بھا م

 

 دونا؟ عذًرا. شكًرا جزیالً. حسًنا. :جوناثان روبنسون

 

  دونا أوستن. شكًرا لك، جوناثان. :دونا أوستن

والتي ال یعلم  IANAالمدى الذي شرح عنده بول، أعتقد أن ھذا من األشیاء التي تسري داخل 

  غالبیتنا عنھا شیًئا، ولن یعلم عنھا مطلًقا.

وعلى الرغم من  وسوف تكون كیانًا قانونیًا منفصالً. على المستوى الھیكلي. PTIیر سوف تتغ

وفًقا لما تعملھ الیوم سوف تواصل العمل بنفس طریقة عمل  IANAذلك، فإن ما نفھمھ ھو أن 

PTI. 

اآلن مع المدیر  IANAإذن تلك الخطوط الخاصة باالتصال التي أعتقد أنھا لدى نائب رئیس 

 IANAمجلس اإلدارة والمتطلبات الخاصة بالقیام باألعمال الیومیة التي یجب على التنفیذي، و

 القیام بھا سوف تظل على حالھا.

بنفس الطریقة  PTIإذن في حین أن لدینا ما یبدو أنھ بعض الھیاكل الجدیدة، یجب أن تعمل 

 الیوم. IANAالتي تعمل بھا 
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في  NTIAا تقوم باستبدال المراقبة التي تقوم بھا ومن ثم فإن اللجنة الدائمة للعمالء التي ترونھ

 عبارة تصعید من نوع ما آللیة المراجعة. IFRالوقت الحالي، و

ومستوى التوافر لتصعید المواقف مثل ما كان باول  IANA لـإذن فإن األعمال الداخلیة بالنسبة 

 ما ھي.یشرحھ لمجلس اإلدارة أو أي جھة یجب علیھا التعامل معھا یجب أن تظل ك

 وال یجب أن تؤدي ھذه الھیاكل الجدیدة إلى تغییر ذلك.

 

أعتقد أن ھذا من النقاط الھامة للغایة التي یجب اإلشارة إلیھا في النھایة، ألنھ  شكًرا لِك، دونا. :جوناثان روبنسون

تزال  بالنسبة لجمیع مظاھر التغییر وبالفعل التغییر الفعلي ھنا، ھناك العدید من األشیاء التي ال

وإلى حد وجود عمل وتشغیل متسق وموثوق وقابل لالستخدام الیوم، فإن لدینا كل  كما ھي.

 العزم على إبقاء ذلك في الغد، وأعتقد أنھ نقطة ھامة أختم بھا.

  حسًنا، شكًرا جزیالً.

 فادي، ھل أردت قول شيء؟

 

نا من أجل أن أقول لھم أنھ في بعض بالنیابة عن فریق العمل وھذا المجتمع، فقد صعدت ھ نعم. :فادي شحادة

الثقافات نعتقد أن األخیر یجب أن یكون أوالً، وربما تكونوا قد وصلتم في النھایة إلى مجموعة 

ICG  لكن العمل الذي قمت بھ متمیز وأنا أعلم مدى صعوبة العمل في التوصل إلى ھذا

 ھا ھنا.المقترح وإعداده للمنظمات القائمة على وضع المواثیق والنظر فی

وبالفعل، ربما نكون آخر  وأتوجھ إلیكم بالشكر الجزیل على العمل الرائع الذي قمتم بھ.

باإلضافة إلى قیادة كل من لیز  المشاركین، لكنني أعتقد أن العمل الذي قمتم بھ رائع وأساسي.

وقد  ك.لقد شاھدنا جمیًعا ذل لذا، أشكركم شخصًیا على ذلك. وجوناثان، فقد كانت قیادة رائعة.

أبلغني فریق العمل حول مدى روعة الجھود التي بذلت عبر ھذه الطاولة من أجل التوصل إلى 

 ذلك.

 جزیل الشكر لكم على ذلك.
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وأتمنى اآلن أن تحصل المؤسسات التي سوف تقوم بالنظر في ذلك في ھذا االجتماع أن تنتھي 

 خطط.بحیث یمكننا تنفیذ ما لدینا من  ICGمن أعمالھا وتسلمھ إلى 

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

لذا شكًرا جزیالً لك، فادي، وبھذا، كانت المالحظات الختامیة من أجل شكر وتقدیر مساھمة  :جوناثان روبنسون

وقد  ، بصراحة.ICANNالدعم الرائع من فریق عمل  – المجتمع الواسع، والدعم المقدم من

ھذا سوف یكون من السھل للغایة قلنا ذلك صباح الیوم، لكن من الواضح جًدا أنھ في حین أن 

فوق وأعلى متطلبات وظائفھم، فلھم  – القول بأن مھمتھم، العدید منھا قد أدى مھمتھ بشكل رائع

 عظیم التقدیر على ذلك.

نعم أنت على حق، لدینا بعض الحقائق الكبیرة حول اإلطار الزمني أمامنا والتي تم التركیز 

ونحن نقر جمیًعا بذلك وبذلك فإننا نعتمد جمیًعا على  م.علیھا في المالحظات االفتتاحیة الیو

المنظمات القائمة على وضع المیثاق لتجاوز ھذه المسألة ونتمنى في حقیقة األمر أن تكون لھا 

أتمنى أن نكون قد سلطنا الضوء بفاعلیة وشمول على االرتباط  القدرة على القیام بذلك.

المتعددة، ومن حیث التشبیھ الذي أطلقتھ أنا عن والتنسیق مع عمل مجموعة عمل المجتمعات 

 مسارات السكك الحدیدیة، فسوف یتم تجمیع ھذه األشیاء الحًقا خالل العام.

ھناك الكثیر من األعمال التي یجب إنجازھا، في كل من االجتماع الحالي  – إذن اسمحوا لنا

شكًرا لجمیع  لق ھذه الجلسة.وفي المستقبل القریب، ولكن في الوقت الحالي، اسمحوا لنا أن نغ

 لذا... وشكًرا للمشاركین من الجمھور الذین شاركوا معنا الیوم. المشاركین حول الطاولة.

 [ تصفیق ]

 

السیدات والسادة، الجلسة التالیة عبارة عن جلسة عامة حول حوكمة اإلنترنت ونحن  شكًرا. :متحدث مجھول

  شكًرا جزیالً. أیًضا. نتطلع منكم عدم المغادرة لحضور ھذه الجلسة

 [نھایة النص المدون]
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