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 االتصاالت، في أمریكا الشمالیة، السید براد وایت.السیدات والسادة، أود أن أقدم لكم مدیر  نانسي:

 

تم إنشاء ھذه الجلسة عندما كنا آخر مرة في  ھذه جلسة خاصة بالنسبة لنا. شكًرا لك، نانسي.  براد وایت:

وھي محاولة الستبعاد التسرب أو تقلیلھ بین مختلف المجموعات االستشاریة  بوینس آیریس.

وفي بعض األحیان، یمكن أن یعزل العدید منا  .ICANNشكل ومنظمات الدعم والدوائر التي ت

 المشاركین في ھذه المجموعات أنشطتھم ضمن ھذه المجموعات.

بالنسبة لكم، لمشاركة  كما أن ھذه الجلسة یقصد بھ للغایة تفصیل ھذه األنواع من المعوقات.

وھذا ھو  وجودكم. جمیع ھؤالء الزمالء في الحال وبالنسبة لھم لمشاركة كل منھم اآلخر في

 الغرض من ھذه الجلسة.

سیتم تشكیل  دقیقة. 35سیكون لدینا بالفعل لجنتین خالل ھذه الجلسة، وكل لجنة ستستغرق 

أما اللجنة الثانیة، فتكون قیادة  اللجنة األولى من قیادات منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

 .At-Largeالمجتمع من الدوائر وأصحاب المصلحة ومجموعات 

وھم یریدون أن یصبح الموضوع  كما أن ھناك تكرار معتبر. المشكلة أنھم حددوا الموضوع.

  متعلًقا بكم، وھو شيء یشعرون أن المجتمع ككل مھتم للغایة بھ.

ما قاموا باختیاره بالفعل وموضوع اللجنتین الیوم ھو استخدام ما ندعوه صنادیق مزادات الملجأ 

 مجموعات التنافس الجدیدة.األخیر الناتج عن 

وھذا یصل  مجموعات تنافسیة تم حلھا بھذه المزادات. 13من ناحیة أخرى، یوجد حتى اآلن 

 لذا، فنحن نتحدث عن قدر من المال ھنا. ملیون دوالر. 58.8إلى حوالي 

لذا، یمكن أن  مجموعة تنافسیة أو لم یتم حلھا وال یزال یجب حلھا. 30ما یتبقى ھو أقل من 

من ھذه النزاعات یتم  %90بالر غم من ذلك، جدیر بالذكر أن حوالي  تفع ھذا الرقم بشدة.یر

 حلھا وال ترجع إلى المزاد.
 

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
كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف 

 .كسجل رسمي



 AR للموضوعات عالیة األھمیة SO-ACجلسة  –بوینس آیریس 

 كذلك، ربما أشیر أیًضا إلى أن ھناك جلسة أخرى یوم األربعاء حول ھذا الموضوع بالذات.

 ھذا الموضوع. سیكون ھذا استمراًرا للحوار حول وھذه ھي بدایة الحوار حول ھذا الموضوع.

كما أوضح د. كروكر ھذا الصباح خالل  ھناك سؤالین أساسیین عند الحدیث عن ھذه األموال.

كما یتم  ویتم اإلبالغ ن ذلك عادة في وسائط األخبار. جلسة الترحیب، ھذه أموال منفصلة.

أما  یتم فصل األموال. واألمر لیس كذلك. .ICANNالتعامل معھ كارتفاع في الخط األسفل في 

بالنسبة للمجتمع، كما قال د. كروكر كثیًرا في السجل، سیساعد المجتمع في تحدید كیفیة 

 استخدام ھذه األموال.

كیف سیتم استخدام  السؤال الواضح ھو: وھما بالفعل سؤاالن مطروحان في الوقت الراھن.

 استخدام األموال؟ ماذا سنطور لتحدید كیفیة ما ھي العملیة؟ ولكن ربما السؤال األھم: األموال؟

حیث یمكن أن یستغرق وقتًا قدر  جدیر بالمالحظة عدم وجود موعد نھائي لھذه الوظیفة.

 فلن تذھب النقود في أي مكان. الحاجة.

كذلك، یجب أن أالحظ بالنسبة للمشاركة عن بعد أن لدینا حساب  وبھذا، دعنا ننتقل إلى ھذا.

  م یا رفاق.سنتلقى أسئلة منك .asksoac#على تویتر على 

لدي أسئلة أساسیة لتحریك المواضیع، ولكنھا ستكون بالفعل جلسة أفضل إذا لم یكن ھناك أكثر 

 من التبادل معكم ومع الزمالء المشاركین عن بعد.

وجوناثان، دعوني أطرح ھذا علیك وسیجیب  وبھذا، دعوني أطرح السؤال األول لھذه اللجنة.

التي یجب استخدامھا التخاذ قرار حول كیفیة استخدام ھذه ما ھي العملیة  في اللجنة: شركاؤك

 العائدات؟

 

اقترحت بالفعل استخدام  GNSOأعتقد أنكم ربما تعرف أن  ومرحًبا بالجمیع. شكًرا، براد.  جوناثان روبنسون:

 مجموعة عمل عبر المجتمعات، ولدیھا قدر من الصوت ھنا.

وفي  عبر المجتمعات للتعامل مع ذلك.بالفعل استخدام مجموعة عمل  GNSOوقد اقترحت 

وأعرف أني  طرح ھذه الفكرة، تلقینا دعًما من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى.

سمعت أحد المشكالت أننا نحتاج للتفكیر في كیفیة مشاركتنا في بالضرورة خارج منظمات 

في ھذا األمر، من المھم  كذلك، أفترض في التفكیر .ICANNالدعم واللجان االستشاریة في 
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االعتراف بأننا نثق في نموذج مجموعة العمل عبر المجتمعات للتعامل مع االنتقال الذي یمثل 

 المعاملة الفردیة األھم أو المشكلة التي على الكثیر منا التعامل معھا ضمن النموذج.

ا یجب أن نتمكن من الثقة لذا، إذا كنا نثق بذلك، یمكن أن یظھر أننا نستخدم ھذه الفكرة لقول أنن

كما أبرز أن األمر منفتح وشامل  في ھذه اآللیة فیما یتعلق بالتعامل مع إجراءات المزادات.

 وعامًة حتى اآلن آلیة فعالة للتعامل مع المشكالت الخاصة بمصلحة المجتمع األوسع.

 

 ؟CCWGیتعلق بفكرة  ھل یرغب أي من المشاركین اآلخرین في ترجیح ھذه المشكلة فیما  براد وایت:

 

أوالً، احتاج لقول أننا لیس لدینا نقاش مناسب حول  .GACأنا من  أنا اسمي توماس. شكًرا.  توماس شنایدر:

  لذا، ما سأقولھ، الرجاء مراعاة ذلك. .GACھذا في 

كما أن ھناك مصلحة  ھو أننا أخطرنا باالنعكاس وكیفیة التعامل مع ذلك. GACما لدینا في 

بأنھا یجب أن تشارك في النقاش حول اآللیة  GACواضحة معبر عن من عدد كبیر من أفراد 

لذا، ھناك مصلحة علیا، ولكننا لم نناقش أي مواد، ال حول العملیة وال االستخدام  وما إلى ذلك.

 الفعلي، فقط للتوضیح.

جب أن تكون منفتحة وشفافة وشاملة وما كما أعتقد أن العملیة ی وبعدھا سأتحدث بإیجاز شدید.

، شيء ما یعرف الناس أنھ منفتح وحصري، یمكن أن یكون من CCWGوربما  إلى ذلك.

 الجید القیام بھ، شكًرا.

 

یبدو ذلك تقریبًا كأن العملیة مبكرة للغایة ونظرھا مبكر للغایة بحیث ال یكون ھناك ما یكفي   براد وایت:

أو ھل ھناك بیان  مرحلة تكوینیة مبكرة، المقترح، ألیس كذلك؟ وھي مثیًرا للجدل بالفعل.

 مبسط؟

 

 ھل یمكنكم توضیح ذلك؟ ھل تم توجیھ ذلك لي، براد؟  جوناثان روبنسون:

 

  33من  3صفحة 
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یبدو بمعنى آخر أن المفھوم بالكامل للقیام بمجموعة العمل عبر المجتمعات تتمثل في ھذه الحالة   براد وایت:

 --ھل الملخص  نظرھا أو مناقشتھا؟عند ھذه النقطة التي یتم 

 

كان ھناك رد إیجابي من منظمات الدعم  أعتقد أن ھذا أكثر ثباًتا من حیث صدور المقترح. جوناثان روبنسون: 

  واللجان االستشاریة، حیث أننا نضع دعوة للمشاركین لالنضمام لفریق الصیاغة.

الستفادة من ھذا االجتماع، ھذه الجلسة، ولكن مع قول ذلك، قمنا بعدھا بإبطاء العملیة قلیالً ل

وجلسة أخرى سیتم عقدھا یوم األربعاء، حیث سنسمع تعقیبات مؤھلة أكثر على سبیل المثال 

لذا، أعتقد  التي تعمل نفسھا بفائض وأموال أخرى واستخدام آلیات لتوزیعھا. CCبعض لجان 

 في ھذه المرحلة، أننا توقفنا للتفكیر والتعقیبات األوسع.

تتمثل أحد األفكار التي تم نشرھا في أن نأخذ ھذه النقطة التي تأتي من ھذه الجلسة وجلسة یوم 

ولكن على أي حال،  األربعاء محاولة تجمیعھا في صیغة ورقة تجریبیة أو شيء من ھذا القبیل.

لیس ھناك سبب ألن جمیع ذلك ال یجب إدراجھ في مجموعة عمل عبر المجتمعات على قدر 

 ومات.من المعل

 لذا، بالنسبة لآللیة، إذا لم نسمع شيء بخالف ذلك بوضوح، أعتقد أن ذلك یحمل معنى كآلیة.

ولكن ذلك ال یوقفنا من القیام بذلك ببطء، ومع كافة المعلومات والتعقیبات في مرحلة مبكرة 

 للغایة.

 

ما ھي رؤیتك  حول ذلك؟ كیف یدرج مجلس اإلدارة في الصورة الشاملة دعوني أسألكم جمیًعا:  براد وایت:

 لذلك؟

 

من المتصور  أعتقد على المستوى األول، یجب أن یشارك أعضاء المجلس بصورة نشطة.  أالن غرینبیرغ:

كما  بالتأكید أننا ال یمكننا التوصل إلى االختتام ویمكن أن یكون على المجلس اتخاذ القرارات.

  أود التفكیر في أن ھذه لن تكون اإلجابة.
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ال  لدینا خبرة قلیلة في مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة. CWG/CCWGاآلن مع  كما أننا

أرى أي سبب لما یجب أال تكون، وقد یجعل ذلك األمر أسھل قلیالً في التكیف مھما یكن ما 

 نوصي بھ.

أعتقد في النھایة أن ذلك ستكون عملیة  تختار المشروعات المحددة. CWGأعني، ال أرى 

ولكن ذلك یجب أن یكون بالتأكید على األقل شيء ما یمكن للمجتمع  التخاذ قرارات محددة

 االتفاق علیھ.

ولكني أتمنى أن نتفق على  أعرف أننا نتحدث عن المال، وھو مثار جدل في بعض األوقات.

 أین یجب أن یذھب المال وأین یجب أال یذھب.

 

یًعا جیًدا ویمكنكم التعامل مع نقاط الجدل تعلمون جم دعوني أتعامل مع ھذه النقطة لدقیقة فقط.  براد وایت:

أعتقد أن ھذا  ، ھل یجعل ذلك األمر أكثر صعوبة؟60وھذا أمر یتضمن تقریبًا  .ICANNفي 

ھل ما یعود لكم في ھذا الموضع، بالنظر في المبلغ المالي وتحدید العملیة  ھو سؤالي الیوم:

ھل لدیكم مخاوف كبیرة سواء  بلدان أخرى؟ھل األمر مختلف في  حول كیفیة إنفاق ذلك المبلغ؟

 من المجتمع ومن المجلس؟

 

كما أشعر أن ذلك متوازن من اإلرھاق والتعب  أعني لدي شعور بالتأكید أن ھذه مصلحة قویة. جوناثان روبنسون: 

 فیما یتعلق ربما بموضوع شیق الحًقا.

وھو موضوع بقى  ب االھتمام.وسیجذ ھذا مبلغ كبیر من المال. --لذا، أعتقد أن ھناك شك لدي 

وإلى ھذه الدرجة، كما قلت منذ لحظة، لقد قل االھتمام بسبب  محل اھتمام لبعض الوقت.

االنتقال، وھذا ھو سبب أننا نحتاج للتأكد من أننا ال نندفع بموارد محدودة، وموارد مجتمعیة من 

 أجل التعامل مع ذلك.

براد، سمعت ستیف ھذا الصباح في الجلسة بالنسبة لنقطتك األولى حول دور المجلس، یا 

األولى، أن المال كان  االفتتاحیة یقترح أن المجلس جید جًدا، وأعتقد أني سمعتھ یطرح نقطتین.

  مستقالً بصورة مناسبة، والثانیة أن المجلس سیحترم جًدا رغبة المجتمع.
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ولكن لالنفتاح فیما  كما أعتقد أن المجتمع بدوره یستحق االحترام ربما لیس لربغة المجلس

وكما قال آلن، أتوقع أننا یجب أن یكون لدینا أعضاء مجلس إدارة  یتعلق بالسماع من المجلس.

یشعرون بالحریة في المشاركة بأنفسھم وإدراج أنفسھم في مجموعة عمل عبر المجتمعات 

 لحاالت.كما أني متأكد أنھم مؤھلین للغایة لطرح ھذه التعقیبات في العدید من ا منفتحة.

وسأنتقل حتى أكثر من ذلك إلى خطوة إضافیة وأعتقد أن التعقیبات والمشاركة ربما تتسق مع 

لذا، یبدوا أن ھناك نموذج متسق ذاتیًا حیث یمكننا نظر  مسئولیات المجلس نحو المؤسسة.

تعقیبات المجلس والمصلحة كأعضاء في مجلس اإلدارة یشاركون في العملیة باإلضافة إلى 

 جعة النھائیة للتعقیبات على ھذه العملیة.المرا

 

حوناثان، ما تقولھ ھو أننا نرحب بالفعل بمشاركة مجلس اإلدارة  لذا، ھذه مالحظة رائعة.  براد وایت:

 وھذا لیس موقف سنضع فیھ بعض المقترحات ثم ننتقل إلى المجلس؟ مبكًرا.

 

موعة العمل عبر المجتمعات، سأرحب بالتعقیبات أعتقد أنھ في حالة مج دعوني أوضح ذلك.  جوناثان روبنسون:

وبھذا المعنى، ال یتعلق األمر  والمشاركة من أي شخص، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة.

لكني أعتقد  أعني ھذا رأیي فقط وبصورة ارتجالیة. --بالمجلس بالكامل بسبب المجلس بالكامل 

  .أن المجلس على مستوى المؤسسة لدیھ مسئولیة مؤسسیة

كذلك، كعضو في مجلس اإلدارة، أتساءل: ما سبب عدم مشاركتھم كأعضاء في المجتمع وتقدیم 

 كما أن لدینا بصراحة تعلیق مھم للغایة، كما أعتقد مرة أخرى أن أالن أشار لتعلیقات ذات الصلة؟ا

 ة كأفرادإلیھ في مجموعتي العمل عبر المجتمعات القائمتین، حیث یدیر أعضاء مجلس اإلدارة بأي صف

 مؤھلین لتوفیر تعقیبات فعالة للغایة وإرشادات فعالة فیما یتعلق بعمل ھذه المجموعات المختلفة.

 

اآلن، في حالة انتھاء المجلس من األعمال في وقت مبكر فیما  لقد قلت "مشاركة المجلس."  أالن غرینبیرغ:

أعضاء مجتمع ذوي ولكني أتصورھم ك یتعلق بما یراه المجلس، فنحن نرحب بسماع ذلك.

خبرة، وأعضاء مجلس إدارة متخصصین، یقدمون وجھات نظرھم الشخصیة وإلى الحد الذي 

 ولكني ال أرید أن أقول أنھم یمكنھم فقط قول شيء ما قرره المجلس بالفعل. یكون قابالً للتعمیم.

 فھذا معوق لإلنتاج ونوع من المواجھة.
 

  33من  6صفحة 

 



 AR للموضوعات عالیة األھمیة SO-ACجلسة  –بوینس آیریس 

وما ھي  ، أین یظھرون في ھذه المشكلة؟SSACخصوص ب لیمان، لدي فضول للمعرفة. براد وایت: 

 ؟SSACالمخاوف الرئیسیة لدى 

 

ستتمثل في  SSACحسًنا، أعتقد بدون االنغماس بشدة في ذلك، فإن المخاوف الواضحة من   لیمان تشابین:

االستمرار في االھتمام بموضوعات األمن واالستقرار، وذلك سیؤدي بكم بنوع من الطرق 

، "حسًنا، كما تعرفون، من الواضح أننا نوصي بأن یركز المجتمع على طرق المبسطة لقول

ھذا سطي للغایة وتتوقعون منا  واإلنترنت." DNSإلنفاق المال الذي سیحسن استقرار وأمن 

 ، التي ربما سأتركھا.SSACلذا، إذا كان كل ما لدي رفع قبعة  أن نقول شیئًا مماثل.

الطریقة التي نتمنى بھا إنشاء عملیة للتعامل مع ھذا  یجب أن تراعي بعض التعلیقات حول

بالفعل لما إذا وإلى أي درجة یوجد رابط بین الطریقة التي تخططون بھا إلنفاق مجموعة 

 األموال والطریقة التي تتواجد بھا المجموعة في المقام األول.

خدامھا في أمور لذا، ھل یھم من أین تأتي األموال، حیث تحاولون تحدید أفضل طریقة الست

 ضمن نطاق مھمتكم.

قد یكون من الجید جًدا أن تشكل مجموعة  --كما أعتقد أنھ سیكون مھًما من الناحیة العملیة 

وھي بالتأكید، كما  العمل عبر المجتمعات الھیكل المناسب الذي یتم فیھ مناقشة ھذه األسئلة.

في البدایة لصالح كثیر من حیث یبدو أنھا تعمل  تعرفون، وقد أشار جوناثان إلى ذلك.

 .SSACاألشخاص الذین نظروا إلیھا بما في ذلك 

ولكن أصوات األشخاص بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، بل أیًضا األشخاص الذي لدیھم 

لدیھا ھذه األموال بسبب نشاط خاص تشرف علیھ، عملیة المزاد،  ICANNوعي بحقیقة أن 

 ا أو ال تلعب.وقد تلعب دوًرأ في كیف نرید إنفاقھ

یوجد میل لدى المؤسسات عندما یتعلق األمر بأرباح مفاجئة، للنظر في األمر بصورة صارمة 

من وجھة النظر، كما تعرفون، كیف یمكننا تطبیق ھذا على كافة األمور المتعددة التي نشارك 

قط عبر ھذه وأعتقد أنھ سیكون من قصر النظر أن نحدد نطاقنا بالتفكیر ف فیھا بالفعل كمنظمة؟"

 ملیون دوالر. 68السطور كما لو أن شخص ما دفع المیزانیة ببساطة لترتفع بقیمة 
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 ؟CCماذا یأتي لكم من مجتمع  كاترینا، نفس السؤال لك.  براد وایت:

 

 .ccNSOكاترینا ساتاكي، من  مساء الخیر.  كاترینا ساتاكي:

أننا لم نساھم في زیادة ھذه األموال ومن ثم نعتقد أنھ من غیر  ccNSOنعم، نشعر في 

 المناسب لنا اتخاذ قرار حول كیفیة إنفاق ھذه النقود.

، كانت موجودة منذ سنوات وكان العدید ccTLDنطاقات  -- ccNSOعلى الرغم من ذلك 

عتقد أن جوناثان فھي تدیر المشروعات وتساعد مجتمعاتھا المحلیة وأ منھا برامج رائعة للغایة.

اتفقت بصورة فردیة على المشاركة وطرح خبراتھا  ccTLDذكر بالفعل أن بعض نطاقات 

 ھو أننا نعتني ونشارك. ccTLDألن أفضل شيء حول مجتمع 

 

فریق الصیاغة، ھل  كان ھذا أحد األسئلة األولیة. جوناثان، دعني أطرح علیك ھذا السؤال.  براد وایت:

 ، واالعتبارات وما إلى ذلك، رجاًء؟یمكنكم توضیح وظیفتھ

 

ولكنك لن تمانع في رد على أو بضعة أفكار  ویسرني فعل ذلك. براد، یمكنني وسأقوم بذلك.  جوناثان روبنسون:

تقدیم الخبرة والتعقیبات إلى درجة أن  ccTLDكما قالت كاترینا، عرضت  كمتابعة لذلك.

إلى حد ما إلدارة األموال، ولدینا ثالثة  بعض األعضاء تعاملوا بالفعل مع مشكالت مماثلة

قادمة إلى جلسة یوم األربعاء، لذا، أعتقد أن ذلك مرحب بھ للغایة وأنھ كبیر  ccTLDنطاقات 

الحًقا في مجموعة العمل عبر المجتمع  CCفي ھذه المشاركة وال یستبعد، في حالة مشاركة 

 في حالة ظھور ذلك.

ن ھناك فرق بین العملیة الخاصة بالتعامل مع ذلك، وأتمنى أن كما أعتقد بالنسبة لنقطة لیمان، أ

 تطرح العملیة ھیكالً للتعامل حینھا مع األموال.

بأال تكون نھایة آلة النقانق، إذا كنتم تحبونھا،  CWGلذا، أتمنى أن تكون نیة العملیة مثل 

ھیكالً مناسًبا وجید كما أتمنى أن ما تصدره العملیة یكون  "وھذا ما سنقوم بھ بھذه النقود."

 --اإلنشاء للتعامل مع ھذه األموال وفًقا إلى 
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لذا، أردت فقط توضیح وأعتقد أنھ بالتأكید لن  لذا، ستكون ھذه الطریقة التي أتصور بھا العمل.

یتوقع أن تتوصل مجموعة العمل عبر المجتمعات إلى أن تقول "حسًنا، سندور بذلك بھذه 

وسیكون قدر أكبر بكثیر إلصدار ھیكل دائم إلى درجة  النقود." الطریقة وھذه ھو موضع إنفاق

 االحتفاظ بالنقود وقد كان الھیكل ساریًا.

 

 أالن؟  براد وایت:

 

  بضعة نقاط.  أالن غرینبیرغ:

رًدا على بعض ما طرحھ كل من لیمان وكاترینا، ال أعتقد أننا نسأل للحصور على أراء من 

SSAC  أوccNSO. لع إلى أشخاص لدیھم معرفة وخبرة من المجتمع وأعتقد أنا نتط

 بالمال. ICANNلمساعدتنا في اتخاذ قرار حول ما یجب أن تقوم بھ 

لذا، لن أرغب في استبعاد أي شخص، وأتمنى أنھم ال یستبعدون أنفسھم، ألنھم لن یساعدوا في 

 تحقیق المال أو ألن ذلك ال یشكل جزًءا من مھمتھم الرسمیة.

 من المھم جعل ھذه عملیة شاملة.كما أعتقد أنھ 

، نعم، أرى أننا یجب أن نتوصل إلى عملیة صارمة، إال أننا أرى أیًضا CCWGمن حیث نتائج 

، للتوصل إلى بعض اإلرشادات الشاملة لكیفیة إنفاق CCWGأن ذلك سیكون معقوالً لمجموعة 

وحتى  ة صغیرة فقط.المال، ألني أعتقد أن المجتمع یجب أن یتخذ قرار في ذلك ولیس مجموع

نكون عملیین، ال یمكن إجراء عملیة التحدید الفعلیة من قبل مجموعة العمل عبر المجتمعات 

ربما  وعلیكم التفویض إلى مجموعة صغیرة نسبیًا. فھذا غیر عملي. شخص. 150المكونة من 

 شكًرا. .CCWGولذلك، أرى أن اإلرشادات یجب أن تصدر من  ممثل، ولكن صغیر نسبیًا.

 

  شكًرا. توماس شنایدر: 

 أرید فقط إضافة بضعة مالحظات.
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وعندما یتعلق األمر بالمال، ینظر إلى ذلك عادًة كموضوع حساس، للبدء بھ، على مستوى 

وقد یكون جیًدا أیًضا  منخفض للغایة، وبالطبع ھذا أمر لطیف ولكنھ قد یطرح أیًضا توقعات.

إطار العمل القانوني وإطارات العمل األخرى لما ھو في البدایة، توضیح ذلك ثم نقلھ، فما ھو 

ممكن بما یتفق مع لوائح ھذه المؤسسة وأطر العمل األخرى، وما ھي مسؤولیة المجلس في 

كذلك بالنسبة لھذه  وما ھو نطاق األنشطة المحتملة؟ ذلك، ھل ھناك أي مسؤولیات أخرى؟

ن حرة تماًما، فمن یحق لھ قانونًا األموال، ھل ھناك أي نوع من تخصیص األموال أو أن تكو

ومثل ھذه األمور، أعتقد أننا یجب أن نطرح بوضوح كخطوة أولى فیما یتعلق  اتخاذ القرار؟

بتمكین األشخاص حتى یعرفون بالفعل، إذا كان ھناك عملیة مفتوحة فیما ھي حدود الحریة من 

اك عملیة مفتوحة، لتجمیع بعد ذلك، یجب أن تكون ھن حیث ما یجب القیام بھ بھذه األموال.

 األفكار ثم ستكون ھناك حاجة بالطبع لعملیة تتعلق بتوزیع المال، إلى أفكار مختلفة.

ربما ال یكون ھناك نشاط واحد فقط سیكون مدعوًما بھذه األموال، ولكن ربما عدد من 

، كما یلزم األنشطة، ثم تحتاج لمعرفة مقدار المال الذي یتم تخصیصھ للنشاط أ أو ب أو ج أو د

 شكًرا جزیالً. وجود عملیة بعدھا إلجراء ھذا التوزیع.

 

 لدینا سؤال من تویتر ولكن قبل أن ننتقل إلیھ، أرید فقط طرح متابعة واحدة.  براد وایت:

كیف یمكنكم التأكد من أن المجموعات المتعددة لدیھا أفكار متنوعة فیما یتعلق بكیفیة استخدام 

 األموال في النھایة.

لك، ھل ھناك طریقة لضمان أن االستخدام النھائي المطلوب لألموال نزیًھا بالرغم من أنھ قد كذ

 یكون كذلك، وھل سیؤثر بصورة ما على العملیات التي تضعونھا؟

 

أعني أن ھذا ھو  وقد ذكر توماس تحدید النطاق. حسًنا، براد سألكم سابقًا عن فریق الصیاغة. جوناثان روبنسون: 

اآلن، نحن نتحدث  ففریق الصیاغة یجتمع ویحدد نطاق النشاط. ریق الصیاغة.الغرض من ف

أعتقد أن فریق الصیاغة، مع تحدید النطاق  --كما أتوقع أن  وعن الھیاكل المحتملة. عن عملیة.

الھیاكل  --على سبیل المثال، یجب أن یكون أحد أجزاء ھذا النطاق تحدید المستوى المناسب  --

 المناسبة.

 تحدث أالن عن بعض ذلك النطاق ربما ضمن نطاق استخدام األموال. كذلك،
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على سبیل المثال، قد یكون أحد النطاقات التي تتعامل معھا المجموعة الستخدام جھة غیر 

أعني، كان لدى لیمان بوضوح استخدام محدد لموطن تركیز اإلیرادات،  ھادفة للربح فقط.

  ناك أنواع من األمور یمكن الوصول إلیھا.األمن واالستقرار، ولكن كما تعرفون، ھ

على المجموعة حینھا أخذ  --لذا، أعتقد أنھا ممارسة تحدید نطاق، ثم ضمن ھذا النطاق، ھناك 

 ھذا التفویض والقیام بالعمل وإصدار النتائج.

 

تقطعة على األقل یجب أن أالحظ أن ھذا النقاش ینعقد بصورة م أنا أتفق بالتأكید مع ذلك. أجل. أالن غرینبیرغ: 

الجدید، ظھر سؤال  gTLDوفي أول مشاركة لي في أي من مناقشات  لتسع سنوات أعلم بھا.

 حول كیفیة استخدامنا إلیرادات المزاد، إن وجدت.

ستشكل مؤسسة، وأن  ICANNكان ھناك دائًما افتراض مسبق في جزء كبیر من المجتمع بأن 

ة لدیھا بوضوح مھمة ما من نوع اإلرشادات أو المال سیذھب إلى المؤسسة، كما أن المؤسس

ھناك كثیر من المناقشات غیر  لذا، ھذه لیست فكرة جدیدة. النتائج التي نتحدث عنھا ھنا.

الرسمیة ولكن كثیر من المناقشات على مدار السنوات فیما یتعلق باألمور التي علینا القیام بھا، 

 شكًرا لكم.

 

 زمیلي، روب ھوجارث، سیوضح ذلك. روب؟ لدینا سؤال على تویتر.لذا، أعتقد أن  براد وایت: 

 

  شكًرا لك، براد.  روبرت ھوجارث:

لست متأكًدأ من أن ھذا السؤال وثیق الصلة بمناقشات النطاق األوسع التي لدینا اآلن، ولكنھ 

 السؤال األول والوحید لدینا على تویتر لذا نرى أننا یجب أن ننظر إلیھ.

ھل یعمل توزیع أموال المزاد مرة أخرى على  یسأل: domaininsight@كیفین مورفي من 

 المتقدمین على استبعاد حافز لتسویة مجموعات المنافسة بصورة خاصة؟
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 أعني، ال یمكنني عرض رأي حول ذلك. كل ما یمكنني قولھ أن ھذا أحد اآلراء، ألیس كذلك؟  جوناثان روبنسون:

 ئعة فیما یتعلق بما إذا كانت ستغیر الحوافز أو سلوك المشاركین في المزاد.أعني، ھذه فكرة را

كذلك، في نھایة أحد  ولكني سأوضح أن ھذا كان سؤاالً مطروًحا طوال نھایة األسبوع.

في نھایة األسبوع، سأل شخص ما، "حسًنا، قبل المضي في  GNSOاألسابیع، أعتقد جلسات 

قرار حول ما إذا كانت األموال ستبقى ولن یتم توزیعھا  ، ربما یجب علیكم اتخاذCWGطریق 

  مرة أخرى على ھؤالء المتقدمین من مكان ظھورھا."

مرة أخرى، لن أعرض رأیًا حول ذلك، ولكني سأسجل فقط أن ھذه كانت نقطة تشكل نوًعا من 

إذا كان لدى أي شخص آخر وجھة نظر أخرى حول ما إذا كان ذلك قانونًیا أو  اإلنذار.

 مستحسًنا أن یعود ذلك المال من حیث أتى، فھو مرحب بھم في ھذه النقطة.

 كذلك، أعتقد أن التركیز الذي لدي ھو بالتفارض أنھ لن یكون كذلك ومن ثم أین یمكن أن یمضي.

 كذلك، إذا أصبح المنفذ غیر متوفر، فسینتھي القاش مبكًرا.

 

وإذا رجعت النقود إلى المتقدمین بصورة  ذلك یشكل فارًقا.كإجابة على السؤال، ال أعتقد أن   أالن غرینبیرغ:

عامة، فنحن نتحدث عن شيء بترتیب اآلالف وربما عشرات اآلالف تعود إلى المتقدمین، حیث 

 تحصل المزادات الخاصة على المالیین من المتقدمین غیر الناجحین.

 لذا، أنا متأكد من أن ذلك سیؤثر على القرار مھما یكن.

ھنا لتلبیة أھداف المصلحة العامة بدعم المھمة  ICANNنظري الشخصیة، فإن  ومن وجھة

 وإعادة ھذه األموال إلى السجالت ستبعدنا كما أرى عن ھذا االتجاه. الكلیة.

 

  ولدینا سؤال في القاعة.  براد وایت:

 سیدي، ھل یمكنكم أن تذكر االسم ومن تمثل، إن وجد؟  
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 وأعیش ھنا في األرجنتین بالفعل. ISPCPأنا من دائرة  أنا اسمي توني ھاریس. مرحًبا. نعم. توني ھاریس: 

وأود أن أذكر أننا كان لدینا ورشة عمل  فأنا أتفق تماًما مع رأیھ. أود تردید ما قالھ لیمان تشابین.

بالنسبة لمن لیس معتاًدا على العمل الذي نقوم  أمس ظلت لمدة ست ساعات حول القبول العالمي.

 .gTLDفنحن ننظر في طرق لتناول المشكالت التي ظھرت مع قابلیة حل نطاقات بھ، 

 لدینا بوضوح مجموعة مؤھلة للغایة، ومن الناحیة التقنیة أیًضا مشاركین في األمر.

 وحیث أن ھذا یتعلق مباشرة كما سیحتاج لقدر كبیر من العمل والموارد. وسیستغرق ھذا فترة طویلة.

، ربما یمكن استبعاد جزء ما من ھذه األموال، دعنا نقل في صندوق الجدیدة gTLDبنطاقات 

 أنا ال أسأل عن جمیع األموال، ولكني أعتقد أن ذلك احتیاطي، مع استخدامھ لمساعدة ھذه الجھود.

 شكًرا جزیالً. الجدیدة. gTLDسیتم استخدامھ على شيء ما كان لدیھ الكثیر لیقوم بھ في نطاقات 

 

یقترح السؤال الذي طرحھ كیفین مورفي والنقطة التي أثرتھا أن ھذه ھي ما أراه  شكًرا توني.  لیمان تشابین:

كأمثلة محددة على سؤال عامة حول الفلسفة كما أعتقد طرحتھ سابًقا، وھو ما إذا كان یجب 

 االعتراف برابط بین مصدر ھذه األموال والطریقة التي یتم إنفاقھا بھا.

لیست الحالة بالضرورة أن اإلجابة الوحیدة على ھذا السؤال ھي "حسًنا، لذا، على سبیل المثال، 

ھناك أي عدد للطرق األخرى التي قد تأكدون بھا دون اتخاذ قرار  یجب إعادتھ إلى المتقدمین."

حتى، لما ھي األغراض الخاصة إلنفاق األموال، كما أن ھناك عدة طرق قد تؤكدون بھا أنھ 

بین حقیقة أن ھذه األموال تم تحصیلھا كنتیجة للمزادات، على سبیل یجب أن تكون ھناك عالقة 

 الجدید بصورة عامة. gTLDالمثال، وبرنامج 

لذا، فقط لطرح مثال افتراضي، یمكنك أن تقولوا، "حسًنا، یجب تحدید استخدامات األموال 

الطلبات لنطاقات على سبیل المثال، المساعدة في تقسیم  باألمور التي لھا عالقة بھذا البرنامج.

gTLD  الجدیدة من أجزاء العالم، التي تشكل فیھا رسوم االستخدام كما تعرفون حصة كلیة

  أكبر من مجرد عائق یبدوا للناس في الوالیات المتحدة على سبیل المثال."

بل أقترح أنھ إذا كان المجتمع یشعر بأن ھناك عالقة  أنا ال أقترح أن علینا إنشاء ھذا الرابط.

ن المكان الذي أتت منھ األموال وموضع إنفاقھا، سیكون لھ تأثیر مادي على ما یمكن أن بی

كذلك  یضعھ فریق الصیاغة أو أي مجموعة عمل عبر المجتمعات في الفصل الخاص بھا.

سیكون من اإلرشادات أني سأرى، إذا كنت مشارًكا في ھذه العملیة، أنھا مفیدة للغایة، 

 من أجل القدرة على التوصل إلى أي نتیجة ذات معنى. وضروریة جًدا في الواقع
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لذا، أعتقد أن لیمان یقدم نقطة مفیدة للغایة ھنا، وأعتقد أن فكرتي الفوریة حول ھذا ستكون أني   جوناثان روبنسون:

وھذه نقطة  أعتقد أنھ سلسلة من عملیات اإلنفاق المحتملة وما إذا كانت مرتبطة بالمصدر أم ال.

ة بوضوح، وقد تكون تلك التي تم أخذھا على مستوى أعلى، كما یقترح لیمان، وھو مھمة للغای

 ما قد یشكل المبادئ التي تعمل مجموعة العمل وفًقا لھا.

والمبادئ ھي شيء ما یمكنكم معرفتھ في مرحلة فریق الصیاغة من أجل تحدید نطاق العمل 

ة لألمن واالستقرار والقبول العالمي وكما تقولون، إنھ عالم متنامي، وبالنسب بصورة مناسبة.

 كما تحدث المتحدث السابق.

 ولكن فقط لالعتراف بأني أعتقد أنھ مفید في التفكیر حول كیفیة عمل المجموعة.

 

في الوقت  ICANNسأوضح أنھ بالرغم من أننا قلنا أن یتم فصل المال، فإنھا أموال  شكًرا.  أالن غرینبیرغ:

ة للربح، أراھا مؤسسة خیریة، وقد تكون ھناك قیود حول ما یمكننا الراھن، وكمنظمة غیر ھادف

 القیام بھ بھذه األموال.

بالتأكید في عالم مختلف، ال یمكن أن یعود فائض المال من العضویة في العدید من 

كما یجب استخدامھا للقیام بأمور جیدة ال تفید األعضاء بصورة  االختصاصات إلى األعضاء.

 تكون ھناك قیود مماثلة ھنا. كما قد مباشرة.

 

 لدي بالفعل سؤال متابعة في ھذا الصدد، ولكن آفري، تفضل. براد وایت: 

 

لقد أتیت متأخًرا وكنت قلًقا من أن أكرر ما قالھ  أعتذر. معكم آفري دوریا. معكم آفري دوریا.  آفري دوریا:

 اآلخرین، ولكن بعدھا استمعت إلى لیمان وعرفت أن ذلك ال یحدث.

الجدید كانت بالفعل اقتراح أننا  gTLDفأحد األمور التي نفتقدھا بالفعل عند القیام ببرنامج 

ومن اآلخرین بصورة أساسیة حول كیفیة تقدیم الطلبات بحریة إلى  GACحصلنا من 

 األشخاص من االقتصادات النامیة وربما تم ذكرھا.
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تعرفون، ربما فشلنا في ذلك بشدة، من لذا، األمر اآلخر الذي تم طرحھ في ھذا الوقت ھو كما 

حیث توعیة االقتصادات النامیة والمجتمعاتا ضمن ھذه االقتصادات، التي تحتاج بالفعل إلجراء 

 وساطة.

وكذلك بروح استخدام األموال لنفس الغرض، سیكون ھذا نوًعا من األمور التي أتمنى أن ینظر 

 إلیھا األشخاص.

أن یعود إلى ھؤالء الذین وضعوھا في المزادات، فلدیھم  والفكرة تتمثل في أن المال یجب

كذلك یعرف الجمیع أن بعض األشخاص أعادوا أموالھم من الطلبات من خالل  بالفعل خیارات.

 المشاركة في ھذه المزادات الخاصة.

لذا، كان خیار المزاد الخاص ھناك ألي شخص أراد عن عمد التأكد من أنھم یمكن أن یستعیدوا 

 م.أموالھ

وقد یكون ذلك فكرة  لذا، فأنا غیر متأكد في أن ذلك یحتاج بالفعل للنظر ألموال المزاد ھذه.

ھذا موضوع  ال أدري. جیدة، كما تعرفون، لألموال التي تبقى من رسوم الطلبات والجمیع.

  --ولكن ھنا  مختلف.

وصول إلى الدول النامیة لذا، مع ھذین األمرین، أعتقد أن النظر في عالج حقیقة أننا فشلنا في ال

وھكذا مع ھذا البرنامج ھو بالفعل أمر سیشكل حالً جیًدا أو مساًرا جیًدا التخاذه بخصوص ھذه 

 شكًرا. لذا، أود أن أرى ذلك یحدث. األموال.

 [ تصفیق ]

 

 یا سیدي؟  براد وایت:

 

 حسنًا. ال توجد ردود على أفري أو أالن؟ متحدث مجھول: 
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ردي الخاص، ولیس فكرة تخرج مني وبالتأكید لم تتم مناقشتھا في  ي رد مختصر.لد  أالن غرینبیرغ:

at-large -- .وھي عدم االتفاق مع أفري 

أموال حقیقیة من لدیھا، من أي مصدر یكن، لتقسیم  ICANNفي الجولة األولى، وضعت 

وأعتقد أن  مر.كما أننا لم ننجح بسبب أننا نضع قواعد سخیفة لھذا األ طلبات االقتصاد النامي.

ICANN .ولكني قد أعید التفكیر في ذلك. تتحمل مسؤولیة ذلك في أي جولة مستقبلیة 

 

ولكن تم طرح ذلك عندما  كما قلت، لیس لدینا أي نقاش طویل موضوعي حول ھذا األمر.  توماس شنایدر:

ناقشنا بسرعة ھذا أیًضا بین الحكومات، أننا قد نفكر في النظر فیمن یمكن أن یستفید من 

الجدیدة ھذه، ومن ألي سبب قد یكون لدیھ قدرة أقل على االستفادة  gTLDالفرص في نطاقات 

  بالفعل من ھذه الفرص.

لذا، قد یتم دعم ذلك  قالھ أفري. على وجھ الخصوص، مضى النقاش في نفس االتجاه مثل ما

 شكًرا. بقوة من قبل الحكومات بمجرد أن یكون لدیھا وقت لمناقشة ھذا.

 

دقائق  3كم من الوقت لدینا؟ حوالي  دعني أوضح فقط قبل أن یطرح ھؤالء السادة أسئلتھم.  براد وایت:

 لذا، سوف أتلقى سؤالین ثم سأنتقل إلى الجلسة األخرى. ونصف.

 

وأستحق الثناء أو ربما اللوم على  أنا جیمس بالدیل، وأنا أتحدث بصفتي الشخصیة. مرحًبا.  بالدیل:جیمس 

ال أطرح ذلك  طرح الفكرة في جلسات نھایة األسبوع بأن ننظر في إعادة المال إلى المتقدمین.

ھناك ألني أعتقد أن ھذا أفضل استخدام لألموال، ولكني طرحت ذلك ھناك لتحدي بعض 

كیر بسبب مخاوفي، أعتقد أن ذلك یرجع إلى النقطة التي طرحھا لیمان، من إدراك الرابط التف

 بین المصدر والجھة النھائیة لألموال.

كما  یمكن دعوتھا من بعض الجوانب كأسرة تلقت میراث اآلن. ICANNیتمثل خوفي في أن 

یكن القرار النھائي،  أعتقد أن ھناك قابلیة تعرض عامة مھما تكن العملیة المطورة أو مھما

  سیكون ھذا محل مثیر للجدل.
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كما تتمثل  كما أن ھناك العدید من األفكار القیمة والمشروعات ذات القیمة الجدیرة بالمبادرة.

المخاوف في أنھ مھما تكن المھمة أو المجموعة المحددة لكیفیة تخصیص ھذه األموال، ستكون 

ا، قبل أن نتوقف، عذًرا، قبل أن نعود إلى ھذا القرار، لذ إجابة خاطئة لقطاع كبیر من المجتمع.

دعونا نقدم قراًرا واعیًا ومستقالً لقول أننا ال نعید أي أموال، أو أي جزء ثم نركز فقط على 

  كیفیة التقدم من ھذا الموضع.

لكني أخاف من أن ھذا المبلغ یمكن  لدي مخاوف بالفعل وال أرید أن أكید متشائًما، جوناثان.

 شكًرا. لفعل أن یمزق المجتمع.با

 

میشیل نیلون، أتحدث بصفتي الشخصیة فقط، كما  لن یردوا. حسنًا. ھل سترد على ھذا؟ میشیل نیلون: 

  أفترض بالفعل.

كذلك فكرة  أعني، طرح جیمس مع آخرین بعض األسئلة المھمة والمشكالت المھمة مع ذلك.

وأعتقد  فسوف تتسبب في صداع. تمثل مشكلة.استرداد األموال أو ربما تمویل مشكلة محددة، 

  لدیھ خبرة في معالجة ھذا النوع من السیناریو. ccTLDأن مجتمع 

لدیھا شيء  SIDNكما أعرف أن  .Nominetكمثال، مؤسسة  Nominetأعني، أنظر إلى 

 مماثل.

یث قد كما أحاول العثور على طریقة لتوزیع ھذه الموارد على شيء ما وأي نوع من المزایا، ح

فذلك سیكون مثیًرا  ولكن مرة أخرى، ستكون ھذه مشكلة كبیرة. یتحقق قدر كبیر من المصلحة.

 ، ولست سعیًدا بذلك.VeriSignولكنھا كانت  ومثل القبول العالمي، ھذه فكرة جیدة. للنزاع.

التي أعرف أنھا ال یزال لدیھا مشكالت مع القبول  INFO.تتطلع إلى  Afiliasوإذا كانت 

كما أن ھذا األمر كما قال جیمس حول تقسیم المجتمع  العالمي، ولن أكون سعیًدا بالفعل بذلك.

 شكًرا. ھو أمر علینا أن نعتني بھ للغایة.

 

 شكراً میشیل.  براد وایت:
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في جلسة ورشة عمل األربعاء،  نقطة میشیل ھنا.براد، فقط معلومة سریعة للغایة كرد على   جوناثان روبنسون:

حول الطریقة التي یدیرون بھا  Nominetو SIDNو CIRAسیكون لدینا تعقیبات من 

 مجموعات األموال وتوزیعھا في مجتمعاتھم.

 

كما أننا سنبدل األشخاص الذین  وسنبقى بالفعل في الموضوع. كنت أتحدث فقط إلى ھذا السید.  براد وایت:

لذا،  ونرید الذھاب إلى األعضاء اآلخرین في المجتمع والدوائر األخرى وما إلى ذلك. .نسمعھم

 كل شيء نقوم بھ رائع یا إریكا. سنقدم مخرج جید للغایة.

 لقد كان حواًرا جیًدا وبدایة جیدة. أوالً، دعونا نشكر ھؤالء الزمالء.

 [ تصفیق ]

  بینما یجلسون، كان ھذا رائًعا. الجدد بھذه الطریقة.إذا كنتم ستخرجون بھذه الطریقة، فسیأتي زمالئنا 

بینما یجلس الزمالء، لدى روب ھوجارث بضعة تعلیقات نرید أن نقرأھا على تویتر أو خارج 

 الموجز عن بعد.

 

 سأقرأ تعلیًقا ثم سأبدأ الجلسة التالیة بسؤال. شكًرا لك، براد.  روبرت ھوجارث:

بالرغم  تعلیق عمر ھو: .GNSOفي مجلس  NCSG یأتي التعلیق من عمرو الصدر، ممثل

من أني أدعم للغایة مبدئیًا نزاھة مجموعة عمل عبر المجتمعات، والتداول حول أفضل طریقة 

قد  GNSOالجدید، فأنا أبدأ في التفكیر في أن مجموعة عمل  gTLDالستخدام إیرادات مزاد 

  تكون مناسبة أكثر.

، فمجموعات GNSOمن قبل منظمة واحدة فقط،  GNSOبالرغم من صیاغة مجموعة عمل 

فقد أصبحت  أكثر انفتاًحأ لألعضاء من مجموعات العمل عبر المجتمعات. GNSOعمل 

 جزًءأ من اإلجماع حول توصیات مجموعة العمل.

تسمح مجموعات العمل عبر المجتمعات فقط بعدد محدود من األعضاء من المنظمات المعتمدة، 

  متاحة ألي شخص. GNSOبینما تكون عضویة 
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یسأل  وسأتبع ذلك بسؤال من طارق، الذي أعتقد أنھ سیبدأ كسؤال افتتاحي من أعضاء اللجنة.

بینما من المثیر مناقشة كیفیة استخدام إیرادات المزاد، فمن المھم ضمان أن أي استخدام  طارق:

 ا، فھناك نقاش كثیر حوللذ مقید بكل من التأثیر المتوقع واإلجراءات المتوقعة الستخدام األموال.

 كیفیة استخدام األموال أكثر من ما ھو نوع االستخدام الذي یوفر أفضل نتائج للمنظمة والمجتمع.

 ما رأي أعضاء اللجنة؟

 

 لماذا ال تعیدون الجزء األخیر. ھل تسمعون یا رفاق أو ھل نحتاج إلعادة السؤال حول ذلك؟  براد وایت:

 

بینما من المثیر مناقشة كیفیة استخدام إیرادات المزاد، فمن المھم  على صبركم. شكًرا لكم  مداخلة عن بُعد:

 ضمان أن أي استخدام مقید بكل من التأثیر المتوقع واإلجراءات المتوقعة الستخدام األموال.

لذا، فھناك نقاش كثیر حول كیفیة استخدام األموال أكثر من ما ھو نوع االستخدام الذي یوفر 

 ما رأي أعضاء اللجنة؟ للمنظمة والمجتمع.أفضل نتائج 

 

 تفضل.  براد وایت:

 

اتفق مع ھذا التعلیق، ولكني أرى أیًضا أنھ مھما  .LAC RALOوأنا رئیس  أنا ألبرتو سوتو.  ألبرتو سوتو:

لھذه اإلیرادات، سأتفق مع ھذا االستخدام لھذه اإلیرادات شریطة وجود  ICANNیكن ما ینفقھ 

للحصول على ھذه اإلیرادات، في عملیة إدارة ھذه األموال وأیًضا كیفیة وضوح في العملیة 

 وأعتقد أن المفھوم یجب أن یكون شامالً أكثر. إنفاقھا.

ھذا العصر أو ھذا الصباح، لدي خسارة إلى حد ما ھنا ألني كنت  اسمحوا لي أن أقدم لكم مثاال.

كانت ھناك منظمة طلبت مساعدة  كذلك بالنسبة للعدید من األحداث، والعدید من الجلسات،

توجد بعض األموال  ال یوجد قدر كبیر من المال. لذا، سأقول ذلك بطریقة لطیفة. لصفحة ویب.

التي لدینا في العالم، ستتمكن  ALS 240ومن بین  .ICANNالفنیة التي یمكن أن تستخدمھا 

لذا،  رد بشریة أو مالیة.بعضھا من الوصول إلى أنواع المساعدة ھذه بسبب أنھا لیس لدیھا موا

  یمكن أن یكون لدیھا صفحة ویب، ویمكن للجمیع االستفادة من ذلك.
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وربما یمكن استخدام  أكثر من ساعات العمل لألموال. ICANNلذا، أعتقد أن ذلك سیتضمن 

وكما قال  كل سنتین أو ثالث. ATLASھذه اإلیرادات أیًضا لقول، حسًنا، نرید عقد حدث 

، قلنا أننا ال نرید أي LAC RALOفي  ح ما ال یجب استخدام ھذه األموال فیھ.البعض أو اقتر

نرید  نرید القیادة. نرید الممارسة. نرید التدریب. نصائح إضافیة من تلك التي خططنا لھا.

 كما نرید التعاون والمساھمة في ھذه المنظومة. .ICANNنرید التعاون ضمن  تدریب القادة.

ویجب أن نعرض جمیعنا اآلراء ألن تنوع اآلراء  حول منظومة. ccNSOكما تحدث ممثل 

ھذا یسمح للھیئات باتخاذ القرارات المناسبة حتى ال نضطر الحًقا لالندفاع نحو تصحیح األمور 

 أو تحدید األمور للقرارات التي لم یتم اتخاذھا بصورة مناسبة.

 شكًرا. رارات الخاطئة.ربما نقص اآلراء، صوت یمكن أن یؤدي إلى ھذا النوع من الق

 

 أنا ھنا ممثل عن دائرة األعمال ولكنني أتحدث بالنیابة عن نفسي. أنا فیلیب كوروین. شكًرا.  فیلیب كوروین:

  لیس لدینا بالفعل مناقشة قویة لھذا ضمن دائرة األعمال.

متعددة لكیفیة إنفاق أعتقد أننا نتقدم بأنفسنا في مناقشة أفكار  أود أن أقل ثالثة أمور سریعة ھنا.

ھي النوع  CCWGأعتقد أن الخطوة األولى ھي اتخاذ قرار حول ما إذا كانت  األموال.

 المناسب لھیكل اتخاذ قرار في عملیة لنظر أفكار وإعداد ھیكل إلنفاقھ.

توجد احتمالیة فعلیة، كما أرى، في وجود ما یشبھ  ثانًیا، ال أعتقد أن ھناك إجابات بسیطة ھنا.

لكن للتفكیر في أنھ حتى إعادة المال إلى المتقدیمن  تتشاجر على المیراث وال نرید ذلك. عائلة

  بسیط، لیس بھذه البساطة.

تحصل على أكبر حصة من المال ألنھا وضعت أكبر عدد من  Donutsھل یعني ذلك أن 

شيء بھذه لذا، ال  أو ھل یجب أن تكون ھناك صیغة مختلفة إلعادتھا إلى المتقدمین؟ الطلبات؟

 البساطة.

ثالًثا، أعتقد مھما یكن القرار النھائي، إذا كان المال سینفق بصورة ما على فئات واسعة من 

الموضوعات، فإن عملیة اتخاذ القرار حول مقترح فردي یجب أن تكون شفافة بالكامل 

 ات.لقد سمعت الفكرة، دعونا نقدمھ إلى مجموعة صغیرة لنظر المشروع --أنتم ال  وواضحة.

بصراحة، ولیس لتشویھ أي أحد، ولكن ھناك دائًما احتمالیة للفساد عندما یتم اتخاذ قرارات 
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یمكن أن  عندما تناقشون أي من المتقدمین سیحصل على ملیون دوالر للمشروع. --حول تقدیم 

 یتأرجح شخص ما یصورة أخرى إذا كانوا أحد صانعي القرارات.

كون حریصین للغایة فیما یتعلق بھذه العملیة والحدیث اآلن لذا، فنحن نحتاج أن نتناقش وأن ن

 حول إنشاء عملیة، ولیس حول اتخاذ القرارات حول النتائج النھائیة.

 

 رودي.  براد وایت:

 

ولكني أفكر بالنظر في المجتمع الذي نفشل في تناولھ  ربما سأتوسع في الموضوع أكثر قلیالً.  رودي فانسنیك:

ربما یمكننا أن نكون جزًءا من  نفسھا وأیًضا في حوكمة اإلنترنت. DNSالیوم، من جانب مع 

وأیًضا في مناقشات حوكمة  DNSالمال بجانب ذوي اإلعاقة حتى یتمكنوا من المشاركة في 

ربما الشباب والطالب، قد یمكننا العثور على طریقة لتوفیر التمویل حتى نتمكن من  الشركات.

وسیقررون قریبًا  للطالب بسبب أنھم یمثلون المستقبل. ICANNأن یكون لدینا نوع من جلسة 

نحتاج من الشباب السماح لھم بفھم  سنترك المشھد خالل بضعة سنوات. ماذا ستكون السیاسة.

ما نقوم بھم لھم، حتى یمكنھم استخدامھ لصنع عالمھم الخاص، ولیس الفشل كما فشلنا في 

ربما نحتاج  وأعتقد أن ھذا یحتاج بعض األموال. لذا، قد تكون ھذه جلسة تعلیمیة. الماضي.

للنظر في نوع من مفھوم المشروعات حیث یمكننا استخدام الطالب في جانب واألشخاص ذوي 

  اإلعاقة والمجموعات حتى یكون لدیھم فرصة بالمشاركة.

مكن ال ی ماذا عن ذوي اإلعاقة؟ كما تلقینا سؤاالً منذ ساعتین خالل جلستنا حیث كان السؤال:

لذا، أنا أقترح أن نعتني بھذه المجموعة  والمشاركة عن بعد لیست الحل الوحید. أن یأتوا.

 ونحاول تحقیق مشاركتھم فیما نقوم بھ.

 

 دعونا نأخذ سؤال جان جاك حیث ینتظر بصبر. إلیوت، كان لدیك تعلیق. براد وایت: 

 

 حب الوصول إلى ذلك المال.سی وأالحظ أن أبني یتفق مع التعلیقات السابقة.  إلیوت نوس:

 

  33من  21صفحة 

 



 AR للموضوعات عالیة األھمیة SO-ACجلسة  –بوینس آیریس 

وأعتقد بالفعل أننا كمجتمع نفتقد  األولى ھي "ماذا." أعتقد أن ھناك ثالثة أمور أشرت إلیھا.

  جزء من "ماذا."

أعتقد أننا یجب في ھذه النقطة أن نالحظ  ملیون دوالر تمت اإلشارة إلیھا سابًقا. 60وقد سمعت 

على ما یقدر  ICANN، الذي لم یحدث ومن المحتمل أن تحصل فیھ WEB.أیًضا أن مزاد 

 ملیون أخرى. 60بقیمة 

ملیون  100إضافة إلى ذلك، أرى أن ذلك كان حسب حسابي، یمكن أن یكون مخطًئا، حوالي 

وبقدة ما أعلم، ھناك قدر صغیر  دوالر في رسوم الطلبات التي أتت على جانب كأموال قانونیة.

وھذا بوضوح  ربما تمكن إعادة بعض ذلك. ة عدم وجود تقاضي حتى تاریخھ.للغایة، إلى درج

  یتجاوز بقدر كبیر ما كان مطلوًبا في ذلك الوقت.

وھنا،  فلیس لدي أي مشكلة مع استبعاد ذلك في ذلك الوقت، ولكن ھذا وعاء كبیر آخر للمال.

 لذا، دعونا نعترف بذلك. .220أصبحت الستین 

وأعتقد أن ھناك أمور رائعة یمكن  نحتاج بعمق لمالحظة ھذا كعملیة خارجیة.ثانًیا، أعتقد أننا 

كما أن ھناك مساحات كبیرة  باالحتیاطیات الفائضة مع مرور الوقت. ICANNأن تقوم بھا 

 ھذه عملیة فردیة ومشكلة ألنھ سیكون ھناك مرة أخرى فائض من ھذه الطبیعة. للنقاش.

كثیًرا، ربما سواء في الرسوم وفي عدد من الطلبات وبالتأكید كذلك، ستكون الجولة الثانیة أقل 

 لذا، نحتاج أن نالحظ أننا نحل مشكلة لمرة واحدة، ولیس مشكلة دائمة. بصورة متجاوزة.

وأعتقد أنھ یجب أن یكون من  وثالًثا، أعتقد كموضوع الحوكمة، ھناك إجابة واضحة ھنا.

ة، حتى مؤسسة المصلحة العامة، أن ھذا أمر كأي مؤسس --المفترض البدء بھا، وھي أن ھذ 

لدى مجلس اإلدارة مسئولیة  استثنائي ویلزم التعامل معھ من قبل مجلس اإلدارة ولیس األفراد.

 مطلقة نحو ذلك ألنھ بطبیعة استثنائیة.

كذلك، من المفترض أن تحل لجنة یشكلھا مجلس اإلدارة ھذه المشكلة وأن تكون الطرف 

یعوق بأي شكل مشاركة المجتمع الواسعة، أحد مجموعات العمل المجتمعیة وذلك ال  المسؤول.

 شكًرا. ولكن من ھنا تأتي المسئولیة النھائیة والترتیب. الواسعة حول ھذه المشكلة.
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 شكًرا لك إلیوت.  براد وایت:

  أرد طرح تعلیق. IPCأعتقد أن جریج من  جان جاك، إذا كان یمكنك التوقف لثانیة واحدة.

 ذًرا یا باول.ع  

 تحدث بصورة مستقلة.

 

أوالً، أود أن أقول أني أتفق مع تعلیقات فیل كوروین بأننا  حیث قلت ذلك أوالً، سأبدأ أوالً.  غریغ شاتان:

كما أتفق  نحتاج لبدء ھذا من خالل الحدیث حول العملیة قبل أن نبدأ في الحدیث حول النتائج.

سیكون ھذا نقًدا بفكرة  في المكان الذي تنفق فیھ النقود. مع مقدم السؤال، بأننا نحتاج للتفكیر

  "إعادة المال إلى المتقدمین."

لذا  أعني، في ھذه الحالة، نعرف أین یذھب ذلك، ولكننا ال نعرف أین یتم إنفاقھ وما نتائج ذلك.

 أعتقد أن علینا التفكیر في النتائج.

أنحاء المجتمع حول أین یجب أن یذھب  أعتقد أننا سیكون لدینا أفكار جیدة كثیرة من جمیع

یتمثل االقتراح من دائرة الملكیة الفكریة في تعلیم المستھلكین، والمستخدمین النھائیین  المال.

وأمناء السجل حول مجموعة متنوعة واسعة من الموضوعات ولیس فقط موضوعات حیث 

ستكون الموضوعات  یكون لدى مجتمع الملكیة الفكریة مصالح خاصة ولكن موضوعات عامة.

  مثل القبول العالمي، مھما یكن.

وحتى اآلن، یعرف العدید من األشخاص القلیل حول ما نفعلھ، وذلك یستغرق كثیر من الوقت 

 وستكون ھناك طریقة جیدة إلنفاقھ. والمال والجھد.

فھو لیس  ولكن األمر اآلخر الذي یجب الحفاظ بھ ھو أن ھذا لیس مبلغ متجانس من المال.

 ملیار بنس. 58وھي اآلن  ملیون دوالر. 200ملیون دوالر أو في النھایة  58فاتورة بقیمة 

في الواقع، أود أن أقول ال ینبغي  وال توجد إجابة واحدة. یمكن تقسیم ھذه بطرق عدیدة مختلفة.

كما یجب أن ننظر في وضع المال في مختلف الجھود مع مبالغ  أن تكون ھناك إجابة واحدة.

 كافیة لھذه الجھود. جوھریة

ولكن فكرة أنھ یجب أن تكون ھناك فكرة واحدة حول موضع ذھاب ھذه األموال، كما أعتقد، تعتبر 

 شكًرا. .ICANNفكرة سیئة، بالرغم من أني أقترح أننا سننفق أیًضا ما یكفي من المال لمنح الدوام إلى 
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لكن دعونا نتطرق إلى األسئلة ألني  ة كبیرة.أعتقد في مصلحة الوقت، براد، سأقوم بذلك بسرع  بول دیاز:

سأنتقل لتردید األمور التي سمعتھا سواء ھنا اآلن حول ھذه اللجنة، مناصب فیل كوروین 

بصورة خاصة، وما اعتقدت أنھ استبعد من اللجنة األولى التي كانت أھمیة العملیة وإطار عمل 

  لذلك.

نحن لم نناقش بالكامل إطار  --ولكننا لم نكتشف  أعني، أننا نقفز بالفعل إلى ما نفعلھ بالمال

وكما أشار أالن في القسم األول، تحدثنا عن ھذا  عمل، عملیة سنقوم من خاللھا بھذه التحدیدات.

  كما أني متحمس بأن المجتمع یبدأ اآلن بصورة مستقلة في النقاش. بصورة غیر رسمیة.

الذین لدیھم خبرة في  CCن زمالئنا في وحتى السماع م ولكننا نضع العربة أمام الحصان.

ویبدو أننا نتقدم  وبالرغم من ذلك، نحن ھنا اآلن. ذلك، فھم ال یتحدثون حتى یوم األربعاء.

  بأنفسنا.

وتقریبًا جمیع النقاط كانت نقاط متمیزة یجب النقاش حولھا ضمن  لذا، فاألسئلة كلھا رائعة.

CCWG.  فیما یتعلق بتركیزنا على أوال.ولكني أعتقد أننا نمیل قلیالً ھنا 

 

  ما تقولھ ھو أن العملیة تحتاج أن یكون لھا األسبقیة.  براد وایت:

 جان جاك، اقدر صبرك.

 

أنا جان جاك سوبرینات، عضو سابق في مجلس اإلدارة، وحالًیا عضو في  شكًرا لك، براد.  جاك سوبرینات:-جون

ICG ومجلس تنسیق ،NETmundial  ھنا بصفتي الشخصیة.إال أني أتحدث 

التعلیق األول ھو أنھ بعد االستماع للجنة السابقة واآلن إلى إلیون وفیل  لدي تعلیقان واقتراح.

وبعض األشخاص اآلخرین، فقد أدھشتني حقیقة أن ھذا ھو منطق مصدر األموال ومن یجب 

  حسنًا بالنظر من الخارج، كیف یبدو األمر یا إلیوت. أن یتلقاھا.

 جمیًعا أن ھناك ضرورة ملحة لوضع العملیة أوالً. أتفق معكم

ولكن باإلضافة إلى ذلك، أود أن أقول أنھ من الالزم التطلع إلى ما سیكون علیھ اإلنترنت خالل 

كیف أنظر إلى األمر كدبلوماسي سابق،  وھذا یمثل تحدًیا. السنوات الخمس أو العشر المقبلة.
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، ال ICANNلذا، بعد عدة سنوات من تشكیل  ي؟وكشخص ینظر إلى الموقف السیاسي العالم

األولى ھي أن قطاع اسم النطاق بالكامل ال یزال یركز  یزال ھناك بعض مزایا مدھشة للغایة.

 كثیًرا جًدا على عدد صغیر من الدول والموارد.

لیس ھذا مجال تخصصك، أعرف، ولكن ھناك نقص،  الثانیة، ھي أن ھناك مشكلة منافسة.

وحتى في المجتمعات النامیة في دول أكثر  المحتوى في العدید من الدول النامیة. وھناك فقر في

 ثراًء.

لذا، ما أقولھ ھو أن، وھو اقتراح، ربما المجموعة التي تفكرون في تشكیلھا یجب أن تبدأ من 

في السنوات القادمة، بخالف وجود  ICANNخالل تحدید التحدیات الفعلیة لإلنترنت، وفي 

  ، وھو "أوه، من األعضاء الحالین لدینا؟"أسلوب نادي

أعتقد أننا یجب أن نتطلع لألمام ونقرر ما ھي االحتیاجات الفعلیة على  ھذه لیست المشكلة.

 المستوى العالمي لإلنترنت في السنوات القادمة.

وعندما تقرر تشكیل مجموعة للتفكیر في ھذه  ICANNوكان اقتراحي بالفعل أنھ إذا قررت 

المشكالت، فستأتي العملیة بالفعل أوالً، ولكني سأقترح أیًضا أن فكرة رد األموال، إلى الذین تم 

بخالف ذلك، لن یكون ھناك بیل جیتس، وال  أخذ أموالھم لإلیرادات لیست بالفعل أفضل فكرة.

 كید على خطة أمور قدیمة.مؤسسة بیل جیتس، وما إلى ذلك، وسنعمل بالتأ

لذا، أعتقد أن المھمة األولى لمجموعة مماثلة ستكون تحدید المواطن التي یتم فیھا إنجاز 

ھذا سھل إلى حد  التحسینات التي تدعون لھا، بما في ذلك التوعیة بالملكیة الفكریة وما إلى ذلك.

كیر فیھا من المجتمع الواسع مع أما الباقي، فیجب تحدیده بمصطلحات مستقبلیة أكثر یتم التف ما.

 شكًرا. كافة الممثلین من منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

 

  شكراً لك جان جاك.  براد وایت:

 یا سیدي؟ لننتقل إلیك، وولف، لدیك تعلیق أردت تقدیمھ، ھل ھذا صحیح؟
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ا یجب القیام بھ بھذا أعتقد في نظر كیفیة اعتبار م .NARALOجارث برون، رئیس  مرحًبا.  جارث برون:

والنظر  ICANNالمال، تأتي أي لجنة إلى المقدمة للقیام بذلك، حیث یجب أن یبدأوا بتفویض 

  في مكان تلبیتھ في التفویض واألجزاء الناقصة في التفویض.

السنة السابقة، سألنا في منطقتي حول احتمالیة  وكتردید لما قالھ رودي سابًقا، سأقدم لك مثاالً.

خدمات ترجمة إضافیة في االجتماعات حتى یتمكن األشخاص الصم من الوصول إلى وجود 

اآلن، لقد قمنا منذ  االجتماعات بصورة أفضل، وقد أخطرنا على الفور بعدم وجود مال لذلك.

 ذلك الحین بتقدم كبیر في ھذا الصدد، ولكن ذلك مثال واحد فقط.

ء وصول أفضل، خاصة للذین یعانون من ومن حیث التعامل مع الوصول لذوي اإلعاقة، فبنا

وحتى  TLD، وتحسین توفر TLD، سیعمل بالفعل على تحسین قبول DNSالعمى ضمن 

 احتمالیة شراء أسماء النطاقات.

كما نرى حول ھذه المشروعات، یجب  قد یكون ھناك العدید من المشروعات. --لذا، كما نفكر 

كما تعرفون بسبب أن ھذا منشأ األموال، وما  أن نكون أیًضا حساسین نحو السجالت والتفكیر

 یمكن أن تقوم بھ المنظمة لتحسین عائد االستثمار الحًقا.

وھذه بالفعل طریقة  وأعتقد أن ذلك من خالل القیام بھ بصورة مناسبة، ولیس بصورة خیریة.

 .TLDللحصول على قبول أفضل في 

 

 بیل؟ لغني بیل دریك أن لدیھ تعلیق یرید طرحھ.قبل أن نذھب ھناك، أب جارث، شكًرا لك.  براد وایت:

 

 أفراد المجتمع المدني في المؤخرة دائًما.  بیل دریك:

وأنا من شیكاغو، لذا أحب المناقشات حول كیفیة إنفاق  .NCUCأنا رئیس  أنا بیل دریك.

 األموال ویمكنني تقدیم بعض المقترحات على ھذا الخط.

فالمزادات  عتقد أننا یجب أن نبدأ بتقییم الخبرات األخرى.أ ولكني سأبدأ فقط بنقطة أساسیة.

تقوم لجنة االتصاالت االتحادیة األمریكیة بمزادات خارج النطاق، وحققت  لیست جدیدة بالكلیة.

ملیار دوالر، بعضھا مستخدم لتمویل تنمیة شبكة سالمة عامة، وشبكة سالمة  45على ما أعتقد 

 حدث ذلك.أو سی عامة على المستوى الوطني.
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ھناك قدر كبیر من الخبرات األخرى ویمكن أن ینظر الشخص في محاولة الوصول إلى بعض 

 المشیرین إلى كیف یمكن تحقیق أقصى استفادة من ھذا النوع من الموارد.

 بل سأحاول تحدید نطاق الخبرات السابقة. لذا، لن أبدأ من ال شيء.

ین ھي مشكلة بالعدید من الطرق، من وجھة نظري ثانًیا سأقترح أن إعادة األموال إلى المتقدم

الشخصیة، أحدھا یتمثل في التفكیر في أنھ سیغیر ھیكل الحوافز للمزادات بطرق ستكون قابلة 

 لالستبعاد من وجھة نظرنا الجماعیة.

 لذا، ھذا ال یشكل معنى كبیر بالنسبة لي.

ربما ضمن كثیر من ، لدینا مجموعة متنوعة من المصالح، حیث ذلك NCUCاآلن، ضمن 

 المجموعات الموجودة ھنا مع رجالھا، لذا لن أتظاھر بالحدیث عن الجمیع.

سأخبركم من وجھة نظري الخاصة، أني أمیل إلى االتفاق مع ما اقترحھ أفري حول توفیر دعم 

كما سأتفق أیًضا مع ما قالھ  .ICANNأعتقد أن ذلك سیكون متسًقا للغایة مع مھمة  للمتقدمین.

أجریت اجتماًعا أمس  حول توفیر موارد أكبر لبعض أنواع األمور ھنا، مثل الترجمة. جارث

 بدون ترجمة، وقد كانت مشكلة كبیرة.

ولكني أعني، أعتقد أن ھناك قدر أكبر بكثیر مما یمكن إنجازه من حیث دعم التعلیم كما قال 

  جریج.

أنھا ستكون استخدامات ، أعتقد ICANNھناك كافة األمور، طالما أنھا ضمن صالحیات 

 مناسبة للموارد.

وسأقول أمًرا واحًدا، وفقط لالنتھاء من األمر، ھناك بعض االستخدامات التي یمكن أن تتخیلھا 

فمن خالل تعزیز المنظومة األكبر  التي ستكون بالفعل مفیدة أیًضا. ICANNخارج صالحیات 

ة، یمكن أن یشكل ھذا أنشطة وأمور مماثل IGFو IETFمن خالل، على سبیل المثال، دعم 

 مفیدة أیًضا.

لذا، فبوجود ھیكل، ومؤسسة ونوع من اآللیة التي ستتزاوج بحكمة مع ھذه الموارد وتجعلھا 

 متوفرة بصفة مستمرة لبعض االستخدامات، أعتقد أن ذلك سیكون جیًدا.
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  إذا، حصلت على تعلیقین في النھایة. شكًرا، بیل.  براد وایت:

لقد تبقى  ومع ھذین السؤالین، ما مدى الوقت الذي تبقى ھنا؟ ال نأخذك ثم ألبرتو.عزیز، لماذا 

  لدینا سبع دقائق، لذا، یجب أن نلخص ما یلي.

 عزیز؟ 

 معذرة، وولف.  

 

 سأتحدث باللغة الفرنسیة.  عزیز ھاللي:

 لقد سمعت عن السجالت ھناك، األمر األول، عذًرا. .AFRALOلقد أتیت من أفریقیا، من 

اإلجراءات والعملیات، وسأشیر إلى األخطاء التي حدثت في الماضي ألني لن أرغب في 

  ارتكاب نفس األخطاء في المستقبل.

  ، ألنھا لم تعمل، ولم تكن ھناك نتیجة.GISعلى وجھ الخصوص، أفكر في عملیة 

ممثلة ھنا ونطلب منھم تلبیة الكثیر  ALSإن  .ALSثانًیا، أود العودة إلى ما قالھ ألبرتو عن 

لذا، یجب أن یذھب جزء من  من المتطلبات، وقد أخبركم أنھا لیس لدیھا العدید من الموارد.

فھي ترفع  .ICANNلمساعدتھا ألنھا اآلن المتحدث الرسمي باسم سفارات  ALSاألموال إلى 

  .ICANNكما أنھا تنشر كلمة  الوعي.

وكافة  ICANNن الندوات واألحداث، حتى یتضح في النھایة دور في دولتي، نظموا الكثیر م

  .ICANNوإجراءات مساءلة  IANAالمشكالت ذات الصلة بانتقال 

أنا ال أقول كیف، ولكن جزء من المال یجب أن  --لذا، جزء من ھذه اإلیرادات یجب أن یذھب 

  .ALSیذھب إلى 

 الھادفة للربح التي قد تأتي من الدول النامیة. وأود دعم ما قالھ أفري فیما یتعلق بالنطاقات غیر

 شكًرا جزیالً.
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ولم نسمع منھا حتى  اإلشارات بوضوح، ولكن ھولي أوضحت أن لدیھا تعلیًقا تود طرحھ. --  براد وایت:

 اآلن لذا، أرید االنتقال إلیھا فیما یلي.

 

  ال یرید أموال. وأرید أوالً أن أشكر جیمس على قول أن القطاع شكًرا.  ھولي رایتش:

 لم تقدم نفس بیانات اإلنكار. ALACو ALSكما أرید أن أقول ثانًیا أن 

أعتقد أن ھناك بعض األفكار الرھیبة جًدا حول ھذه الطاولة، ربما أفكار أكثر تكون رائعة 

 كما أعتقد أن ھناك أمرین یجب قولھما. وربما ھذه القاعة وفي المؤتمر. --بصورة متساویة حول ھذا 

ولدینا  كما أرغب في رؤیتھا في أحداث توعیة أكثر. أوالً، أود أن أرى النقود وھذا أنا فقط.

كما أتمنى أن یكون لدینا استراتیجیة  وكذلك استراتیجیة أفریقیة. استراتیجیة الشرق األوسط.

  إلى العالم. ICANNآلسیا والمحیط الھادي، كطریقة للوصول بمنظمة 

أتمنى أن تنجح العملیة، كما أتمنى أ، یتم  أشارك جیمس في مخاوفھ. وثانیًا أعتقد أني ربما

اإلصغاء إلى المجتمع، ولكني أفكر في النھایة، أنھ سیكون قرار مجلس اإلدارة وأتمنى أن 

 یتمكنوا من تناول الحرب العالمیة الثالثة.

 

 وولف؟ شكًرا ھولي.  براد وایت:

 

  .ISPأولرییتش نوبین من دائرة -وولف أنا شكًرا، براد.  أولرییتش نوبین:-وولف

لدینا أعضاء في مجموعتنا لدیھم خبرة كبیرة في المزادات، خاصًة من یقدمون شبكات 

 االتصاالت ویعملون في مجال الخدمات الخلویة، ومن ثم تكون مزادات التردد معروفة.

بالترددات وما إلى  لقد خسروا أمواالً وفازوا --كذلك، ھناك مبدأ واحد، األموال التي كانت 

 بصورة غیر مباشرة. ذلك، ولكن ما تم انفاقھ لم تتم إعادتھ إلى ھؤالء المتقدمین.

لذا، لقد كان كما لو أن المزادات أنجزھا من أكثر من وجھة نظر مشتركة، من الحكومة ، ثم 

 عودة إلى الحكومة وثم بصورة غیر مباشرة عادت أیًضا إلى بعض المتقدمین.
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صل بي ذلك إلى مبدأ طلبنا أیًضا التفكیر فیھ ھنا عندما كنا نفكر في كیف یجب لذا، فقد و

 االنتھاء من ھذه العملیة.

یجب أن نفكر لیس فقط حول متطلبات الخاصة والتشریعیة أكثر من أي ذلك یمكن الحًقا ارده 

  إلى المجتمع ھنا.

لیس لدي أمور محددة ولكن  ومن ثم الكتشاف مشروعات فعلیة یتم استردادھا في ھذه الحالة.

  عندما نفكر في المبادئ، علینا التفكیر في تحدید ھذه المبادئ في فصل من ھذه المجموعة.

وعودة إلى المجموعة نفسھا، أعتقد أن المشاركة یجب أن تكون واسعة بقدر اإلمكان، وعلینا 

لمجموعات األخرى معرفة أیًضا أمر اإلجماع في ھذه المجموعة الذي تم إنجازه بالفعل في ا

 شكًرا. كما ھو معتاد.

 

 ألبرتو، ھل لدیك تعلیق سریع؟ شكًرا لك، وولف.  براد وایت:

 

ولكنني بصدد  فنحن بحاجة إلى عملیة. نتفق حول العملیة. ألبرتو سوتو معكم. أنا ألبرتو سوتو. ألبرتو سوتو: 

ألنھا تم ذكرھا في  العملیة؟من سیشكل جزًءا من العملیة وما ھي المعلومات في ھذه  التراجع.

 .ICANNبعض األماكن في الدول النامیة وبعض الدول المتقدمة أنھم ال یعلمون ما ھي 

، على سبیل المثال، في بولیفیا، وھایتي LACRALOلذا، في التوعیة التي نقوم بھا في 

فلدیھم حدود ال یمكنھ المشاركة،  ALSوجمھوریة الدومینكان، وكوبا، وكمثال في ھایتي، لدینا 

 ألن أدیجو لیس لھا تمثیل في ھذه الدولة.

 فقیر، لیس لدیھ موارد وال یمكنھ المشاركة. ALSوھذا 

لذا، فإن نطاق االحتیاجات المطلوب تغطیتھ، أنا ال أقول أن ھذه اإلیرادات یجب استخدامھا لحل 

ھناك  ، مھم للغایة.ALSجمیع  --المشكالت في دولة واحدة، ولكن التوعیة التي نقوم بھا، أننا 

ALS  كما أن ھناك  عضو. 7000واحد یتضمن أكثر منALS  عضو. 150آخر یتضمن 

  صوت. 4000ولكن، إجراء التصویت مفتوح، ومن ثم، یمكن أن یجمع أكثر من 
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، والناس الذین أعرفھم في ICANNوكل ما تقوم بھ  LACRALOلذا، فكل ما نقوم بھ، في 

LACRALO ول ولكن ھذا یمثل نطاق أوسع لذا أعتقد أن لدیھم ملل مما أقALS  تمثل أحد

 للتوعیة. ICANNأھم األدوات لدى 

 لذا، أعتقد أن علینا التطلع والرجاء التذكر أننا نمثل مصالح المستخدمین األفراد لإلنترنت.

 

 Digital وھو لیس سھم من مدیر اإلنتاج لدینا ھنا، وھو مستعد لقتلي بسھم في الرأس. --  براد وایت:

Archery. .إنھ نوع من األسھم المسممة  

كما  أود فقط تلقي األسئلة من ھذین السیدین الذین كانا صبورین للغایة. لذا فنحن متأخرین قلیالً.

أرید أیًضا إعادة التأكید على أن ھذه بدایة الحوار، لذا، إذا لم یتحدث الجمیع أو یحصل على 

  صة یوم األربعاء.فرصة لطرح سؤال، فسیكون لدیكم فر

ألن األشخاص في القاعة یغادرون، ال نرید أن ینتھي  كما یمكنكم متابعة الحوار على تویتر.

  ونرید أن یبدأ فقط. الحوار.

 دوجالس؟  

 

  شكًرا. متحدث مجھول: 

أوالً أرید أن أبدأ بتكرار دعمي لفكرة تمت صیاغتھا ھنا لنا لدعم الحوار بالفعل حول المبادئ 

 من مجرد حاالت االستخدام الفعلي للمال، ألني أعتقد أنھ أھم كثیًرا في ھذا التوقیت.أكثر 

وفقط للمساھمة أیًضا في ذلك، أردت بالتحدید أن أقترح، وھو ما قد یتم إنجازه، التعریف حول 

العملیة للمبادئ المحددة التي ستعمل على ترشید استخدام ھذه األموال، وأعرف أن البعض 

  فعل وأود فقط إضافة واحد.اقترح بال

ملیون وتشغلونھا لمدة سنتین إلى خمس  60ألن شخص ما یقدم لكم  ھذا ھو جوھر األموال.

لذا، نحتاج الستخدام المال بطریقة تضمن  سنوات، فأنتم لدیكم أمر ما یجري بصورة خاطئة.

إذا كان ذلك یدعوا لنوع من االستثمار أو شيء ما، فھذا شيء سیسعدنا استعراضھ  االستدامة.

 .ICANNضمن صالحیات 
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مساھمتي التالیة تتمثل أیًضا في أني سمعت استخدام كلمة التصرف حول النقاش وأنا غیر 

خفیة في مرتاح قلیالً الستخدام ھذه الكلمة ألنھا تقترح على ما یبدو "حسنًا لدینا بعض المناطق ال

جیوبنا، دعونا نستخدمھا"، ومع ذلك، علینا محاولة النظر في مدى المسؤولیة واالستدامة، 

 شكًرا. أردت فقط توضیح ھذه النقطة. الممكنة في استخدام المال.

 

 تفضل، سیفا. شكًرا.  براد وایت:

 

ما علینا فعلھ  ICANNأنا شیفا سوبرامانیان من مجتمع اإلنترنت، قسم تشیناي، وحتى تقرر  شیفا سوبرامانیان: 

في فائض اإلیرادات، من الممكن أن نلقي نظرة جادة إلى كیفیة االحتفاظ بالمال والتأكد من أن 

لدینا ضمن مجموعة أصحاب مصلحة األعمال قدر كبیر من  یتم استثمار ذلك بصورة متحفظة؟

ین الموسمیین، وفي حالة تشكیل مجموعة صغیرة، مجموعة العمل، بھؤالء الخبراء، المستثمر

 والتأكد من استمرار استثمار األموال حتى ال تفقد قیمتھا عبر فترة زمنیة، فسیكون ھذا حكیًما.

 شكًرا.

 

 ال. --سیدي، أنا أسف علینا قطع ذلك   براد وایت:

 [ ضحك ]

 

  مجلس اإلدارة.ستیف كروكر، رئیس   ستیف كروكر:

 استثمرنا األموال بصورة متحفظة. لقد قمنا بذلك بالضبط. دعوني أرد على السؤال األخیر.

لقد استخدمنا نفس العملیات التي نستخدمھا لالستثمار طویل األجل، ودعونا كل  وكل ھذا موثق.

النقطة بجدیة  وجمیع الوثائق موجودة على الویب كما أننا أخذنا ھذه --من یرید النظر في ذلك 

 شدیدة ومباشرة بالفعل، وأنا أتفق تماًما مع السؤال وأتمنى أن یكن األمر تحت السیطرة التامة.
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 لدیك كلمة أخیرة ھنا. رفیق. شكراً لك ستیف.  براد وایت:

 

مع، نحتاج للقیام بھذه العملیة بصورة مناسبة لتتضمن الجمیع في المجت ولن أُطیل علیكم. شكًرا.  رفیق دماك:

ھناك العدید من األفكار ویبدأ ھذا النقاش  وكذلك خارج المجتمع، ولن أفكر أننا نبدأ من البدایة.

 .ICANN، كما أننا ننتناول ھذه المشكلة عدة مرات مع مجلس NCSGقبل ذلك حتى من 

لقد سمعت الكثیر من األشخاص یذكرون طلبات الدعم من الدول النامیة، وأعتقد أننا یجب أن 

ي بذلك أیًضا، فلیس األمر حول وجود السجالت من الدول النامیة فقط ولكن أیًضا حول نعتن

 السجالت وما إلى ذلك، ھذا ھو نوع األفكار والتعقیبات.

على سبیل المثال، قدمت مجموعة العمل المشتركة لدعم المتقدمین العدید من التوصیات حول 

 و نوع التعقیبات التي یمكننا استخدامھا.، ھذا ھICANNالمزادات، وكان أحدھا وجود مؤسسة 

نحن نستمع  یمكننا استخدام جمیع ھذه التعقیبات. لھذا أؤكد على أننا لن نبدأ من ال شيء ھنا.

اآلن بجانب ما قمنا بھ في السابق، ولدینا عملیة مناسبة إلعداد أي تنسیق نتوصل إلیھ، إذا كانت 

 ل أو مھما یكن، وفقط لمعرفة ما یمكننا تقدیمھ ھنا.مجموعة العمل عبر المجتمعات، أو فریق العم

 

  شكًرا لك، رفیق. رائع.  براد وایت:

أخطرتني نورا أنھم سیضعون بیانات رئیسیة حول  مرة أخرى یستمر النقاش یوم األربعاء.

المال ویضعون بعض المعاییر حول النقاش ویقدمون قدر صغیر من السجل، وھو ما سیكون 

 الحوار.مفیًدا مع تقدم 

 بادر بتقدیم تعلیقاتك وآرائك. الرجاء المشاركة. مرة أخرى، إنھا مجرد بدایة.  

 شكًرا جزیالً لكم أیھا الزمالء.  

 [ تصفیق ]

 

 [نھایة النص المدون]

 

  33من  33صفحة 

 


