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VOG:  سوف نبدأ المنتدى العام في  بالجلوس في مقاعدكم.السیدات والسادة، أرجو منكم التكرم

 شكًرا. مرة أخرى، نرجو منكم التفضل بالجلوس. غضون دقیقة واحدة.

، الدكتور ستیفن ICANNالسیدات والسادة، أرجو الترحیب برئیس مجلس إدارة 

 كروكر.

 

قلیالً تمییز ھذا  من الصعب ھذا ھو المنتدى العام. أھالً بكم جمیًعا. مساء الخیر.  ستیف كروكر:

المنتدى العام عن السلسلة غیر المنتھیة من االجتماعات التي عقدناھا والتي كانت مثل 

وكما یعرف الجمیع، فنحن نھدف من وراء ھذه الجلسة أن  المنتدیات العامة كما أعتقد.

نوفر للجمیع خًطا مباشًرا للتواصل مع مجلس اإلدارة وبقیة المجتمع دون أیة شكلیات 

  تصفیات. أو

إضافة إلى ذلك، سنمضي بأكثر  ساعات ونصف. 3وسیستغرق منتدى الیوم حوالي 

كما أن لدینا اجتماع رسمي لمجلس اإلدارة مجدول لھ نھایة ھذا  قدر ممكن من الرشاقة.

 المنتدى ویتضمن مجموعة متنوعة للجمیع بعد ذلك.

ونحن نرید  ذا الیوم.أنا أعي أن ھناك بعض األشخاص لدیھم مواعید سفر بعد عصر ھ

  التطرق إلى الجزء الرسمي من برنامجنا الحًقا.

 فالمنتدى العام لیس بدیالً لعملیة التعلیقات العامة واآللیات األخرى التي لدینا للتعقیبات.

نرجو منكم االستمرار في تزویدنا بمالحظاتكم الرسمیة بشأن بعض المسائل المفتوحة 

تلك ھي الطریقة الوحیدة التي ستتلقى  لنظام عبر اإلنترنت.للتعلیقات العامة باستخدام ا

بھا تعلیقاتكم اآلراء الصحیحة من اللجنة المناسبة أو المؤسسة الداعمة أو أعضاء 

 

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

 .كسجل رسمي
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سیعرض براد وایت، مدیر االتصاالت في أمریكا الشمالیة لدینا، لكم اآلن نظرة  الفریق.

 براد. عامة عن كیفیة تناول األسئلة.

 

الذین حضروا المنتدى العام سابًقا ومن ثم  --بالنسبة لھؤالء منكم  شكراً لك ستیف.  :براد وایت

أما بالنسبة للذین لم یحضروا من قبل، فسنلقي نظرة سریعة على  تعرفون األسلوب.

أؤكد ھنا على السماع من أقصى قدر ممكن من األشخاص وخاصة األصوات  القواعد.

  الجدیدة.

لدیكم سؤال تریدون طرحھ، فلدینا میكروفونین. وسنطلب منكم إذا كنتم في القاعة و

  التواجد على قائمة االنتظار في أحدھما.

 أما إذا كنت مشارًكا عن بعد، فعلیك طرح أسئلتك على عنوان برید إلكتروني.

Engagement@ICANN.org.  األمر یختلف قلیًال عن بعض الجلسات األخرى

 ویتیح ذلك لنا أن ندیر .Adobeلتھم في غرفة محادثة حیث یطرح المشاركون عن بعد أسئ

 بصورة أكثر دقة األسئلة الواردة وتسلسلھا والتأكد من أنھا غیر مفقودة في الحوار الجاري.

إذا حضرت من قبل أحد االجتماعات التي یوجد بھا محاور فیدیو عن بعد، فنحن نقوم 

فلدینا سلسلة من  ا نجاحھ إلى حد ما.وقد أثبت ھذ بذلك ھنا في المنتدى العام مرة أخرى.

ووفًقا لترجیح المشاركین، سنتلقى  محاور الفیدیو عن بعد في ھذه المواقع حول العالم.

وقد تم إعدادھا بالتنسیق مع مجتمع  لقد حاولنا إعداد ھذه المحاور. ھذه األسئلة.

ا عن طریقنا لقد خرجن اإلنترنت وكذلك العدید من المؤسسات األكادیمیة حول العالم.

لنحاول إعدادھا في المجاالت التي ال یكون الوصول فیھا سھًال بالضرورة لنطاق 

لذا، أتمنى أن نحصل على بعض  مرتفع أو التي یكون فیھا ھذا الوصول مكلًفا للغایة.

 األسئلة من بعض ھذه المحاور عن بعد.

سأكون أول  الثة أمور.اآلن، عندما تتحدثون وأنتم على المیكروفون ھنا، الرجاء تذكر ث

اذكروا أسمائكم عندما تقدمون  من یعترف بفشلھ أول مرة، في الحدیث ببطء ووضوح.

  عرضكم.
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أما بالنسبة لمعاییر السلوك، فالتأكید في جمیع ذلك على االحترام واإلصغاء لآلخرین 

 وتذكر أن الجمیع لدیھ آراء مختلفة حول الكثیر من الموضوعات التي نتعامل معھا.

 وھذا ھو المكان الذي نرید فیھ الضوء ولكن لیس بالضرورة الحرارة.

من الصعب دائًما الموازنة بین محاولة إظھار النقاط من جانب والسماع أكبر قدر من 

 لذا، فقد اعتمدنا قاعدة االثتین في المنتدیات العامة السابقة. األصوات من الجانب اآلخر.

بالذكر أن لدیكم دقیقتان فقط لطرح سؤالكم وتقدیم جدیر  ونحن ال زلنا ملتزمین بھا.

إذا كانت لدیكم متابعة، فلدیكم  كما سیكون لدى مجلس اإلدارة دقیقتین للرد. التعلیق.

 ستیف. ویمكن أن تكون اثنین ومرة أخرى سیأخذ المجلس دقیقتین للرد. متابعة واحدة.

 

  شكًرا لك، براد.  ستیف كروكر:

ى أول وسیط، دعوني أوضح كیف اخترنا الموضوعات للفترات قبل أن أحول الكلمة إل

 الزمنیة.

 یوم الثالثاء، الذین یشار إلیھ عادًة بیوم الدوائر االنتخابیة، قضى المجلس معظم الوقت في

 الحدیث إلى مختلف المجموعات حول موضوعات محددة ذات األھمیة األكبر لكل منھا.

ولیس عجیًبا أنھا كانت  د من المجموعات.وكانت ھناك مشكلتین مھمتین عبر العدی

لذا، بالنسبة لھذا  والمساءلة. IANAالجدید وانتقال اإلشراف على  gTLDبرنامج 

وقد  المنتدى العام، فقد أردنا تناول ھذه الموضوعات ذات األھمیة األكبر للمجتمع.

حة أما الثالثة فستكون مفتو خصصنا مجموعتین، واحدة لكل من ھذین الموضوعین.

 ألي موضوع آخر.

كما  أكرر مرة أخرى، نحن نحاول تشجیع الحوار ولیس مجرد تقدیم منبر مؤقت.

  ویسمح بالتعلیقات بالطبع. تفضل األسئلة.

وبذلك، أنقل الكلمة إلى شیرین شلبي الذي سیستغرق الساعة األولى حول برنامج 

gTLD .شیرین. الجدید 
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 جمیعا.وطاب مساءكم  شكًرا.  شیرین شلبي:

 الجدیدة. gTLDسنبدأ الجلسة بأسئلة وتعلیقات حول نطاقات 

وإذا كنتم تریدون الحدیث في  لذا، ھناك اثنین من المیكروفونات في المنتصف.

 المیكروفون، فالرجاء القیام بذلك.

  شكًرا. ھل لي أن أذكركم بالتعریف بأسمائكم قبل طرح أي سؤال.

 

 حسًنا، شیرین؟  ستیف دیل بیانكو:

 

 نعم.  شیرین شلبي:

 

لقد التقینا مع مجلس اإلدارة یوم  .ICANNستیف دیلبیانكو من دائرة األعمال في   ستیف دیل بیانكو:

  وقد حضرت مجموعة فرعیة فقط من المجلس في ھذه المناقشة. الثالثاء.

الجدید حول مفھوم التزامات المصلحة العامة اإللزامیة التي تنتقل  gTLDكان برنامج 

  إلى أمین السجل وااللتزام بالتحقیق واالستجابة لتقاریر االنتھاكات.

لذا، ھناك الكثیر من اللجان  متحمس لفھم أعمال ھذا المجتمع ومساعدتھ. BCكما أن 

  [بعیًدا عن المیكروفون] االستشاریة األخرى.

في كل جلسة استماع في الكونجرس شاركت فیھا، بل وتذكر أیًضا في  یظھر ھذا

  الملحقات.

وقد طرحنا مفھوم أن  لذا، ما یعنیھ ذلك عندما یكون التحقیق والرد مھًما بالنسبة لنا؟

BC  ترید معرفة ما إذا كانت مشاركتھا ضمن االمتثال فيICANN  توضح معاییر

  لما یعنیھ التحقیق والرد.
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أحد اإلجابات التي حصلنا علیھا یوم الثالثاء أن ذلك كان بالفعل بین  وقد كانت

ICANN .وبینما قد أقبل ذلك كتفسیر حرفي، فنحن،  وأطراف العقدICANN ،

كما تتضمن دائرة األعمال أمناء السجل والمستخدمین  الطرف الثاني من ھذا العقد.

من العقد بصورة تمكننا من  لتطبیق ذلك الجانب ICANNالنھائیین الذین ینظرون إلى 

 الحصول على التحقیق والرد المناسبین.

ومجلس اإلدارة من بقیة المجتمع،  ICANNلذا، سنتطلع لفھم ما سیریده االمتثال في 

ولیس فقط أمناء السجل والسجالت، وكیف سیشارك بقیة المجتمع بصورة بناءة وشفافة 

 شكًرا. .ICANNد بالنسبة لمنظمة في حوار لتوضیح ما یجب أن یعنیھ التحقیق والر

 

  ھل ترید اإلجابة على ذلك اآلن؟ حسًنا.  شیرین شلبي:

 

  [بعیًدا عن المیكروفون]  ستیف دیل بیانكو:

 

 نعم، ألن ھنا. لماذا ال یتحدثون، ھل ألین جروجان ھنا؟  شیرین شلبي:

 

 ھذه إجابة ألن یا شیرین.  ستیف دیل بیانكو:

 

 ولكننا نضعھ تحت ضغط مرة أخرى. ذلك.أعرف   شیرین شلبي:

 

 (خارج المیكروفون) --لذا، فإن اإلجابة ھي أنھ بالفعل بین األطراف المتعاقدة  ستیف دیل بیانكو: 
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أنتم تطرحون سؤاالً، بوضوح، كیف تشاركون في المجتمع بوضوح في التحقیق والرد   شیرین شلبي:

 وما شابھ ذلك.

 

 شكًرا.  ستیف دیل بیانكو:

 

 ICANNكانت إجابتي أن العقد بین  لذا، بالتالي، ستیف، لیست ھذه إجابتي.  لین جروجان:آ

إال أني دعوت إلى حوار مفتوح مع األطراف المعنیة األخرى في  واألطراف المتعاقدة.

المجتمع للسعي للحصول على تعقیبات حول ما تعنیھ ھذه المصطلحات وكیف یجب أن 

  وتطبقھا. ICANNتفسرھا 

، ستتركون النصف الثاني مما قلت، وھو أني أشارك مع أعضاء متعددین من لذا

وأدعو  كما كنت أقوم بھ في ھذا االجتماع. .ICANN 53وأنا أقوم بذلك من  المجتمع.

 دائرة األعمال أو أي طرف آخر معني إلى التواصل معي وإجراء حوار.

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] افة بفترة التعلیق العام؟ألیست المناقشات الثنائیة عملیة شف  ستیف دیل بیانكو:

 

 حسًنا، أجري في الوقت الراھن حوارات ومناقشات مع مجموعة من األطراف المعنیة.  آلین جروجان:

 أین یمضي ذلك من حیث ما إذا كان سیؤدي في النھایة إلى تعلیق عام، لم أحدد بعد.

 

 ن یرغب في إضافة شيء.ستیف، كریس دیسبیا ستیف. حسًنا.  شیرین شلبي:
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أعرف أن ما قلت في البدایة كان  ستیف، فقط ألني أعتقد أنھ من المھم تصحیح السجل.  كریس دیسیبان:

 أنك قلت ذلك في جلسة یوم الثالثاء وكانت ھناك مجموعة صغیرة فقط من المجلس.

مجموعة ولكن  فقد كان في القاعة غالبیة أعضاء مجلس اإلدارة. وھذا لیس دقیًقا.

فنحن لم نتحول  لذلك أعتقد أن ھذا األمر مھم. صغیرة فقط كانت تجلس على المائدة.

 إلى الجلسة.

 

وأعتقد فقط أن  ذلك التنسیق الجدید ألننا قمنا بھ مًعا. BCكما تقدر  أقدر ذلك.  ستیف دیل بیانكو:

 الموجودین حول الطاولة كانوا في القاعة.

 

 التالي، من فضلك.المتحدث   شیرین شلبي:

 

  أنا رئیس مجموعة أصحاب المصلحة من المسجلین. مایكل نیلون. مساء الخیر.  میشیل نیلون:

فقط لمتابعة تعلیقات ستیف حول المناقشات بین المسجلین وألن جروجان، حتى نكون 

  واضحین.

في الوقت الراھن، یتناقش كل من ألن والمسجلین في حوار صریح ومفتوح محاولین 

وكما تعرفون، إذا تطور ذلك إلى  توضیح ماھیة المشكالت وكیفیة معالجة بعض األمور.

شيء على جانب ألن یرغب في إصدار استشارة أو رغبات للمشاركة في أمر آخر ضمن 

على الرغم من ذلك، فمن  مجتمع أوسع، فسیكون ھذا أحد األمور التي سینظر فیھا ألن.

لمناقشات معھ فقط لمعرفة ما إذا كان یمكننا فھم ما ھي جانبنا، نحن مشاركون بنشاط في ا

 ومعرفة أفضل طریقة لمعالجتھا. ICANNالمشكالت المعروضة على 

وبعیًدا عن منصبي كرئیس، كعضو فقط في مجلس إدارة ائتالف البنیة التحتیة 

، وشخص ینتقل في مساحات أخرى ضمن نطاق APWGلإلنترنت، وعضو في 

فسینظر بعضنا إلى تنظیم نوع ما من الحوار، ربما في دبلن، مكافحة االنتھاكات، 
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للنظر في التحسینات على تقاریر االنتھاكات، بمعنى آخر، تنسیق التقاریر، والحد 

األدنى من البیانات التي یجب أن یعرضھا مقدمو التقاریر، سواء إلى موفري خدمات 

اول التقاریر بصورة أكثر االستضافة أو المسجلین أو مشغلي الشبكة حتى یمكننا تن

 شكًرا. وال أعني أي شيء أكثر من ذلك. وأنا أعني بكلمة "معالجة" االستجابة. كفاءة.

 

 شكراً میشیل. شیرین شلبي: 

 المتحدث التالي، من فضلك.  

 

أود معرفة ما ھي  .gTLDلدي أسئلة تتعلق ببرنامج  أنا سیون أوجیدجي من نیجیریا.  سیون أوجیدجي:

ألنھا  في الوقت الراھن؟ AFRICA.من ھو المسؤول عن  ؟AFRICA.حالة 

لیست مسؤولة عن ھذه العملیة،  ICANNكما أن  استغرقت وقًتا طویالً على ما یبدو.

متى سوف نبدأ العمل لبدء التسجیل الفعلي للنطاق  وأحتاج لتلقي مستجدات حول ذلك.

.AFRICAشكًرا. ؟ 

 

سأطلب من فریقنا القانوني توضیح ما ھي حالة مناقشات  عذًرا. .توقف عند ھذه النقطة  شیرین شلبي:

 إیمي أو جون، ھل ترغبان بقول شيء ما؟ الحالیة. IRPلجنة 

 

ھذا یشكل جزًءا من المشكلة حول  شیرین، حتى تعود إیمي، أود طرح تعلیق.  مایك سیلبر:

تقدم ھذه  االستقالل، وتتطلب المساءلة عنصر محدد من االستقالل والمساءلة مع

 العملیات.

 

 إیمي. شیرین شلبي: 
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تم عقد جلسة االستماع حول المراجعة المستقلة في الثاني والعشرین  شكًرا لك شیرین.  إیمي ستاثوس:

ونحن اآلن في عملیة نتوقع منھا أن تصدر اللجنة بیانھا  والثالث والعشرین من مایو.

  یكون ذلك عاجالً لیس آجل. إال أننا نتوقع ونتمنى أن في یولیو أو بعد ذلك.

في اجتماعھا المتاح  ICANN، سیوجھ بعدھا إلى مجلس IRPبمجرد إصدار بیان 

 وسینظر المجلس بعدھا في البیان ویقرر كیفیة التصرف بناًء علیھ. التالي.

 

 بمجرد تقدیمھ. ICANNكما سیتم نشره على موقع ویب  عذًرا.  مایك سیلبر:

 

 ھذا صحیح.  إیمي ستاثوس:

 

 ستیف.  شیرین شلبي:

 

 .AFRICAفقط ألي شخص لم یكن یتابع ذلك عن قرب، ھناك طلبات متنافسة على  أجل.  ستیف كروكر:

لذا، ھذا ھو سیاق ما طرحتھ إیمي فیما یتعلق بوجود  واألمر قید التقاضي في الوقت الراھن.

والمرونة وھذا ھو سبب عدم بدء ذلك بنفس قدر السرعة  جلسة استماع في الطریق.

ولدینا ملجأ لألشخاص غیر الراضین عن  فلألسف، ھذه عملیة مفتوحة. للطلبات األخرى.

كما  وفي ھذه الحالة تحدیًدا، تتم ممارسة سبل االنتصاف ھذه. نتائج أي مرحلة محددة.

 یستغرق ذلك وقًتا معتدالً لطرح كافة ھذه الخطوات ومعرفة ما تأخذنا إلیھ العملیة.

 

  شكًرا لك، ستیف.  شیرین شلبي:

 المتحدث التالي، من فضلك.
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أعیش في مدینة نیویورك وأود الحدیث حول المصلحة  أنا اسمي توماس لوین ھوبت.  توماس لوین ھوبت:

  في المدینة. TLDالعامة ونطاقات 

، تم اعتماد قرار طرحتھ من قبل مجلس حوكمة محلي في مدینة 2001أبریل  19في 

 TLDیحمل القرار عنوان "قرار تمكین اإلنترنت"، وقد دعا لتنمیة نطاقات  نیویورك.

.NYC .سنة، یعمل  15اآلن، بعد مرور أكثر  كمصدر للمصلحة العامة.NYC  بما

ولكن  یمكنني أن أتخیل أني أقف أمامكم فخوًرا ومسروًرا. ألف اسم صادر. 80یقارب 

ففي مدینة نیویورك، في كل ھذه السنوات، لم یكن ھناك جلسة  العكس ھو الصحیح.

 في المدینة. TLDاستماع عامة مفیدة حول 

المنعقد في القاعة،  gTLDفیوم األحد الماضي في اجتماع  ولسنا وحدنا في ھذا الصدد.

حول المشاركة العامة في وضع خطة تخصیص األسماء  PARIS.سألت ممثلة من 

  دم وجود أیة اجتماعات عامة ھناك.وقد أجابت بع لدیھم.

أعتقد أن أمامنا عملیة فعالة،  كیف یمكننا تحسین ھذا الموقف وإدراج المصلحة العامة؟

 نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

مرة أخرى في قبول طلبات المدن، یجب أن یكون أحد  ICANNوعندما تبدأ 

عات أصحاب المصلحة فرصة المتطلبات األساسیة للعملیة أن یكون لدى كافة مجمو

فرصة حقیقیة للمشاركة في  حقیقیة للمشاركة في عملیة التخطیط المستندة إلى اإلجماع.

في  TLDكما یجب أن یذكر أي طلب لنطاق  عملیة التخطیط المستندة إلى اإلجماع.

 الموافقة المثبتة. المدینة بالتفصیل كیفیة إیضاحھ لموافقة كافة أصحاب المصلحة.

 عرف ھذه الخطة المصلحة العامة.كما ست

  شكًرا جزیًال.

 

وأنا متأكد من أن ھذه التعلیقات واالقتراحات ستأخذ بعین االعتبار في  شكًرا جزیالً.  شیرین شلبي:

 كریس دیسیبان. شكًرا. المراجعات الحالیة التي تجري.
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مون والكتاب طلًبا حول ما إذا فقد وجھ إلى المترج وھذا لیس تعلیق على ما قلتھ لتوك.  كریس دیسیبان:

 شكًرا. كان یمكننا الحدیث ببطء أكثر حتى یمكنھم كتابة النص المدون.

 

 عرفنا باسمك، رجاَء. المتحدث التالي، من فضلك. شكًرا.  شیرین شلبي:

 

 ، إحدى الدوائر التشغیلیة غیر الھادفة للربح.NPOCوأنا رئیس  أنا رودي فانسنیك.  رودي فانسنیك:

 سأتحدث بإیجاز، حتى أتمنى أن یتمكن المجلس من استغالل وقتنا للرد على األسئلة.

لم توفر مساحة كافیة للمجتمع والطلبات  gTLDأعترف أن الجولة األولى من نطاقات 

الحاجة لقدر أكبر من االنتباه لكافة  ICANNونتمنى أن تدرك  المستندة إلى المجتمع.

المناطق المفتقرة إلى الخدمات وخاصة تلك التي لمحاولة مساعدة  gTLDنطاقات 

تمس األشخاص والمواطنین والشباب الذین یمكن أال یكونوا قادرین على المشاركة 

  بنشاط في منظومة اإلنترنت.

خالل النقاشات التي أجریناھا في ذلك الوقت حیث كنت ال أزال  2009وعودة إلى 

الھادف للربح عدة مرات على الحاجة لشریحة أكد المجتمع غیر  .at-largeجزًءا من 

 محددة من الطلبات المستندة إلى والموجھة بالمجتمع وتحدید األولویة لھا في العملیة.

لم یحدث ذلك وترتب على ذلك العدید من المجموعات غیر الراضیة ومستخدمي 

 اإلنترنت غیر الراضین.

ادات، ربما یمكن أن یكون من ومن وجھة نظر ما یمكن أو یجب إنجازه بصنادیق المز

المفید إذا كان یمكن أن تتلقى الطلبات المستندة إلى المجتمع الدعم الذي تستحقھ لخدمة 

 المفوضة. gTLDمجتمعاتھا ذات الصلة بسالسل 

لحمایة الدعم إلى  ICANNمتحمسة لمعرفة كیفیة تخطیط  NPOCإن  لدینا سؤالین.

 ICANNالثاني فحول كیفیة ضمان مجلس أما السؤال  المحددة ھذه. TLDنطاقات 

 لتلقي الطلبات للعنایة والدعم المناسبین في الجولة الثانیة.
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 شكًرا. بروس.  شیرین شلبي:

 

ولدینا  إنھا تقریًبا الجولة الرابعة كما أعتقد. كما یوضح مارك، لیست ھذه الجولة الثانیة.  بروس تونكین:

  .gTLDبالفعل عدة جلسات من نطاقات 

وضع  ICANNكما أعتقد أن النقطة الرئیسیة ھنا ھي أنھ لیس ضمن مھام مجلس 

  المستندة إلى المجتمع. TLDالسیاسات فیما یتعلق بنطاقات 

 تلك في بدایة األمر. GNSOوكما تعرفون، لقد ترأست عملیة  .GNSOبل ھو دور 

حالیة، كانت ھناك بمجرد االنتھاء من الجلسة ال --وأعرف بالتأكید أن النیة كانت بدء 

 العدید من الضغوط لمحاولة إنجاز األمر.

متاحة لبدء النظر في بعض ھذه المواقف األخرى بمزید من  GNSOوستكون 

لذا، أعتقد أن نقطة البدایة لكم ھو وضع سؤالكم بالفعل من خالل ممثلیكم في  التفاصیل.

GNSO  وفي النھایة إلى مجلسGNSOكما  ه العملیة.. ألن ھذا ھو موضع إدارة ھذ

 TLDأنكم تتحدثون عادًة عن مراجعة أو إنشاء سیاسة جدیدة فیما یتعلق بنطاقات 

  .GNSOوھذا ھو دور  بالمجتمع.

 

لذا،  لم تكن دائرة حتى اآلن. NPOC لسوء الحظ، لم نكن موجودین في ذلك الوقت.  رودي فانسنیك:

 .IANAسأعود للسؤال الثاني في انتقال 

 

لقد ذكرتم استخدام أموال المزاد، لذا، أد تمریر ھذا إلى ستیف  ال تذھبوا اآلن. حسًنا.  شیرین شلبي:

 للحدیث عنھ.
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  شكًرا لك شیرین.  ستیف كروكر:

تم فصل موضوع ما یجب فعلھ أو كیفیة استخدام أموال المزاد بالكامل عن عملیة 

gTLD .نًدا إلى المجتمع حول ذلك.ونحن اآلن نبدأ حواًرا مفتوًحا وحواًرا مست في حد ذاتھا 

قد یكون أحد االحتماالت بالتأكید،  وقد كانت القرارات حول ذلك في طریقھا أمامنا.

طوال الكلمات التي تقترحون أنھا یجب استخدامھا سواء لتسھیل مختلف جوانب الجولة 

ولكن  التالیة أو مختلف جوانب مساعدة األشخاص في الدول النامیة واألماكن األخرى.

  ذلك سیكون بالفعل قراًرا مستقالً.

 ھل یرغب أي شخص آخر في المجلس في قول أي شيء حول ھذه المشكلة؟ حسًنا.

 حسًنا.

 شكًرا.

 المتحدث التالي، من فضلك.

 

 --قد أبدأ  تتعلق نقطتي بالنقاط السابقة التي تم طرحھا. .COREفیرنر شتاوب من   فیرنر شتاوب:

والتي یتعلق بھا عدد من  ICANNبإجراءات المساءلة التي تجري حالًیا في  --عذًرا

من المثر رؤیة أن لدینا أطراف یستخدمون ھذه  الطلبات المستندة إلى المجتمع.

بتحمل المسئولیة نحوھم من أجل مطالبة أخرى، وھي،  ICANNاإلجراءات لمطالبة 

 مسؤولین عن أي أحد.أنھم أنفسھم یجب أال یكونوا 

لدى أي مجتمع عملیات  وھذه بالضرورة وجھة نظر الطلبات المستندة إلى المجتمع.

داخلیة یتحمل من خاللھا قادتھ مسؤولیة نحو أعضاء المجتمع، والتي قد تكون كبیرة 

 للغایة، ولكن المغزى ھو وجود عملیة.

ى المجتمع، فقد كان مستنًدا إل TLDوإذا كان من المفترض أن یكون أحد نطاقات 

 TLDبالفعل حول المساءلة، والقدرة في النھایة على استبعاد المنوط بھم نطاق 

 واستبدالھم بأشخاص یقبلھم المجتمع.
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اآلن، إذا استخدم أحد األطراف عملیة مساءلة لتوضیح أنھ ال یحتاج للمساءلة بسبب 

TLD للتعریفات التي توضح  المحدد، فھي ال تعتبر في ھذا المجتمع ألي شيء ما یكفي

لذا، فالسؤال ھو  یجب تذكیر الجمیع بأن المغزى ھو المساءلة. راجع عند الضرورة. --

نفسھا ال یمكنھا معالجة  ICANNمن بالفعل سیتحمل مسئولیة المعرفة الفعالة بأن 

  .CPAمسئولیة أمور مثل الرجبي أو  ICANNولن تتحمل  األمر؟

 [ المؤقت یصدر صوًتا. ]  

 ولكن المجتمعات فقط یمكنھا ذلك.  

 

 سنأخذ النص، ولن نكون في موقف للرد اآلن. شكًرا. حسًنا. ھل یوجد رد؟  شیرین شلبي:

  المتحدث التالي، من فضلك.

لذا، إن لم تمانع، أود تلقي ھذا  لقد علمت أن ھناك سؤال عبر اإلنترنت. عذًرا. عذًرا.

 براد، سؤال عبر اإلنترنت. ًنا.حس ھل تتفقون معي؟ أوالً ثم سنرجع إلیك.

 

كیف ومتى  السؤال األول: .Atgronلدینا ثالثة أسئلة من أدریان ماك أدوري، رئیس   مداخلة عن ُبعد:

 gTLDتم إرسال وثیقة آلیة حمایة الحقوق إلى المسجلین الجدید والمتقدمین لنطاقات 

  الجدیدة؟

على الصفحة الرئیسیة في  RPMلقد وقعنا عقدنا في أول أكتوبر، وتم إصدار وثیقة 

 ICANNكما لم یتم إبالغنا مباشرة بذلك من قبل  سبتمبر. 30في  ICANNموقع 

لقد تم إبالغنا عن الوثیقة خالل نقاش  خالل مفاوضات العقد أو في أي وقت بعدھا.

 عود المقترحة.عشوائي مع أحد المسجلین عند نقل خطط الص

 -- 2السؤال 
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  دعنا نأخذ سؤاالً واحًدا كل مرة. براد، انتظر فقط.  شیرین شلبي:

 أكرم، ھل تود اإلجابة على السؤال األول، رجاًء؟  

 

ولكن إذا كانت ھناك مشكلة في  ال نعلق على طلبات معینة. شكًرا لك شیرین. مرحًبا؟  أكرم عطا هللا:

 شكًرا. وسنرد علیك مباشرة. CSCطلبك، الرجاء التواصل مع 

 

، نود أیًضا معرفة كیف ومتى تم إرسال RPMمثل السؤال حول وثیقة  :2السؤال   مداخلة عن ُبعد:

إلى السجالت  TLDالمحدد المطلوب أن یصاحب خطة إنشاء  TLDنموذج إنشاء 

لعثور وقد تم إخطارنا أن النموذج یمكن ا الجدیدة. TLDالجدیدة والمتقدمین لنطاقات 

بعد أن قدمنا خطة  ICANNعلیھ على صفحة ویب بیت مقاصة العالمات التجاریة في 

 بأن عرضنا لم یكن كامالً. ICANNالبدایة وانتظرنا خمسة أیام حتى تخطرنا 

 

 أكرم؟  شیرین شلبي:

 

سنناقش األمر بعد االجتماع ونتناول ھذه  مرة أخرى، ھذا خاص بأحد المتقدمین.  أكرم عطا هللا:

 شكًرا. المخاوف.

 

ال یمكننا الموافقة على رفض المجلس لطلب إعادة النظر من  :3السؤال  سؤال أخیر.  مداخلة عن ُبعد:

ھل نحتاج لبدء عملیة الوساطة الموضحة  ما ھي الوسیلة الالحقة لالعتراض؟ مجلسنا.

ب یج ICANNأو ھناك آلیة أخرى في  ؟5.1بالتفصیل في اتفاقیة مشغل السجل، البند 

 علینا اتباعھا أوالً؟

 

 إیمي، ھل تودین التعلیق؟ حسًنا.  شیرین شلبي:
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إذا كنتم تریدون  ھذا فیما یتعلق بمتقدم محدد. سأرد بنفس الطریقة التي رد بھا أكرم.  إیمي ستاثوس:

 ، سنرد على ذلك بطریقة مناسبة.CSCطرح أسئلة من خالل 

 

 شكًرا لك، إیمي.  شیرین شلبي:

 إلى قائمة االنتظار. واآلن نعود  

 

  ، ولكنني أتكلم باألصالة عن نفسي.ALACأنا نائب رئیس  تیجاني بن جمعة.  تیجاني بن جمعة:

فاألمر في ید اللجنة، ونحن  ، وكانت اإلجابة صغیرة.AFRICA.لقد سأل سیون حول 

  ننتظر النتائج.

ستبقى فیھا في أیدي ولكن ما ھي الفترة التي  ھذا طبیعي، وال أحد سیجادل في ذلك.

 شكًرا. وھل ھناك توقف مادي في ھذه العملیة؟ ھذه اللجنة؟

 

وھل ھناك توقف  لذا السؤال ھو ما ھي الفترة التي ستبقى فیھا في أیدي ھذه اللجنة؟  شیرین شلبي:

 مادي في ھذه العملیة؟

 مایك.

 

وأعتقد أني  نا متحمس لھ.تیجاني، دعني ربما أختر ھذا السؤال ألن ھناك شيء ما أ  مایك سیلبر:

أشارك نفس اإلحباطات مع آخرین في المجتمع، فھي أحد الصعوبات التي لدینا كمجلس 

إدارة عند النظر في أمور مثل االستقالل والمساءلة، وھو أنھ من الصعب للغایة 

  اإلصرار على علمیة مساءلة مستقلة.
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بارھم عن كیفیة االستجابة لنا بعد ذلك، كان علینا التحكم في المساءلة المستقلة وإخ

 وكیفیة التصرف وما ھي القیود.

 وإلى حد ما، یسري ھذا على موضوع المساءلة األكبر، التي لدینا في الوقت الراھن.

ولكن إذا  .ICANNمن الجید جًدا أن نقول أن كل شيء یجب أن یكون مستقالً مع 

وقد قررت اللجنة  ارھا الخاصة.كانت العملیة مستقلة بالفعل، فیمكن أن تضع اللجنة أدو

 الحالیة. ICANNالبعد عن بعض الھیاكل والعملیات المدرجة في قواعد 

أو بدالً عند لك كان  --ولمصلحة عملیات المساءلة التالیة، اتبعنا مع ذلك بسبب اإلجابة 

وھذا على النقیض  بالفعل. ICANNأو مجلس إدارة  ICANNعلنا أن نقول أننا في 

  نحن فیھ في الوقت الراھن. تماًما مما

ولسوء الحظ، تم دفع جمیع األوقات  لذا، في الوقت الراھن، نحن بین یدي اللجنة.

الحالیة وتأخیرھا وتمدیدھا في بعض األوقات  IRPواإلرشادات المدرجة في قواعد 

من ناحیة أخرى، یرجع  كما توفي واحد من أعضاء اللجنة السابقة. بسبب الظروف.

ولكننا  ا إلى اختیار اللجنة إجراء عملیة تكون مختلفة عما ھو منصوص علیھ.ذلك أحیانً 

وما أود قولھ، رجاًء التعلم من ھذا الدرس في وضع آلیات المساءلة المستقبلیة  اتبعناھا.

  حتى ال نعید إنشاء بعض المشكالت التي لدینا بالفعل.

 [ الموقت یصدر صوًتا ]

 

 المتحدث التالي، من فضلك، على یساري. شكًرا لك، مایك.  شیرین شلبي:

 

مرة أخرى، فیما یتعلق بالمساءلة، في بدایة ھذا األسبوع، بدا تعلیق السید األمن  شكًرا.  مالكولم ھوتي:

ولكني أتخیل كیف یشعل  حسًنا، قد یقول البعض أنھا صارمة جًدا. .----كما لو أنھ

وزراء من بین أفضلنا وعند بسبب اختیار أعضاء مجلس اإلدارة، مثل الرؤساء وال

  تولي المنصب یبدوا أنھ ال یتلقى أي شيء سوى الشكاوى.
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كما أننا نشعر  وبینما ال أعتقد أنكم مستبعدین، وأتمنى أال تشعروا كذلك، فأنتم أفضلنا.

  باالمتنان الشدید للعمل الذي تقومون بھ.

ء ملوك أو قدیسین، على الرغم من ذلك، ال یعتبر أعضاء مجلس اإلدارة وال الوزرا

وھذا ھو سبب أن لدینا دساتیر لوضع التقالید األساسیة وتوفیر سبل التصحیح الفعالة 

  والقابلة للتطبیق.

فلیس ذلك إشارة إلى  ویجب البحث عن سبل إصالح فعالة للمساءلة في ضوء ما تقدم.

والثقة بالذات عدم الثقة أو نقص اإلیمان بقادتنا، ولكنھ عالمة على مجتمع لدیھ النضج 

  إلصدار أحكام لمكافحة أخطائھ وإنشاء سبل لتصحیحھا.

باختصار، نحن ننوي قبول طرق قابلة للتطبیق لتصحیح أخطائنا التي سنعرضھا، 

بحیث نكون نوع من المجتمع یمكن الثقة بھ في تحمل مسئولیة حمایة موارد اإلنترنت 

 شكًرا. المھمة كمجتمع أصحاب مصلحة متعددة.

 یق ][ تصف

 

 ھل ھذا صحیح؟ لدینا سؤال مصور. ھل یمكن أن ینتظر المتحدث التالي للحظة. شكًرا.  شیرین شلبي:

 

 لدینا سؤال من دیتمار من فالنسیا، إسبانیا. ھذا صحیح، شیرین.  براد وایت:

 تفضل، دیتمار.  

 

وأنا منشأ النطاق  ر ستیفیتز.اسمي دیتا مساء الخیر أو صباح الخیر من فالنسیا، إسبانیا.  مداخلة عن ُبعد:

.CLUB  لذا شكًرا جزیالً على منحنا فرصة المشاركة كمحور في ھذا المنتدى العام

 .ICANNفي 
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یجب تمدید المشاركة عن بعد عبر المحاور كما یجب تشجیعھا أیًضا حتى یعرف 

 الجدیدة. gTLDوكذلك عن نطاقات  ICANNالجمیع عن 

 فالنسیا، ألنھم كانوا أحد النطاقات في مؤتمرات أوروبا.یعرف العدید من المساعدین 

في أوروبا والذي كان مخصًصا لزیادة  CLUB.لذا، فقد أنشأنا في ھذا المؤتمر النطاق 

 .TLDالوعي بالنطاقات باإلضافة إلى نطاقات 

في  ICANNمن المھم للغایة أن تستثمر  .2030ملیون نطاق في  1وشعارنا ھو 

امج التي، بما في ذلك مجموعتنا، یجب أن تنتشر في أوروبا بالكامل المستقبل في البر

 من خالل المشاركة والمحادثات العامة عبر أوروبا.

وبالخصوص أندریا بیكالي وجان جاك  ICANNوفي ھذا الصدد، أود أن أشكر ممثلي 

كما نتمنى في المستقبل أن یساعدنا  ساھل ألنھم شرحوا لنا مشكلة المترادفات ھذه.

في مھمة التواصل حتى نصبح أقرب للعالم بأسره في جزء مھم من  ICANNممثلي 

 شكًرا جزیًال. العالم وھو عالم أسماء النطاقات.

 

  ال توجد أسئلة ھنا، اقتراح فقط. --أي شخص  وشكًرا لك على ھذا المقترح. شكًرا.  شیرین شلبي:

 ھل یود أحد التعلیق؟  

 المتحدث التالي، من فضلك. االقتراح.شكراً جزیًال على ذلك   

 

أود أن أبدأ بشكر مجلس  .CEOأنا المدیر التنفیذي لسجل  اسمي جودي ریتش.  جودي ریتش:

ICANN  وفریقICANN  بالكامل على برنامجgTLD.  

وأعتقد من جانب أنھ یشكل نجاًحا غیر مسبوق وقد أنشأتم برنامج جدید یقوم بإنشاء 

 وأنا متحمس جًدا حیال ذلك. بكة حول العالم.الھویة والمجتمع والش
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أحد األدوات الشیقة في البرنامج ھي أن أكبر الرابحین على المستوى المالي حتى اآلن 

ملیون دوالر إلى  100فقد ذھب أكثر من  كانوا بالفعل الخاسرین في المزادات.

وھذا أكثر بخمسة أضعاف عن إیرادات السنة األولى التي  الخاسرین في المزادات.

، نعتقد gTLDملیون من نطاقات  6ومع بیع  .gTLDاحتسبناھا من مبیعات نطاقات 

 أن أقل من ملیون منھا تم تقریرھا.

لذا، لدینا ھذا المولود الجمیل الذي أنتجناه والذي لدیھ فرصة كبیرة، إال أني أرى أننا 

 تركناه في الشارع.

كما أعتقد أنھ إذا لم نعمل على توعیة األشخاص حول الشارع، فستكون عملیة بطیئة 

كذلك، إذا كنا سنسأل الناس في بوینس آیریس أو نیویورك أو  ومؤلمة للغایة لنا جمیًعا.

فال أحد یعرف ما ھو  ، فلن یعرف أي أحد.TLDلندن أو سیدني، أسترالیا، عما ھو 

TLD. .وعلینا إصالح ذلك  

ونحتاج فقط  حیث یمكن ذلك من خالل العالمات. ما یمكن تنفیذه بعدد من الطرق. وھو

كما أعتقد أن العالمات متحفظة للغایة وأنھا  لعدد من العالمات للحصول على مجموعة.

 مشكلة.

 -- ICANNوأطلب أن تقوم  ICANNأو یمكن عالج ذلك من خالل برنامج توعیة في 

 [ المؤقت یصدر صوًتا. ] 

 شكًرا. ة شدیدة بإنشاء برنامج حتى یمكن أن یصبح المولود معروًفا للجمیع.بجدی

 

  رجاًء، توقف عند ھذه النقطة. شكًرا. حسًنا.  شیرین شلبي:

 بروس ومایك بأي ترتیب.  
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أود فقط توضیح أمر واحد كما أعتقد، للمجتمع، وھو أن المزادات التي تشیرین إلیھا، یا   بروس تونكین:

مزادات خاصة بین متقدمین متعددین لنفس االسم، وھو ما یشكل أمًرا جودي، ھي 

ولم یتم توزیع ھذه األموال على أي  .ICANNمستقالً عن المزادات التي تجریھا 

 شخص حتى اآلن.

بعد ذلك، مع احترامي للوعي المتزاید بالسوق، وقد ذكرتم أسترالیا، فقد الحظت بالفعل 

 MELBOURNE.بإعالنات على الرادیو لكل من أن السجل األسترالي كان یقوم 

لذا، ھناك بالفعل  في برامج رادیو في ساعات الذروة في أسترالیا. SYDNEY.و

  لدیھم. TLDتسویق لنطاق 

یحتاج للوصول إلى مجتمعھ ذي الصلة  TLDوأعتقد في النھایة أن كل مشغل 

للقیام  ICANNكما أني غیر متأكد من مھمة  وإخطاره باحتمالیة االسم المحدد لھم.

 المحددة. TLDبالتسویق لنطاقات 

 

 مایك.  شیرین شلبي:

 ھل یوجد رد؟

 

أعتقد أن تعلیقك بأن األمر یرجع  ھل یمكنني أن أقول شيء، اختلف فیھ بشدة مع ذلك.  جودي ریتش:

المدفوعة لتسویق إلى المشغلین األفراد یعتبر ساذًجا للغایة، وال یفھم مقدار األموال 

  عالمة تجاریة عالمیة.

ولن یوصل برنامج رادیو في ملبورن،  ملیون دوالر. 100فنحن نحتاج ما یزید عن 

 أسترالیا، الرسالة التي نریدھا.

وھي احتمالیة فقط، وقد استغرقنا  فھذا أمر جدید قمنا بإنشائھ، وینبغي إعالم الناس بھ.

في الشارع، ونحتاج من الجمیع الوقوف خلفھ أو ونحن نتركھ اآلن  سنوات في بنائھا.

 لن یحدث.
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 مایك.  شیرین شلبي:

 

إن أمكنني اإلجابة بسرعة على ھذه النقطة ألني أعتقد  أعتقد أن ذلك كان جیًدا. عذًرا.  مایك سیلبر:

أعتقد أنھ إذا كان المجتمع  أننا نواجھ بالفعل موقًفا صعًبا وھو فھم دورنا في كل ذلك.

بدوره في السعي بنشاط للفرص وتسویق النطاقات، ثم أعتقد أنھ شيء  ICANNیخبر 

  یمكن أن یقوم بھ المجتمع.

، التي تمثل منظمة ICANNكذلك، لست متأكًدا من أني أرید أن أكون جزًءا من 

كما أعتقد أن مھمتنا كانت تنسیق معرفات  .TLDمبیعات تجاریة لدعم نمو نطاقات 

كانت التسمیة أحد ھذه المعرفات وقدمنا فیھ فرصة سیاسة بجانب اإلنترنت الفریدة، وقد 

 ونعم، ھناك مصالح تجاریة تمضي معھ. تنسیق تقني یؤكد على وظیفة معرف التسمیة.

ال  وھذه تمثل بالتأكید المصالح التي ندعمھا، ونرحب بالطاولة كمشتركین في الحوار.

 .TLDتسویق لنطاقات  كانت تمضي في مسار أن تصبح وكالة ICANNأعتقد أن 

فھذا ما یریدنا المجتمع أن نصبح علیھ، ثم أعتقد أنھ یجب أن یكون ھناك إجماع لدى 

 المجتمع بأن ھذا ما سنكون علیھ.

 

 أعرف أنكم لم تتلقوا اإلجابة التي أردتموھا، ولكنكم طرحتم نقطة مھمة للغایة لقطاع صحیح.  شیرین شلبي:

 ICANNوال أعتقد أن  كركم على إثارة ھذه المسألة.لذا أش ال شك في ذلك. األعمال.

 لذا... ملیون دوالر كما قلتم. 100لدیھا رغبة في إجراء برنامج توعیة حول العالم بقیمة 

 ھل لدیكم أي اقتراحات؟

 

 نعم.  جودي ریتش:

 

 استمر.  شیرین شلبي:
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وأعتقد أننا  مبیة في أولمبیاد لندن.أعتقد أننا یمكننا معرفة كیف یتم تسویق األلعاب األولی  جودي ریتش:

  إلى خطط متعددة. DNAیمكننا أن نتوصل من خالل 

إال أنا ال أعتقد أن  كمنظمة تسویق. ICANNكما أتفق في أننا ال یمكننا أن ننظر إلى 

ICANN  یمكن أن تساھم بأموال في منظمات أخرى، وقد تكونDNA ثم إجراء ،

 برنامج منسق للغایة.

 

 شكًرا. شكًرا.  :شیرین شلبي

 المتحدث التالي، من فضلك، على یساري.  

 

وفي  لقد حضرت العدید من الجلسات العامة مثل ھذه. --- مرحًبا، سیداتي وسادتي. شكًرا.  كافوس أراستیھ:

إال  العدید من المناسبات التي تم طرح سؤال فیھا، كان ردكم أننا سنأخذ ذلك بعین االعتبار.

  مسار فیما یتعلق بالطریقة التي ستراعون بھ ذلك وإجراء المتابعة.أنھ لم یكن ھناك 

وبدون توجیھ أي انتقاد لكم على اإلطالق، أود معرفة ما إذا كانت ھناك طریقة یتبعھا 

المجتمع إلجراءات المتابعة لمعرفة ما إذا تم اتخاذ أي خطوة فعالة مع وجھة النظر أننا 

  سات العامة.لن نسترجع نفس السؤال في نفس الجل

كما أتمنى أن تأخذوا ھذا في االعتبار، مع شرط أن یكون ھناك  وھذا أمر للنظر فقط.

 وھذا ھو السؤال السھل. طریقة عامة لتتبع ھذه المشكلة الخاصة بھذا األمر.

باستمرار لعدة سنوات، فلدي أحد  ICANNأما السؤال الثاني، فحیث أني أحضر 

، عملیة اإلنترنت، دعنا نقل، مفتوحة ICANNاألطراف الذي یقول أن عملیة 

ولقد وجھ إلي انتقاد من العدید من األشخاص الذین  ودیمقراطیة وبشفافیة وشمولیة كاملة.

وجھوني، كافوس، ال تقل ذلك طوال الوقت ألن ھناك العدید من القیود لدى بعض 

 ICANNأو مقاول  ICANNحیث یوجد لدى  المجتمعات أو المشاركین أو األعضاء.

بعض القیود، معوقات، فیما یتعلق بالرد بصورة مناسبة ومساویة على احتیاجات 
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ومتطلبات بعض المشاركین أو المجتمعات أیًضا وھكذا، ھل سیكون ممكًنا أن تتم 

إذا كنا سنمیز بین  مراجعة ذلك بجدیة حتى یمكننا متابعة القول أن ھذا شامل ودیمقراطي؟

لذا،  كما أنھ لیس شامالً. و المشاركین، فھذا لیس دیمقراطي.فئتین مختلفتین من الدول أ

كما یمكنكم أن تتعرضوا  وربما ال یكون في أیدینا. ویمكنكم طرحھ. فھذا سؤال جاد.

لذا، رجاء التعامل بجدیة ألننا نرید أن یكون لدینا  لبعض القیود أو المعوقات أو التقیید.

أن یكون أسلوب أصحاب المصلحة المتعددین ھذه القدرة على دفع وتشجیع الجمیع على 

 ھذا شامالً وشفافًا ودیمقراطًیا وھكذا، كما یجب أن یكون لدینا إثبات على ذلك.

وتیجاني، لقد ذكرتم أنھ لیس في ید  AFRICA.السؤال الثالث، كرد على موضوع 

تعمل كیف ترون أن آلیة المساءلة الجدیدة التي  مجلس اإلدارة، بل ھو في ید اللجنة.

اآلن على تصمیم وابتكار، ولدیھا استخدامات أكبر وأكبر لھذه اللجنة المستقلة، لن 

(خارج المیكروفون) یؤید ھذه اآللیة وعلیھم أن  --تواجھ صعوبات أشد من الیوم، وھذا 

یروا النتیجة من أننا لن نواجھ نفس المواقف، رقم واحد ورقم اثنین، حیث ستكون ھذه 

ھذا ال یحظر العملیة  حة للناس وللمجتمع المشارك في ھذه العملیة.معاییر كافیة وواض

بالكلیة، وفي النھایة سنتوصل إلى أن ذلك الطلب لن یكون مناسًبا وأننا أضعنا ما یكفي 

 ذلك فقط لھذا المجتمع. من الوقت.

واآلن، ھناك ھذا  ھذا مھم للغایة للمجتمع بأسره. السؤال األخیر للمجلس ھو ما یلي:

وال أود الذھاب  یتعامل المجتمع مع آلیة معقدة للغایة للمساءلة. وقف أمام الجمیع.الم

فكیف سیرى المجلس  .IPRإلیھم جمیًعا لبدء تمكین المجتمع وبدء اآللیات للتطبیق و

أو ال  وھل ترون أي صعوبة في تطبیق ذلك؟ ھذا الموقع إذا كانت جمیعھا ساریة؟

  ترون أي صعوبة.

فقط للجمیع معرفة أنھ إذا كنا نضع نظرًیا جمیع ھذا األمر، فما ھو التنفیذ لذا، من الجید 

، لدیكم آلیة لذلك، واآلن gTLDلدیكم نطاقات  وسأقدم لكم مثاًال بسیًطا. العملي لذلك؟

ھل لدینا (خارج  ألنھ لم تتم دراستھ بصورة مناسبة. لماذا؟! نأتي إلى المشكالت.

 كد من أن لدینا نفس الصعوبة.المیكروفون) مناسب من أجل التأ
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أعرف أن ھناك العدید من  شكراً لكم جمیًعا. -إذن  شكًرا. شكًرا. شكًرا لك، كافوس. شیرین شلبي: 

المشكالت حول المساءلة في عقولنا، وھي فرصة لبعضنا لطرحھا في ھذه الجلسة 

ھناك ستكون  الجدید من فضلكم؟ gTLDولكن ھل یمكننا تخصیص ھذه الجلسة لنطاق 

 شكًرا جزیالً. منتدیات أخرى وأوقات أخرى الحًقا للحدیث حول الموضوعات األخرى.

 ستیف، ھل تود قبل أي شيء؟

 

السؤال األول حول تتبع األمور التي نقول أننا سنتابعھا ھو سؤال وجیھ، وأعتقد  نعم. ستیف كروكر: 

ا الصدد، ألننا تلقینا أننا نحتاج للنظر عن قرب في ذلك، فھناك شعور باالعتیاد في ھذ

 لذا، أفھم السخریة فیما سأقول، سننظر في األمر. ھذا السؤال من قبل.

أما السؤال الثاني، فإذا كنت أفھم بصورة صحیحة، حول القیود على المشاركة، أو 

أعتقد أن ھذا بالضبط ھو  القیود التي تفرضھا بعض الدول على المشاركة في عملیاتنا.

من اختصاصات أخرى ولیس منا نحن، ولیس ھناك في النھایة ما األمر، إنھا قیود 

 یمكننا القیام بھ في ھذا الصدد سوى أن نتحلى بأقصى قدر من االنفتاح.

عذًرا، ال یتعلقان ببرنامج  .gTLDأما السؤالین الثالث والرابع، فیتعلقان ببرنامج 

gTLD .كًرا.ش ولكن بالمساءلة، ومن األفضل تأجیلھما في ھذه الجلسة 

 

ھل تمانعون أن  قبل أن أنتقل للمتحدث التالي، أفھم أن لدینا سؤال مصور. شكًرا. شیرین شلبي: 

 براد؟ نأخذه.

 

 لدینا سؤال من السید موراي ماكریبشر من مجتمع اإلنترنت. مداخلة عن ُبعد: 
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اإلقلیمیة  At-Large أنا أتمنى لمنظمة ونحن من تورونتو. نعم، أنا موراي ماكریتشر.  موراي ماكریتشیر:

نحن محظوظون للغایة في  شكًرا على أخذ سؤالنا. كندا. ISOCفي أمریكا الشمالیة و

كندا بوجود قدرات إنترنت متمیزة، إال أننا نعرف أن الدول النامیة األخرى لیسوا مثلنا، 

ولكننا نعرف أیًضا أن ھناك عدد من الزمالء من الدول النامیة ال یمكنھم للعدید من 

وسؤالي للمجلس ھو، ھل ستقومون بزیادة  .ICANNاألسباب حضور اجتماعات 

 شكًرا. مع تقدمنا؟ ICANNالدعم لھذه المشاركة عن بعد في أنشطة 

 

 فادي، ھل تود اإلجابة على ھذا؟ شیرین شلبي: 

 

بوینس فقط معرفة أنكم تتمتعون بمشاركة كاملة معنا من  ببساطة، ھذا أمر رائع. نعم. فادي شحادة: 

یعتبر ھذا االبتكار، الذي بدأ بالفعل في  آیریس إلى كندا یعد أمًرا رائًعا.

NETmundial  وساو باولو، وقد اعتمدناه اآلن ھنا كما تعتمده المنظمات األخرى، ما

 لذا، فھذا استثمار جدیر باالھتمام. یجعل ھذا المنتدى أكثر انفتاًحا وأكثر عالمیة.

وأود االعتراف علًنا بمجتمع اإلنترنت للمساعدة في تمكین ھذه سنستمر في القیام بذلك، 

للعمل  ISOCوأقسام  ISOCلذا، صیحة إلى  المحاور معنا في جمیع أنحاء العالم.

 شكًرا. معنا لتحقیق ھذا على أرض الواقع.

 

 التالي على الیمین من فضلكم. التالي. شكًرا لك، فادي. شیرین شلبي: 

 

أنا من  اسم بریت فاوسیت. ھل ینجح؟ بدلوا المیكروفون عدة مرات.لقد   بریت فاوسیت:

Uniregistry.(خارج المیكروفون) أردت طرح اقتراح مادي  ، مشغل سجالت

وقد  الجدیدة. gTLDللمجلس أرى أننا یمكننا االستفادة من المجتمع في نطاقات 

ت، بالفعل، ولقد رأس جدیدة كانت لدینا ھذا األسبوع. gTLDشاركت في كل جلسة 
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لذا، ھناك جدال صحي داخل مجتمعكم حول ما  بضعة منھا وكنت في بعض اللجان.

كذلك، ھناك  یمضي بصورة صحیحة وما یمضي بصورة خاطئة في الجولة األخیرة.

الكبار لدیكم حول ما یمضي بصورة صحیحة  GDDمشاركة صحیة للغایة من أفراد 

كن، ھناك إطار زمني رأیتھ في بضعة ول وما یمضي بصورة خاطئة وما یجب تحسینھ.

وھو ما یوضح جمیع المراجعات الجاریة  GDDجلسات كانت مًعا من قبل أفراد 

إال أنھ لم تتم صیاغة ما ھو  .2017والمراجعة السابقة المنتھیة في الربع الثاني من 

نافذة وأعتقد أن حقیقة أنھ لم یقل أي شخص أنكم ستفتحون  مناسب لھذا اإلطار الزمني.

ثانیة یسبب بعض المخاوف، سواء لألشخاص الذین یعتقدون أن ذلك سیحدث بسرعة 

ومھما یكن جانب  كبیرة بالفعل ومع األشخاص الذین یرون أنھ قد ال یحدث مرة أخرى.

النقاش الذي تقفون فیھ فیما یتعلق بمتى یجب أن یحدث، أعتقد أن الجمیع سیستفیدون 

ن بین اآلن واجتماع دبلن، إلنجاز ھذا اإلطار في بعض األحیا ICANNمن وجود 

لیس علیكم إخباري أننا لم ننتھ من الجولة  وأنا أعرف أنھ سیكون تقدیًرا. الزمني.

فال تزال لدي مجموعة من الطلبات المجمعة في قرار المنافسة، لذا، أعرف  األولى.

شخاص سیودون معرفة ولكني أعتقد أن العدید من األ جیًدا أن الجولة األولى لم تكتمل.

أین نمضي بینما یضع شخص ما إشارة ھنا على اإلطار الزمني وأقول افتتاحنا المقدر 

 كما أود رؤیتكم تملؤون الفراغ بین اآلن ودبلن. للجولة الثانیة.

 

 ستیف. شیرین شلبي: 

 

 تقدیرنا الفتتاح الجولة الثانیة فارغ. ستیف كروكر: 

 [ ضحك ]  

اك بعض االلتزامات، ولدینا التزام شدید للغایة فیما یتعلق ھل تعرف بجدیة، أن ھن

بدراسة وفھم ما نقوم بھ بصورة مناسبة وما نقوم بھ بصورة خاطئة وما ھي البدائل 

 الجولة الحالیة. الناتجة عن الجولة األولى، ال نود بالفعل ترقیمھا كالجولة األولى.
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سننتقل بسالسة وسرعة من موضعنا  یترتب على فكرة محاولة تقدیر تاریخ انطباع أننا

كما أعتقد أن ھذا یشكل  الحالي وننتھي من الجولة الحالیة ثم نتقدم إلى الجولة التالیة.

وقد یكون ھناك شخص یقف خلفكم مباشرة یقول، حسًنا،  مشكلة ألن ھناك بضعة أسئلة.

انت، قائمة دعونا ال نقوم بنفس األخطاء التي ارتكبناھا في ھذه الجولة، ألي قیمة ك

 األخطاء التي یمكن أن تكون لدینا.

 لن یكون ذلك أبًدا ولن یكون في أعتقد أن اإلجابة لن تكون أي إجابة متطرفة تقترحونھا.

الموضوعیة  ربما یكون من المفید أكثر أن نتذكر المعالم تاریخ محدد یمكن توقعھ بأي وضوح معقول.

یمكن أن یقدر األشخاص بنفسھم بدالً من واألسئلة المطلوب اإلجابة علیھا، وبعدھا، 

 محاولتنا أن نقول حسًنا، ھذا جدولنا وكل ما علینا فعلھ ھو مواءمة الجمیع معھ.

 

أعتقد أن ھذا صحیح تماًما، إن أمكنكم توفیر الوقت،  سأكون سریًعا جًدا في المتابعة. بریت فاوسیت: 

لیة تتناول األمور التي ترون أنھا وبعدھا، أعتقد أن الخریطة الحا وفروا لنا التبعیات.

دعونا نفھم ما ھذه األمور، ثم یمكننا مراقبتھا وبعدھا إخبارنا ربما  في المسار الحرج.

شھًرا بعد إغالق ھذه التبعیات الحرجة  18شھور،  6ترون أنھا یجب أن تستغرق 

 --أعتقد أنھ یمكننا ذلك  للقیام بأمر آخر.

 

 سأقبل ذلك. شیرین شلبي: 

 

 --ما أود طرحھ ھو فقط وجود إطار زمني أفضل للفھم  ت فاوسیت: بری

 

أعتقد أنھ اقتراح جید، وترید الشركات بعض االستقرار والتأكد  أعتقد أنني من أتحدث. شیرین شلبي: 

، أكرم، ھل GDD أعتقد بأنھ اقتراح جید. بجانب قدرتھا على إدارة وتوقع األعمال.

ونضع  2017اآلن ودبلن أبعد من الربع الثاني في ھل یمكن أن نمضي بین  --ترید 

 بعض التبعیات الخاصة بمستقبل البرنامج؟
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إذا كان مجلس اإلدارة یرید بالفعل صیاغة التبعیات التي یود  بالتأكید. شكًرا لك شیرین. أكرم عطا هللا: 

ذلك إنجازھا قبل بدء البرنامج، فیمكننا بالفعل العمل مع مجلس اإلدارة على تحدید 

كذلك، من المھم للجمیع إدراك أننا تخطط فقط  والعودة إلى المجتمع في ھذا الصدد.

وبمجرد أن نعرف ما نرید تغییره سیكون ھناك وقت  اآلن للمشكالت التي نود تغییرھا.

إضافة إلى ما تقدم، یشكل عدم معرفة ما نرید  مطلوب لتنفیذ كافة التغییرات أیًضا.

ا یتعلق بتقییم الوقت المستغرق لتطبیق ذلك قبل القدرة على تغییره صعوبة شدیدة فیم

لذا، ھناك بعض التبعیات المساعدة، إال أني أوافق على أنھ إذا كان  تنفیذ الجولة التالیة.

 شكًرا. یمكننا صیاغة ما نود إنجازه أوالً، فھذا سیساعد.

 

دعونا ننتقل إلى أي تاریخ  .2025 أود فقط التأكد من أننا ال نمشي ونحن نائمین إلى بریت فاوسیت: 

 سنعرف إلى أین نمضي.

 

 وبعدھا سأنتقل إلى الفیدیو. المتحدث التالي، من فضلك. نقطة مھمة. شكًرا. شكًرا. شیرین شلبي: 

 المتحدث التالي، من فضلك.

 

، ولكني أتحدث IPCو ACTأنا جوناثان زوك من  .2025دعونا ننقل بسرعة إلى  جوناثان زوك: 

أود أن أشكر المجلس على تأكیداتھ فیما یتعلق بعدم القفز إلى الجولة  الشخصیة. بصفتي

حمقى  CSGأعني الجمیع یا فادي ولكني أدعو  لذا أنا أقدر ذلك. التالیة بسرعة للغایة.

وكل ما أعتقد أني سأقولھ، أود أن یراني الناس  للتفكیر في أننا سنمضي إلى ذلك.

لذا،  أني كنت أحمًقا في وقت الحق لعدم طرحھ.كأحمق لعرض ذلك من معرفة 

  یسعدني أننا سنبدأ بسرعة.

أحد األمور التي تحدث بالرغم من ذلك، ھي أحد األمور التي اكتملت بالفعل في ھذه 

وأنا فقط أفكر بعمق ھنا، وربما یستھدف ذلك  الجولة ھي مرحلة الطلبات في الجولة.

ولكني سأعود إلى نقطة رودي، حیث أننا  ، وأنا أعتذر عن ذلك.GNSOالرجوع في 
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نعرف بالفعل كیف تبدوا مرحلة الطلبات، فقد یستحق ذلك الدراسة ألن لدینا عدد أقل 

لذلك، قد یستحق التطبیق ولكن أكثر مرحلة  وطلبات المجتمع. IDNمن المتوقع من 

ولذلك،  اآلن.وھذا شيء قد انتھي ویمكننا بالفعل بدء دراستھ  الطلبات قدًرا من الدراسة.

 أعتقد أنھ أمر یمكن أن ندعمھ بصورة أكبر في المجتمع.

أما األمر الثاني الذي أعتقد أنني أرید االنتقال إلیھ وقولھ للحشد ھو أن لدینا الكثیر من 

لقد وقعت في خطأ، بسبب التنسیق، فیما یتعلق بتوجیھ ھذا التعلیق  المراجعات القادمة.

فال تزال ھناك عشرة  األخیر إلى أنھ لیس موجًھا بالفعل لھم.لمجلس اإلدارة في االجتماع 

لذا، أود أن أوضح للجمیع توصیات العاملین لنشر  أیام أو أكثر في جدول المراجعة.

بعض المراجعات بسبب غیاب بعض التغییرات، ولدینا حوالي سبعة منھا مجدولة للسنة 

 CWGتطوعین ذات الصلة فقط في لذا، فھذا یقلقني بشدة، مع كمیة خروج الم التالیة.

الرجاء استغالل العشرة  لذا، ھذا لیس موجًھا لمجلس اإلدارة، بل للمجتمع. .CCWGو

أیام القادمة وطرح أفكاركم حول التوسع في بعض ھذه المراجعات وتوضیح أیھا یشكل 

 شكًرا. بالفعل مسارات حرجة ألني ال أعتقد أننا سنتمكن من تناولھا.

 

 وولفجانج، تفضل. ھل یود أي من أعضاء مجلس اإلدارة الرد على ھذین االقتراحین؟ شیرین شلبي: 

 

أعتقد أن عملیة التقییم والدراسة ھذه تشكل تحدًیا للمجتمع ككل، لذا، علینا أال  شكًرا. وولف غانغ كالین واتشیر:

 ننتظر حتى تتوصل لجنة خبراء ربما ال تكون قریبة من العملیة، كما تعرفون، إلى

كما أعتقد أن المجتمع یتضمن كافة  ویجب أن نبدأ ھنا واآلن. نتائج فردیة مستقلة.

وربما یمكننا تنظیم عملیة شاملة عبر  الخبرات والمعرفة باإلضافة إلى الخبرات العملیة.

لذا، قد ال  الدوائر حیث یمكننا تجمیع كافة الخبرات الفردیة ثم إرسالھا إلى عملیة أوسع.

ة منظمة بصورة أفضل للتقییم الخارجي، إال أني أتفق تماًما مع أن ھذا یشكل ذلك عملی

 شكًرا. التقییم للبرنامج الكبیر یشكل تحدًیا للمجتمع بأسره.
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 أعتقد أن راي یود اإلضافة إلى ذلك. ال تذھبوا بعیًدا. شیرین شلبي: 

 

نا جلسة أمس لمناقشة عندما عقد أود أن أعید ما قالھ جوناثان. شكًرا لك شیرین. راي بلزاك: 

المراجعات، أوضحت اإلحصائیات التي جمعناھا حول التعلیقات والمراجعات أن ذلك 

ومن المحبط للغایة سماع أشخاص یشتكون من زیادة الحمل ثم  كان صفًرا حتى اآلن.

 شكًرا. ال یأخذون الفرصة للتعلیق على الجداول الزمنیة ومن ثم یمكن سماعھم.

 

 رجاًء، لدینا سؤال مصور. حسًنا. ا.شكرً  شیرین شلبي: 

 

 لدینا سؤال أو تعلیق من السید أولیكساندر تشاروك من أوكرانیا.  مداخلة عن ُبعد:

 

(خارج المیكروفون)، نود توجیھ الشكر عن ھذه الفرصة المتمیزة لعرض  مرحًبا. أولیكساندر تشاروك: 

بضعة أسئلة ومساھمات  لقد قدمنا .ICANNمساھمة مجتمعنا األوكراني في اجتماع 

في مختلف مجموعات العمل وخالل ھذه الجلسة، انتھینا من مناقشة أفضل طریقة 

ألسلوب منظومة حوكمة اإلنترنت، ولدینا اتفاق سائد بین مجموعة أصحاب المصلحة 

المحلیین المختلفین بأن أسلوب أصحاب المصلحة المتعددین ھي أفضل طریقة لحوكمة 

، IANAولكننا ال یزال لدینا بعض الشكوك فیما یتعلق بانتقال  یا.اإلنترنت في أوكران

ولسوء الحظ، لم تقدم الحكومة  وقد قرننا أن یكون لدینا (غیر مسموع) األسبوع المقبل.

، ولكننا نتمنى أننا سیكون لنا موقف مشترك ألصحاب GACاألوكرانیة موقفنا إلى 

یمكننا المساھمة بموقف مشترك ألننا كیف  .IANAالمصلحة األوكرانیین في انتقال 

 شكًرا. متأخرین قلیالً وكیف یمكننا تطویر ھذا والحفاظ علیھ في مساره الصحیح.
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 شكًرا. شیرین شلبي: 

 ھل یرغب أحد في التعلیق؟

 فادي.

 

، وبكم IANAنود الترحیب بأودري ھیبورن من أوكرانیا لمساھمتھ في انتقال  حسًنا. فادي شحادة: 

لقد كان رائًعا رؤیتكم تجلسون ھناك تحت ذلك الملصق طوال الطریق  التأكید.جمیًعا ب

 من أوكرانیا.

فكل جزء من العملیة بالنسبة لالنتقال یعتبر  حسًنا، اإلجابة على سؤالك مباشرة للغایة.

اآلن، لقد سمعتم ربما الیم في أوكرانیا أن مجتمعنا أنجز في بوینس آیریس  متاًحا وشامالً.

إلى الجولة التالیة من  ICGواآلن ستمضي  .ICGضمن  CWGقترح قبول م

یمكن الوصول إلى جمیع ھذه األنشطة عن بعد لألشخاص الذین یرغبون في  المداوالت.

الحضور واالستماع والمشاركة ونتمنى منكم ومن جمیع أصحاب المصلحة األوكرانیین 

  لھا األخیر الحرج للغایة.المشاركة في ھذه العملیة المھمة التي تمضي اآلن في می

كما یمكن الوصول إلى أي شيء عبر  وكل شيء متاح. لذا، نرحب بمشاركتكم.

وإذا أمكننا مساعدتكم بأي صورة، فإن مایكل یوكاشیف، الذي یمثل  اإلنترنت.

ICANN  في منطقتكم یمكنكم التواصل معھ دائًما كما أني متأكد أنھ سیسعده للغایة

 دعمكم بأي صورة.

 ا.شكرً 

 

 ، ربما.GACلدینا توماس، یرید الحدیث نیابة عن  شیرین شلبي: 
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لقد طرحتم، كما قلتم وسمعتم، بیاًنا، یمثل بیان دعم  وأھالً بكم في أوكرانیا. شكًرا. توماس شنایدر: 

، ولكن فیما یتعلق بأعمال المساءلة في ICGالذي سیتم إرسالھ إلى  CWGلمقترح 

CCWG فقد قررنا في ،GAC  إرسال بضعة أسئلة بدأنا في مناقشتھا ھنا في بوینس

مع موعد نھائي في العاشر من یولیو لطرح وجھات  GACآیریس إلى كافة أعضاء 

 كتعلیق. CCWGنظرھم حول ھذه األسئلة التي سیتم بعدھا تجمیعھا وإرسالھا إلى 

 نتمنى  من أوكرانیا كما GACلذا، بالطبع سیذھب ھذا أیًضا إلى أوكرانیا، وعضو 

 شكًرا جزیًال.

 

 شكًرا لك، توماس. شیرین شلبي: 

 لدینا ثمانیة دقائق متبقیة، لذا أنا على وشك إغالق ھذا الخط.

 ھل ثمة أحد آخر؟

لذا لدي أربعة أشخاص على الخط وسأغلق ھذا الخط عند ھذه  شخص آخر. حسًنا.

 شكًرا جزیًال. النقطة.

 لقد أغلقت قائمة االنتظار. كل شيء. ھذا حسًنا. خمسة على الخط اآلن. حسًنا.

 المتحدث التالي، من فضلك.

 

أعرف أن الترجمة جیدة جًدا  سأتحدث باإلسبانیة، إذا كنتم تودون وضع السماعات. إریك اریارتي: 

 بالفعل.

سأطرح مشكلة رأیت أنھا مغلقة، ولكني أعتقد أن لھا تداعیات أكثر مما كان األمر في 

أمس، في اجتماع العالمات التجاریة، أرسل  .AMAZONإنھا تخص  البدایة.

یقول أنھا یجب أن تراجع قرارھا  ICANNالكونجرس األمریكي خطاًبا إلى 
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تم إبالغھا أنھا یجب أال  ICANNبسبب مقف معقد ألن  AMAZON.بخصوص 

تقوم بھذه المراجعة في موقف مماثل فیما یتعلق بالمساءلة أیًضا، حیث ستكون عملیة 

 AMAZON.لذا، أود أن أفھم كیف یربط الكونجرس األمریكي  صعبة. IANAانتقال 

 فیما قد ندعوه في بعض الثقافات باالبتزاز. IANAبانتقال 

الخطاب ھي أن القانون الدولي، یجب أن تكون  ومن الواضح أن أحد الحجج في ھذا

 العالمات التجاریة لھا األسبقیة.

توصلت إلى حل لمجموعة عمل حقوق اإلنسان ومجموعة عمل  GACلذا، أعتقد أن 

 القانون الدولي ألن الكونجرس األمریكي یدعمھا اآلن.

حكومات أخرى فقد قدمت حكومات بیرو والبرازیل و ولكن ھذا ال یتبع المسار العادي.

في المنطقة، استناًدا إلى البیان الوزاري لكافة الدول، في أمریكا الالتینیة، بیاًنا تدعمھ 

GAC.  وإذا لم أكن مخطًئا، فإن الحكومة األمریكیة عضو فيGAC. 

لذا، في ھذا الموقف المعقد، نعرف أن ھذا خطاب، وبالطبع ال یتجاوز النیة أو الرغبة 

، بشرط ICANNرس، فھذا الخطاب بین یدي الزمالء في من بعض أعضاء الكونج

 .IANAمراجعة ھذا القرار، ألنھ بخالف ذلك، قد تكون ھناك مشكالت في انتقال 

 

بالنسبة لي، یلمس ھذا ما ناقشناه  أعتقد أن ھذا سؤال یستحق االھتمام. شكًرا لك إریك. مایك سیلبر: 

الت ربما تكون أكثر تعقیًدا من سابًقا من حیث المراجعات، ألني طرحت بضعة مشك

وأتمنى في الجولة الثانیة أو  وقت مناقشة كتیب المتقدمین واالتفاق علیھ واالنتھاء منھ.

الثالثة أو مھما یكن عدد الجوالت اإلضافیة، أن نتناول ذلك، بحیث نتمكن من تنقیح 

بالنسبة لي، ال  وتحسین العملیة كل مرة نتناولھا فیھا حتى نصل لدرجة أكبر من التأكد.

تتعلق المشكلة األكبر بالصواب والخطأ، ألني ال أعتقد أنھا بالضرورة مصطلحات 

 تتعلق بھذا الظرف، ولكنھا أسئلة بخصوص التوقع والتأكد والنزاھة في العملیة.
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 شكًرا. حسًنا. شیرین شلبي: 

صعب إجراء لدینا خمسة دقائق لالنتھاء وأربعة متحدثین، لذا أعتقد أنھ سیكون من ال

 حوار، إال أني أود أ، یسمع الناس.

یجب أن یكون  لذا إذا كانت لدیكم أسئلة أخرى، أو شيء ما تودون قولھ، الرجاء قولھ.

 إذا لم یكن كذلك، الرجاء ترك السؤال لوقت الحق. الجدید. gTLDحول 

 المتحدث التالي، من فضلك.

 أجل.

 

لقد وقفت ھنا عدة مرات  لیق على الجوالت التالیة.لدي تع .COREفیرنر شتاوب من  فیرنر شتاوب: 

أتحدث عن الجوالت المتكررة، فعند حدوث أي جولة، یتم اإلعالن بالفعل عن الجولة 

التالیة ومن ثم ال یتمكن الناس من االنتھاء من الجولة األولى، إال أنھم یفضلون بالفعل 

 التواجد في الجولة الالحقة.

قدر كبیر من الضرر بالفعل، إال أن ھناك أضرار أخرى  وقد تسبب عدم وجود ذلك في

مع تلك الخاصة بعملیة  ICANNیمكننا بالضرورة مقارنة ھذه العملیة التي لدى  أیًضا.

 تصریح البناء في ھیئة عامة.

وتخیل جودة التخطیط  سنة. 15تخیل ھیئة عامة تقدم تصاریح البناء مرة كل 

 الحضري.

إذا لم یكن لدینا كما تعرفون فترات قصیرة بین الجوالت، سیكون ھذا بالتأكید مضًرا 

ألنھ إذا لم  وقدرة على التوقع بدقة فیما یتعلق بالوقت ربما أكثر من أي شيء آخر.

 یمكن التوقع فیما یتعلق بالوقت، فإن قابلیة التوقع ربما تكون بال معنى.
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في  ICANNلتي لدى ربما نقوم بذلك بالفعل اآلن من خالل وضع الموارد المتمیزة ا

فریًقا من الخبراء، كما تعرفون، فیما یتعلق بكیفیة  ICANNوقد أنشأت  الوقت الراھن.

 تناول كافة المشكالت المرتبطة بھذا األمر.

وما قد نقوم بھ اآلن قد یكون أن نطلب من الفریق أو شخص ما في الفریق رسم رجل 

بعد ذلك، سیكون لدینا مرجع،  یات.نفس الطریقة التي یصمم بھا مھندس أحد العمل قش.

عدم قول ذلك سیمثل الطریقة التي یجب أن یجري بھا الموضوع، ولكننا یمكننا مقارنة 

 ذلك المرجع بما سیود الناس أن یكون لدیھم.

فقد قمنا أوالً بجمع القواعد، ثم قضینا  أعتقد أن ذلك سیكون أسرع مما قمنا بھ من قبل.

 تھا على أرض الواقع.خمس سنوات في محاولة ترجم

 

 المتحدث التالي، من فضلك. حسًنا. شكراً، فیرنر. شیرین شلبي: 

 وسأقرأه في النھایة، إذا كان ذلك مناسًبا، یا براد. أعرف أن ھناك سؤال عبر اإلنترنت.

 

لیات جدید مر بعم gTLDأنا متقدم لنطاق  وأنا من الھند. اسمي سیفاسبرامانیان.  سیفاسبرامانیان موثوسامي:

 المراجعة والتصحیح، لذا لدي بعض االقتراحات للتحسین.

أوالً، یبدو أن ھناك العدید من العیوب في عملیة إعادة النظر لمجلس اإلدارة وعملیات 

. تنص عملیة إعادة النظر gTLDمراجعة محقق الشكاوى فیما یتعلق بمراجعات 

س حتى األخطاء في التقییم ومحقق الشكاوى فقط على مراجعة األخطاء في العملیة، ولی

الجدید. یترتب  gTLDأو المشكالت الموضوعیة األخرى التي قد تحدث في مراجعة 

على ذلك عدم وجود سبیل انتصاف سوى التقدم لتصحیح من خالل آلیة ال تتناول أي 

باھظة للغایة للدول  IRPشيء بخالف مشكالت العملیة. ثانًیا، تكون العملیات مثل 

في تكالیف  IRP، التي تدافع عادًة عن ICANNیجب أن تنظر منظمة  النامیة. كما

IRP  دوالر مبلًغا كبیًرا من  1000للموجدین في أجزاء من العالم یعتبر فیھا مبلغ

 المال، ناھیك عن عشرات أو مئات اآلالف من الدوالرات.
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 شكًرا. وتتحدث أبطأ.ھل یمكنك أن تقترب من المیكروفون بعض الشيء،  عذراً سیفا. شیرین شلبي: 

 

یترتب على ذلك عدم وجود سبیل انتصاف سوى التقدم لتصحیح من خالل آلیة ال   سیفاسبرامانیان موثوسامي:

 تتناول أي شيء بخالف مراجعات العملیة.

باھظة للغایة بالنسبة للدول النامیة. كما یجب أن تنظر  IRPثانًیا، تعتبر مشكالت مثل 

للموجدین في الدول  IRPفي تكالیف  IRP، التي تدافع عادًة عن ICANNمنظمة 

دوالر یعتبر مبلًغا كبیًرا لبعض المتقدمین، ناھیك عن عشرات  1000فحتى  النامیة.

 اآلالف أو المالیین من الدوالرات.

كما یؤدي تأثیر ھذه القیود غیر المكتملة وغیر المناسبة إلى موقف ال یكون فیھ للمتقدم 

 القرارات بحصانة نسبیة. ICANNوتتخذ  أي ملجأ

لذا، ھناك بعض القیود التي یمكن أن یضطر المجتمع التنفیذي للعاملین والمجلس في 

 النظر إلیھا وتصحیحھا.

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیًال. شیرین شلبي: 

 المتحدث التالي، من فضلك.

 

  .Googleجوردن بوكانان مع  جوردین بوكانان: 

أرید أن أعود إلى الحوار الذي بدأتھ جودي سابًقا ولكني سأعود إلیھ بصورة مختلفة إلى 

ال تتحمل مسئولیة أن تكون  ICANNحد ما، ألني أعتقد أني أتفق مع مایك في أن 

كما یجب أن  .ICANNمنظمة تسویق ولیس ذلك أیًضا ضمن الكفاءات الرئیسیة في 
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ولكن، إذا كنا سنتراجع خطوة ونفكر  ھ الخاصة.یبقى قطاع األعمال ویكافح بمجھودات

الجدیدة، فما كانت بعض  TLDفي وقت بدء البرنامج ونحن نفكر في إطالق نطاقات 

أحدھا كان  االعتراضات التي طرحھا الناس، وما كانت بعض المخاوف التي لدیھم.

تعقیًدا على  بالتأكید أنھا ستكون مربكة، فالناس قد ال یفھموھا، وقد تجعل الحیاة أكثر

 اإلنترنت مقارنة باألفضل.

والبعض اآلخر  فبعض األشخاص یفھمون األمر. كما یوجد إثبات على بعض ما یحدث.

الجدیدة، إال أن ھناك  gTLDوأعتقد أن ھناك الكثیر من الفرص في نطاقات  ال یفھم.

 أیًضا بعض التحدیات الجاریة.

ما یتعلق بمساعدة األشخاص فرصة، وسأقول مسؤولیة، فی ICANNومن ثم، لدى 

على فھم أن ھذه األمور وصلت، وأنھا تعمل بجانب كیفیة مواءمتھا مع بقیة اإلنترنت 

 من أجل تناول ھذه المخاوف التي حددھا المجتمع مباشرًة فیما یتعلق بالبرنامج.

 نحن نعلم ذلك. بالمثل، قال بعض األشخاص أن ھذه األمور قد ال تعمل طوال الوقت.

رام لسنوات حول التحدیات المتعلقة بالقبول العالمي والتي أرى أنھ مجال آخر  یتحدث

في التأكد من تحدید التحدیات الخاصة بھ التي تمضي في  ICANNیمكن أن تساعد 

ھذه في العالم ونتمنى أن  TLDبدایة البرنامج المطروح ونحن ال نقلب ببساطة نطاقات 

 بطریقة سحریة. تختفي االعتراضات التي یطرحھا الناس

لذا، أعتقد أن ھذه طریقة التفكیر في األمر، ولیس أننا نرید تسیقھا، ولكن أننا نرید 

 التأكد من تحدیدھا وتناول بعض األضرار المحتملة التي طرحھا الناس مقدًما.

 لدینا فرصة اآلن. بوجھ خاص. IDNكما سأضیف األمر اآلخر في النھایة بخصوص 

یمكن للناس اآلن الحصول على عناوین البرید  .IDNوھناك الكثیر من أسماء 

كما أن  أي مكان. اإللكتروني بلغتھم، ولكنھا ال تعمل بصورة أساسیة في كل مكان.

ومن الصعب بالفعل التقدم حیث توجد العدید  ھناك الكثیر من المھام التي یمكن تنفیذھا.

  -- ICANNقد أن ولكني أعت من المشكالت والمعوقات.

 [ الموقت یصدر صوًتا ]
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ولكن یمكنھا المشاركة بصورة إضافیة في التأكد من أن ھذه  UASGكانت مع  --

الجدیدة  gTLDفي نطاقات  IDNالخطوات التقنیة تحدث حتى یتم تحقیق وعد أسماء 

 مقارنة بتركھا.

 شكًرا.

 

 بروس یود الحدیث ثم رام. بروس؟ شكًرا. شیرین شلبي: 

 ا لك، نقاط جیدة.شكرً 

 [ تصفیق ]

 

أعرف أن ھناك بعض االجتماعات حول  أتفق مع ھذه النقاط. نعم، شكًرا لك، جوردین. بروس تونكین: 

التوصل إلى خطة عمل فیما یتعلق بالقبول العالمي وأعتقد أن ھذا بالفعل مجال نحتاج 

یعتبر  .IDNسماء أما الموضوع اآلخر الذي أتفق معھ بشأنھ فھو أ إلدراج موارد لھ.

ضعیف جًدا في برامج المستخدم النھائي النموذجیة، ومن ثم، كان  IDNتوفر أسماء 

 الشراء منخفًضا أیًضا.

فبعض ھذه األفكار من حیث برامج التمویل، أتمنى أن یتم وضعھا بمجرد تناول مجموعة 

یة بعض العمل عبر المجتمعات لكیفیة استخدام أموال المزادات، ولكني أرغب في رؤ

األفكار الصادرة عن ھذه العملیة لالستثمار في كل من مشكالت القبول العاملي وأیًضا في 

 وفائدتھا. IDNالمشكالت أو أي مشكلة فرعیة متعلقة بالقبول العالم ولیس شراء أسماء 

 

 رام. شیرین شلبي: 
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 شكًرا جوردین على التعلیقات. رام موھان: 

الحوارات مع أعضاء مجلس اإلدارة حول بعض أرى تجاوب مع ما تقول في 

وھناك بالتأكید التزام، وسأمضي حتى اآلن فیما یتعلق  الموضوعات التي طرحتھا.

بطرح مسئولیة لضمان أن المجاالت الجدیدة من التقنیات تحصل على الغطاء المناسب 

 والموارد المناسبة الضروریة.

وقد قامت بقدر كبیر من العمل في  بعض الخبرة ھنا. ICANNكما أوضحت 

DNSSEC.  فھي تبذل وتستمر في بذل قدر كبیر من الجھد في أسماءIDN  وھذه

 فقط البدایة حول نقطة القبول العالمي.

لذا، أعتقد أننا إذا كنا سننظر إلى األمور البناءة سواء في مجاالت التكنولوجیا الجدیدة 

نتیجة للتوسع، فھذه ھي أنواع األمور التي أو األمور الجدیدة التي لم یكشف عنھا ك

، المنظمة، ICANNنحتاج لاللتزم بھا من حیث الوقت والعنایة والطاقة ولیس فقط من 

 ، المجتمع.ICANNولكن من 

 

 شكًرا. شیرین شلبي: 

 ویرید مایك قول شيء ما، ثم السید فاتال، سیكون لك الكلمة النھائیة في ھذه الجلسة.

 

كما أعتقد أن التوضیح  أرى أنك تابعت تعلیقي، وأود أن أشكرك. ردین، شكًرا لك.جو مایك سیلبر: 

 والتوجیھ الذي قدمتھ كان مفیًدا للغایة، وأقدر ذلك بالفعل.

 

 وفقط لحظة یا سید فاتال. حسًنا. شیرین شلبي: 

 في الواقع ھي أربعة أسئلة. لدینا سؤال بالفرنسیة من سید یدعى بییر موكادي مبایا.

وسرعة اإلنترنت ودعم المجتمعات الشابة في  IPV6علق الكثیر منھا بموضوع یت
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فلیس لدینا وقت  وأود أن أتلقاه خارج االجتماع. .TLDوأحدھا یتعلق بنطاقات  أفریقیا.

 لإلجابة على ذلك، ولكني أود اإلقرار بأننا تلقینا السؤال وسنتعامل معھ.

 أتوجھ بجزیل الشكر إلیكم.

 

  كًرا لك شیرین.ش خالد فتال: 

قد تعرفونھا جیًدا باسم  أنا من مجموعة اإلنترنت متعدد اللغات. اسمي خالد فتال.

 .MLIمجموعة 

أوالً، أود أن أشكر جوردین على طرح النقطة التي سمعناھا لتونا حول القبول العالمي 

األقل لدینا على  وأود أن أشكر مجلس اإلدارة على االعتراف بھا بالفعل والرد علیھا.

 ثالثة أو أربعة ردود وھو أمر استثنائي.

ألنني أعتقد عندما نتحدث مبكًرا عن الدروس المستفادة، أود أن  فلماذا ھذا وثیق الصلة.

أشارك معكم أمر ما ربما یمكننا استخدام ھذه الخبرة من الدروس التي لم یتم تعلمھا 

 حتى ال نكرر نفس الخطأ.

، التي تم التصریح بالعدید منھا، وھي تعمل، IDNمع  gTLDوقد أطلقنا نطاقات 

 إنھا لم تنجح بشكل جید جًدا. ولكن ھل یمكنك أن تتخیل؟

كما أن ھناك تحدي  وأعتقد أننا اكتشفنا ذلك ألننا نتعلم من العملیة مع تقدمنا فیھا.

 لمجلس اإلدارة وفرصة أیًضا.

ھناك موضوعات أخرى شدیدة األھمیة لم یتم تناولھا، ولم تكن بالضرورة ضمن نطاق 

على الرغم من ذلك، وأود اقتباس كلمات  أو األسماء أو األرقام. ICANNصالحیات 

فادي في نوفمبر السابق عندما كنا مًعا في جنیف، بأن بعض المشكالت یلزم تناولھا 

ومة الجدیدة، وحمایة الطفل عبر اإلنترنت في ھذه مثل األمن اإللكتروني في ھذه المنظ

لذا، فإذا كنتم  المنظومة الجدیدة، واألدوار والمسؤولیات في ھذه المنظومة الجدیدة.

أنا أخطر بالفعل المجلس أنھ حتى تمضي  ترون أن ھذه ساحة لقمتنا، فھذا غیر صحیح.
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ICANN زم حدوثھ بسبب وتشارك في ھذه النقاشات والحوارات للترجیح أو ما یل

األرقام واألسماء ھو واحد أو بعض العوامل المھمة التي یجب ترجیحھا في زیادة أمان 

كما أن ھناك حاالت  المنظومة العالمیة، لیس فقط عبر اإلنترنت، بل خارجھ أیًضا.

 عدیدة.

وللمجتمع في التقدم وإظھار  ICANNلذا، بالنسبة لھذا األمر، ھناك فرصة لمنظمة 

وكذلك بالنسبة للقمة التالیة  لألدوار والمسؤولیات والمشكالت التي ذكرتھا.مالءمتھ 

إنھا قمة جنوب أفریقیة،  ستكون في جنوب إفریقیا. التي نعقدھا في سبتمبر.

وأنتم جمیًعا مدعوون للمشاركة، إذا كنتم ستتقدمون  وستستضیفنا مایكروسوفت.

 وتقولون ما ترغبون في القیام بھ.

 شكًرا جزیًال.

 

 شكًرا. ستیف كروكر: 

 

، وسننتقل إلى الجلسة gTLDبھذا تنتھي الجلسة حول نطاقات  شكًرا جزیًال. حسًنا.  شیرین شلبي:

 سوزي؟ التالیة.

 

أنا سوزان وولف ونحن ننتقل اآلن إلى الجزء الذي خصصناه للتعلیقات واألسئلة  نعم.  سوزان وولف:

 .ICANNتعزیز مساءلة  وجھود IANAحول عملیة انتقال اإلشراف على 

إذا كنتم تریدون الحدیث، الرجاء تعریف أنفسكم،  لذا، نفس القواعد ونفس التفضیالت.

والحدیث ببطء ووضوح حتى یتمكن المترجمون والكتاب من متابعتكم، والرجاء 

 الحدیث بإیجاز حتى یحصل اآلخرین على فرصة للحدیث.
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المراحل الرئیسیة الیوم في ھذه العملیة، قبل أن نستمر، أرید تھنئة المجتمع على أحد 

ھذه مرحلة  .ICGوھي تسلیم المجتمعات التشغیلیة الثالثة ألجزائھا من المقترح إلى 

 ولكنھا فقط مرحلة واحدة. تھانینا لكل شخص. بالغ األھمیة.

 [ تصفیق ]

 ي ھذا.إنھا لحظة واحدة طوال الطریق، ولذا، ال یزال لدینا عمل لنقوم بھ ودعنا نستمر ف

 تفضل، رجاًء.

 

أود الحدیث عن مؤسسة یتم وضعھا من  .NetChoiceستیف دیل بیانكو، من  شكًرا.  ستیف دیل بیانكو:

قبل مجموعات معارضة تتحزب في الخلفیة وتؤخر األسالیب مما یترتب علیھ توقف 

بل أتحدث عن الكونجرس  .ICANNوأنا ال أتحدث عن  سیر صناعة السیاسات.

 NTIAفبالرغم من ھذا التوقف، حقق الكونجرس تقدًما مذھالً حیث أعلنت  األمریكي.

وأفھم أن الكونجرس كان محبًطا ومتفاجًئا من أنھ  شھًرا مضت. 15عن االنتقال منذ 

وقد رد بالبحث عن طرق  قام بالمشاورات المناسبة عندما تم اإلعالن عن االنتقال.

فاد، لقد كنا موجودین  ت استماع على الفور.كما عقد جلسا لتأكید دوره ودعم القیام بھ.

لقد قاموا بصیاغة التشریع الذي سیتیح للكونجرس  أنت وأنا واألمین ستریكلینج.

استغراق ما یصل إلى عام في التفكیر مرة أخرى في مقترح المجتمع بعد أن أعددناه ثم 

 ال.إلجراء االنتق NTIAاعتمدوا إجراءات المالءمة التي قیدت التمویل من 

انغمس أفراد الكونجرس في  لذا، انظر، ھناك شيء رائع یحدث عبر السنة السابقة.

، وھناك ICANNوقد بدأوا في حضور اجتماعات  التفاصیل الغامضة لھذا االنتقال.

وأخیًرا، قاموا بصیاغة تشریعات جدیدة معروفة باسم قانون  ثالثة منھم في القاعة الیوم.

DOTCOMحد األدنى لمتطلبات ، تعمل على تعزیز الNTIA  ثم تطلب من

ICANN  تنفیذ التغییرات في اللوائح التي طلبھا المجتمع من خالل كل منCWG 

كذلك،  وقد كان ھذا رًدا على ما طلبتھ أنا مع عدد من الشھود اآلخرین. .CCWGو

 یوم الثالثاء، اعتمد مجلس النواب بأغلبیة ساحقة ھذا التشریع والیوم صباًحا، وافقت
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بناًء على ما تقدم، فقد قام الكونجرس  لجنة الشیوخ الرئیسیة على نفس مشروع القانون.

بدوره فیما یتعلق بدعم المجتمع، مما یضع العبء علینا في تقدیم مقترح مادي، ونحن 

ولكن دعونا ال ننسى في ھذه اللحظة التعبیر عن  نقوم بذلك ولدینا طرق للقیام بھ.

 عمھ لنا ودعم المجتمع والعاملین الذین تسببوا في تحقیق ذلك.تقدیرنا للكونجرس على د

 رجاًء؟

 [ تصفیق ]

 شكًرا.

 

 الشریحة التالیة، من فضلك. شكراً لمساھمتك.  سوزان وولف:

 

سأتحدث عن  ولن أتبع جدول األعمال. ICANNأنا زمیل في  أنا فرزانھ بادي. مرحًبا. فرزانھ بادي: 

أیًضا أنھ موضوع للتعلیقات العامة واالستفسارات األخرى شيء مختلف تماًما، وأعتقد 

لذا  في نھایة جدول األعمال مما یعني أنكم تھمشون بالفعل الموضوعات األخرى.

 سأتحدث عنھا.

، رجاًء، إلى متى ICANNأوجھ كالمي لمن یقررون مكان انعقاد اجتماعات 

مررنا بالعدید من لقد  ستتجاھلون صرخات الراغبین في الحصول على التأشیرة؟

وقد تم إصدار تأشیرتي في  المشكالت للحصول على ھذه التأشیرة ودخول األرجنتین.

 نفس الیوم، وتم احتجازي في المطار ألنھم لم یخطروا السلطة المختصة.

حسًنا ال،  ومن ثم، اقترح علي البعض أن أغیر جنسیتي وأحصل على واحدة أخرى.

یراني ولكن ما یجب تغییره ھو طریقتكم، ومكان سأبقى مصًرا على جواز سفري اإل

ھل  عقد االجتماعات، وما إذا كنتم تتفاوضون بالفعل مع الحكومات قبل االجتماعات.

 یعرفون بأمر االجتماع.

 

 100من  44صفحة 

 



 AR العام ICANNمنتدى  –بوینس آیرس 

 وقد قرروا ذلك منذ خمسة أسابیع. التالي في باریس. CCWGلذا، سیكون اجتماع 

على تأشیرة من السفارة الفرنسیة  فھل تعرفون ما طول المدة التي یستغرقھا الحصول

إلى متى  على األقل ستة أسابیع. لشخص إیراني أو جنسیة أخرى ترید تأشیرة؟

 سنتعرض لإلھانة؟

 [ تصفیق ]

 

وھذا لیس مرضًیا أو  أرید أن أبدأ بالتعبیر عن أسفي الشدید للصعوبات التي تواجھھا.  فادي شحادة:

ا دعوتھ إھانة، أعتذر عنھ للغایة وبصورة لذا، م بل ھو أمر سيء للغایة. مثیًرا.

 شخصیة.

سنتمكن دائًما من  ولكن، ھناك حد لما یمكننا القیام بھ، ھل یمكننا القیام بأكثر من ذلك؟

  القیام بالمزید، وسنحاول بقوة أكبر.

صدقني، نحن ال نختار دولة فقط لعقد اجتماع بدون بذل كافة المساعي للحصول على 

 لمسبقة على مساعدتنا في التأشیرات.موافقة الحكومة ا

 نحن نقوم بذلك بالفعل.

فمعظم األنظمة التي تقدم التأشیرات معتادة على التعامل مع  ولكنھ ال یكون بسیًطا دائًما.

ونحن لسنا حكومة، كما أننا ال نخطط أن نصبح حكومة، ومن  الحكومات، ألیس كذلك؟

 صدار التأشیرة.ثم، فنحن نبذل كل ما یمكننا لتسھیل عملیة إ

إضافة إلى ما تقدم، أنا متأكد من أنكم تعرفون اآلن أن بعض الدول أسھل من األخرى، 

ما نطلبھ ھو أن نستمر في الحفاظ على ھذا كمعیار رئیسي عند  --ومن ثم، علینا 

 اختیار المواقع، وسنقوم بذلك.

 ا الموضوع.وفي نفس الوقت، أود إخباركم أن فریق العمل یعمل بجد شدید على ھذ

وحتى ھنا، أعني أن لدینا فرق تنسیق للعمل على األرض مع الحكومة األرجنتینیة 

 لمساعدة األشخاص في التأشیرات.
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 ال بوضوح، إذا كنتا نترككم محبطین. ھل نقوم بدور مثالي؟

فیما یتعلق باالجتماع في باریس، الذي أود منكم المشاركة فیھ ألن ھذا االجتماع أكثر 

ائدة عندما یشارك فیھ أشخاص من جمیع أنحاء العالم، الرجاء االنضمام إلینا ثراًء وف

لكننا نجعل كل اجتماع متاًحا عن بعد  عن بعد، الرجاء المشاركة، بأقصى قدر ممكن.

 وإذا لم تتمكنوا من الوصول إلى باریس، نتمنى أن تنضموا إلینا عن بعد.

وسأطلب منھم  الخارجیة الفرنسیة.كما أن لدینا أشخاص في ھذه القاعة من مكتب 

العثور علیك ومعرفة ما یمكنھم فعلھ (كلمة أو عبارة غیر إنجلیزیة) لمساعدتك في 

لذا، ھذا كل ما یمكننا فعلھ،  الحصول على التأشیرة والتواجد معنا خالل خمسة أسابیع.

فأنا مجروح بقدرك،  سنسھل األمر، ومرة أخرى، أعتذر لك وال أعرف ما أقول.

 سنقوم بكل ما یمكننا ونضاعف جھودنا.و

 

 شكًرا جزیًال لك، فادي.  سوزان وولف:

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

 ، إحدى الدوائر التشغیلیة غیر الھادفة للربح.NPOCرودي فانسنیك یتحدث عن   رودي فانسنیك:

في الواقع، نحتفل ھذا الشھر  .ICANNھي أحدث دائرة انتخابیة في  NPOCو

بھدذا، بالعمل مع المجتمع األكبر واألوسع  .NPOCبمرور أربع سنوات على إنشاء 

واألكثر تنوًعا الذي یخدم مالیین المواطنین عبر العالم، نحن نركز بصورة مستمرة 

على مشاركة أعضائنا وتكریس كافة الموارد لتمكین الجتمع، غیر الھادف للربح، من 

 على شركائنا. IANAالتأثیر التشغیلي النتقال  تحدید

وحتى تاریخھ، الحظنا بالضرورة العمل قید التقدم، الذي یجمع كافة أراء ورؤى 

أصحاب المصلحة، مع علمنا بھذه العملیات، وجمع األسالیب والسیاسات وھو ما سیؤثر 

  على المنظمات غیر الحكومیة والجیل القادم.
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المرحلة األخیرة فیما یتعلق بتقدیم مخاوف المنظمات  في NPOCومن ثم، ستساھم 

  .IANAغیر الحكومیة وعرض التعاون التام في تحقیق النجاح النتقال 

كما أني أالحظ أن مخاوف المنظمات غیر الحكومیة تتشابھ كثیًرا مع مخاوف قطاع 

 إلى ذلك. كبیر من مجتمع اإلنترنت العالمي مثل الحقوق الرئیسیة والتعلیم واألمن وما

باالستمرار بمشاركة المنظمات غیر الحكومیة في النقاش  NPOCفي النھایة، تلتزم 

اإلضافي حیث نحسن تواجد المجتمع في العملیة بجانب العدید من اإلجراءات المختلفة 

أقصى قدر  NPOCبین اآلن ودبلن، نشارك [فاصل]، ستجمع  التي تحدث في العالم.

سنكون  راقبونا. مجتمع غیر الھادف للربح في قمة دبلن.ممكن من ردود الفعل من ال

 ھناك.

 

  شكًرا جزیًال لك على تلك التعلیقات.  سوزان وولف:

 التالي؟

 

وأرید بالفعل االنضمام إلى سوزان  CRISPأنا إیزومي أوكاتوني، رئیس فریق   إیزومي أوكوتاني:

لمقترح، وأشعر لإلشراف على إنجاز عرض ا CWGواآلخرین في تھنئة األسماء، 

بتعاون إیجابي للغایة في ھذه العملیة كما أني سعید للغایة برؤیة المناقشات تتقدم خالل 

 .ICGھذا االجتماع في 

، حیث بدأنا حواًرا مع قادة ICGكذلك، أود أن أشارك ھذا بالتوازي مع عملیة 

ت تحتاج المجتمعات التشغیلیة األخرى بصورة معلوماتیة حتى یمكننا تحدید أي مشكال

 لمشاركة المعلومات بیننا.

وأود بالفعل شكر جوناثان ولیز على مشاركة ھذه الروح التعاونیة، فقد كانت بناءة 

ومفیدة للغایة، بجانب حقیقة أنھم عبروا عن رغبتھم في نظر المقترح الذي قدمتھ بالفعل 

 إذن نرى أن ھذا مفید للغایة. المجتمعات التشغیلیة األخرى.
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 CWGطلبت من  ICG، أن IPRما تقدم، نالحظ فیما یتعلق بموضوع  إضافة إلى

االقتباس من كلمتھم، والتسویقة بناًء على المقترحات التي تم تقدیمھا بالفعل، كما أننا 

سعداء بمشاركة أي حقائق أو معلومات لدینا فیما یتعلق بالمقترح الذي قدمناه في مجتمع 

 األرقام حول حقوق الملكیة الفكریة.

لذا، لقد  .ICANNكذلك، أود مشاركة حالة إعداد مجتمع األرقام منذ آخر اجتماع في 

 --بدأنا اإلعداد نحو التنفیذ وھو ما  --أعددنا بالفعل التنفیذ 

 [ الموقت یصدر صوًتا ]

  ولجنة المراجعة. SLAیطور نص اتفاقیة  --

ویسعدنا رؤیة  SLAعلى توفیر ھذه التعقیبات حول  ICANNنود أن نشكر مجلس 

 عدم وجود معوقات رئیسیة في التعلیقات المقدمة من المجلس.

بین  SLAبناًء على ذلك، أشعر بالثقة من أننا یمكننا التقدم فیما یتعلق باالنتھاء من 

ICANN  وسجالتRIR  وأود أن أؤكد أیًضا علىأننا نرید أن یكون لدینا وعي فیما

لمجتمعات التشغیلیة الثالثة وعملیة األرقام یتعلق باألطر الزمنیة، بما في ذلك ا

، حتى تكون المقترحات التي نتوصل إلھیا براجماتیة، ومتوافقة مع ھذه CCWGو

 حسًنا، شكًرا جزیالً. األطر الزمنیة التي لدینا والتي نحاول العمل على تحقیقھا.

 

 شكًرا لك إیزومي، وأعتقد أن ستیف یرید إضافة شيء؟  سوزان وولف:

 

 شكًرا لك یا سوزان.  كروكر: ستیف

فسنكون سعداء باالنتھاء من الترتیبات مع مجتمع  أي مشكلة ھنا. ICANNال تفرض 

واألمر الوحید ھو تنسیق ھذه الشروط بین المجتمعات التشغیلیة الثالثة، التي  األرقام.

 وما إلى ذلك. ICGتشكل مشكلة بینھا و
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أي مشكلة وسنتعامل مع  ICANNوفریق عمل  ICANNكذلك، لن یكون لدى مجلس 

 أي شيء معقول یمكن تجمیعھ.

 

 شكًرا.  إیزومي أوكوتاني:

 

 أجل.  ستیف كروكر:

 

  شكًرا جزیًال لك، ستیف.  سوزان وولف:

 والتالي؟

 

لدي نقطة حول التوصیة بدعم المراجعة المستقلة على  .COREفیرنر شتاوب من   فیرنر شتاوب:

كذلك من  ھذه بالتأكید أشیاء نتفق معھا. لعملیة االنتقال.النحو المدرج في التوصیات 

المناسب للغایة في سیاق الحقیقة البارزة بأن المراجعة المستقلة أد األمور الصعبة التي 

 علینا التعامل معھا اآلن.

بالفعل للجنة دائمة عند إجراء المراجعة كأحد الخیارات  ICANNحیث تدعو لوائح 

سأقدم أن وقت بدء ذلك  بالفعل بدون تغییر اللوائح اآلن. ICANNالتي یمكن أن تنفذھا 

بأسرع ما یمكن، ألننا نتعرض بالفعل لخطر التوصل إلى طریقة إلجراءات مراجعة 

مستقلة أكثر، مع فقد الضوابط بالفعل، وعلى وجھ الخصوص في سیاق عدم اعتماد 

 عل بالعملیة.القواعد للمشكلة كما تستبعد عادًة األطراف المتأثرة بالف

 

 ، أعتقد أن ذلك مناسب.CCWGبروس، كجھة اتصال المجلس مع  حسًنا.  سوزان وولف:
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خاصة فیما یتعلق باللجنة الدائمة للمراجعة المستقلة، ناقشت لجنة حوكمة المجلس  نعم.  بروس تونكین:

األمر الوحید الذي  أن خططنا ھي الدعوة إلبداء االھتمام لتشكیل اللجنة الدائمة. الفعلب

الحالیة، من حیث توجھ لجنة  CCWGبھ كان دمج بعض النص من مسودة  قمنا

IRP. 

لذا، تتمثل العملیة التي نتوقعھا في أننا سنرسل مسودة لدعوة األعضاء لتعلیقاتھم ثم 

لذا، نحن نتفق معك بالضرورة یا فیرنر، وسنعمل على ذلك  ننشرھا علًنا، وإعداد لجنة.

 ادم أو ما شابھ.الشھر الق

 

 شكًرا بروس. حسًنا.  سوزان وولف:

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

كان ھناك العدید من  .21st Century Foxأعمل في  اسمي ریك لین. مرحًبا. ریك لین: 

النقاش في ھذا االجتماع حول الخوف من االستحواذ الحكومي، ونشارك ھذه المخاوف، 

كما یمكن أن یكون على  ن أن یأتي من طرق متنوعة.إال أن االستحواذ الحكومي یمك

ولكن، یمكن إجراء ذلك أیًضا  القمة كما تعرفون، فھو موجود وأنتم ترون التفاعل.

  تحت السطح، حیث ال ترون التفاعالت.

بناًء على ذلك، لدینا مخاوف تتمثل في أن الحكومات یمكن أن تحاول تخویف 

ICANN بالمثل مثل "، كما یمكن أن تكون معاملةICANN ،أنتم تساعدوننا ھنا ،

 سنساعدكم ھناك"، ومن وجھة نظرنا، نعتقد أن الشفافیة ھي ما سیحل ذلك ویساعد علیھ.

أو أي فعل  ICANNلذا، نحن ندعم اقتراح دائرة األعمال بأن تتم إضافة الئحة لطلب 

ؤول إلجراء إفصاح عام دوري لجھات االتصال مع أي مس ICANNآخر نیابة عن 

في الحكومة، بجانب األنشطة وعملیات االستالم واإلنفاق كدعم لھذه األنشطة نیابة عن 

ICANN. 
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كما یعمل اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة على تسھیل تقییم مجتمع أصحاب 

المصلحة المتعددین للبیانات واألنشطة الخاصة بھؤالء األشخاص، في ضوء وظائفھم 

 .ICANNكممثلین لمنظمة 

مع قانون  Capitol Hillك، نعتقد أن ھذا النوع من اإلفصاح موجود ھنا في كذل

كذلك، لدینا قانون تسجیل الوكالء األجانب في الوالیات  اإلفصاح عن المجموعات لدینا.

المتحدة الذي یساعد على تحقیق شفافیة وثقة بأنھا لیست صفقات یتم استقطاعھا بین 

ICANN لطریق الذي ال نعرفھ بالفعل، ونعتقد أن ھذا والمسؤولین الحكومیین، في ا

النوع من اللوائح سیكون مھًما للغایة لضمان الثقة التي نریدھا جمیًعا مع المجلس، 

 شكًرا. ومجتمع أصحاب المصلحة المتعددین. ICANNو

 [ تصفیق ]

 

  مجرد سؤال لك. عذًرا.  كریس دیسیبان:

 أعضاء المجتمع أیًضا؟ ھل ستقدمون ذلك إلى وھو اقتراح رائع للغایة.

 

أعتقد، بقدر ما تكون الشفافیة جدیرة باالھتمام، أن ھذا شيء یجب النظر فیھ، ولكن ما   ریك لین:

 نركز علیھ اآلن ھو تولي الحكومات للمسؤولیة وطرح المشكالت التي ال نعرف عنھا.

ى بعض فلدیھا صالحیة وتأثیر أكبر عل كما سیكون لدینا صالحیة كبیرة من أي فرد.

 القرارات، سواء كانت سیاسات أو خالفھ، التي لیست لدى األفراد.

 

ما أعنیھ ھو ھل ستقدمون ذلك إلى أعضاء تفاعل المجتمع مع  ربما أسأتم فھمي. عذًرا.  كریس دیسیبان:

 الحكومات.

 

 .ICANNأنت تعني مجتمع   ریك لین:
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 نعم.  كریس دیسیبان:

 

 المیكروفون).(بعیًدا عن   ریك لین:

 

 لماذا؟  كریس دیسیبان:

 

 (خارج المیكروفون.) --لماذا سوف   ریك لین:

 

 .ICANNولكنكم جزء من   كریس دیسیبان:

 

یتعلق األمر بالموارد التي تحت  .ICANNال، یتعلق األمر بھیكل المؤسسة في   ریك لین:

لتوظیف المجموعات، والعناصر المؤثرة، للقیم بأمور بالموارد التي  ICANNتصرف 

  تحت تصرفنا والتي لیست لدى اآلخرین.

 كمؤسسة ولیس كمجتمع. ICANNلذا، یتعلق ھذا بشفافیة 

 

 شكًرا.  كریس دیسیبان:

 

  شكًرا جزیالً. حسًنا.  سوزان وولف:

 التالي.
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یبدو أن لدي وظیفة نھاریة جدیدة، وھي  .NZكارتر،  جوردان شكًرا لك یا سوزان.  جوردان كارتر:

من الممتع  .ICANNمقرر مجموعة العمل عبر المجتمع بخصوص تعزیز مساءلة 

  دائًما وجود وظیفتین.

  أردت فقط أن أبرز أمرین بالفعل.

األول ھو أني أشكر المجتمع على النطاق الواسع من وجھات النظر المناسبة المعبر 

عندما تنظرون في ما حدث  ل موضوعات المساءلة في ھذا االجتماع.عنھا بحماسة ح

في ھذا االجتماع، یبدو ذلك ثقیالً إلى حد ما في بعض األوقات، ولكن األمور تتضح 

أكثر بالنسبة لي كما أعتقد، حیث سیكون على أحد المشاركین محاولة مساعدتنا في 

في األسابیع الخمسة التالیة، وھو الحصول على مسودة مقترح نھائیة للتعلیقات العامة 

إال أن النقطة الثانیة التي أردت توضیحھا من  ما ال یدعم الموعد النھائي على اإلطالق.

ھو أال یكون موعد دبلن النھائي  CWGالتعلیقات ھنا والروابط مع مقترح أسماء 

 دبلن.وعلینا تسجیل منظمة داعمة في  كما أن علینا الوصول إلى دبلن. اختیارًیا.

أسبوًعا التالیة أو ما إلى ذلك، سیضطر األشخاص  15كذلك، یعني ھذا أنھ عبر 

  وكما تعرفون، سیكون علینا القیام بالعمل للتوصل إلى نموذج مناسب. للتفاوض.

لذا، كل ما أردت قولھ ھو أنھ إذا لم نكن نرید مقاطعة االنتقال وإبطاؤه لعدد من 

 جمیًعا.الشھور، فھذا التزام علینا 

وھو االبتعاد  بل لكل شخص یشارك في ھذه المناقشات. لذا، فطلبي لیس إلى المجلس.

والوضوح بالفعل حول تأكیداتكم والوضوح بالفعل في أن ھناك مجموعة من التأكیدات 

التي ال یمكن تلبیتھا بمقترح حل وسط، ھو أننا ال نخاطر بأكثر من وقت إضافي حول 

لذي نخاطر فیھ ھو إجراءات االنتقال فیما یتعلق بالوقت وربما ولكن األمر ا المساءلة.

 ال یوجد على اإلطالق.

 ارجع للوراء للشریحة السابقة. لذا، أعتقد أن ھذه مالحظة رصینة أود طرحھا، بالفعل.

 شكًرا. فكر بعمق بالفعل.

 [ تصفیق ]
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تعلیق على موضوع شفافیة لدى توماس  شكًرا جوردان وأود بالفعل العودة لثانیة.  سوزان وولف:

 الحكومة ثم سننتقل إلى...

 

تدرج بالفعل كافة اجتماعاتھا التي لدیھا،  ICANNلقد أردت فقط إخطاركم بأن  شكًرا.  توماس شنایدر:

أو  EuroDIGأینما یذھبون ویتحدثون إلى الحكومات، سواء كان اجتماًعا عاًما مثل 

ھناك تقریر شھري صادر متوفر على األقل على ما شابھ، أو ما إذا كان ثنائًیا، كما أن 

لذا،  .ICANNكما أعتقد أن ذلك ربما یتوفر أیًضا على موقع ویب  .GACموقع 

 شكًرا. إلى الحكومات. ICANNھناك شفافیة بالفعل حول متى تتحدث 

 

ات مع بالنسبة للمتحدث السابق، السید لین، فجمیع المشارك شكًرا لك، توماس. شكًرا.  فادي شحادة:

  وعلى موقعھا. GACالحكومات مدرجة بالفعل في 

  ثانًیا، لیس لدینا أي مجموعات الضغط خارج الوالیات المتحدة.

لذا، تم  ثالًثا، یتم اإلفصاح عن أنشطة الضغط لدینا في الوالیات المتحدة حسب القانون.

وإلى من  ومن ثم، یتم الكشف بالتحدید عن مقدار ما ندفعھ اإلفصاح عنھا بالكامل.

 حسب ما یطلبھ القانون.

لذا، ال أعرف ما یمكننا القیام بھ أیًضا حتى نكون أكثر شفافیة، ولكني سعید للحصول 

 ویسرنا االمتثال لذلك. على أي رؤیة إضافیة من المجتمع.

 

 التالي، ثم لدینا سؤال على محور الفیدیو. شكًرا جزیًال لك، فادي.  سوزان وولف:

 

  أتمنى أن تسمحوا لي ھذه المرة بالحدیث. كافوس أراستیھ. شكًرا.  كافوس أراستیھ:

أؤید فرزانھ بالكامل، فطلبھا بخصوص موضوع التأشیرة  أول جزئین تمھیدیین بالفعل.

 لیس أن تتفاوضوا مع كل دولة فردیة (غیر مسموع) 
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رة عندما یكون لدیكم دعوة من الدولة للمضیف، سیكون أحد الشروط ھو تسھیل التأشی

 (یتعذر تمییز الصوت).  إلى أقصى حد ممكن.

فقد نجحت  ، وحققت نجاًحا.ITUولكن، تم إجراء ذلك سابًقا من قبل سویسر في حالة 

  حالة. 99في 

  ، فستقدمون خطاب دعوة لتقدیمھ إلى السفارة.ICANNإذا كنا نحتاج خطاب دعوة من 

وأفخر بكوني إیراني  أنا إیراني. وأنا فخور أن فرزانة ستحافظ على جنسیتھا اإلیرانیة.

  فارسي مع الخلفیة الثقافیة والحضاریة لدولة إیران.

ثانًیا، أود توجیھ التحیة إلى جوردان كارتر وستیف دیل بیانكو وبیكي بور والثالثة 

لقد قاموا بقدر كبیر من  .ICANNوكامل فریق عمل  CCWGرؤساء المشاركین في 

  العمل خالل ھذه الفترة.

اآلن، ال یزال سؤالي مع االجتماع السابق مطروًحا، وأتمنى أن تجیبوا على ھذا 

 السؤال.

وعلینا إلقاء نظرة  ھو أسلوب تفاوضي. CCWGوآخر موضوع ھو أني اقترحت في 

كما أن علینا عدم االنتقال إلى موضوع ال یمكننا  سریعة فیما یتعلق بھذا االنتقال.

بشيء ما ال یتلقى دعًما واسًعا من  NTIAذا انتقلنا إلى فمن سوء الحظ، إ االنتھاء منھ.

  إذا لم تتم تلبیة ھذا الشرط، سیتم استبعاده. .NTIAالمجتمع، فھو أحد شروط 

ولتلبیة ھذا الشرط، یجب أن نكون  لذا، علینا بذل أقصى جھودنا لتلبیة الشرط.

ممكن حتى یكون على أن یتم ذلك بصورة بسیطة وغیر معقدة إلى أقصى حد  مباشرین.

إذا كانت ھناك أسئلة متبقیة، فھناك مسار العمل  بعدھا علینا القیام بكل ما یمكن. عملًیا.

  لذلك دعونا ال نضیع ھذه الفرصة. ویمكننا القیام بذلك، حیث یوجد وقت. .2

فأنا أدعم ھذا  التعامل مع التفاوض بجدیة. CCWGوأطلب من الرئیس المشارك في 

 شكًرا جزیالً. ھناك العدید من األشخاص الذین یدفعون في اتجاھھ. كما أن التفاوض.

 موتشاس جراسیاس.
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وبعدھا یا كریس، تود  أوالً أعتقد أن فادي كان لدیھ شيء لیقولھ حول التأشیرة. شكًرا.  سوزان وولف:

 .CCWGالرد على 

 

ا نحتاج لتسھیل التأشیرات أي لذا، بسرعة شدیدة، كافة األمور التي ذكرتوھا بأنن شكًرا.  فادي شحادة:

 المعاییر كجزء من اختیار المنطقة وخطابات الدعوة، نقوم بھا. وحتى أكثر من ذلك.

لدینا بالفعل فرق تنسیق یتم وضعھا في الدولة للعمل بوجھ خاص مع وزارات 

كما أن ھناك صعوبات  أعني، أنتم تعرفون ذلك یا كافوس. وكل ھذا یحدث. الخارجیة.

  وھذا أمر محزن. عض جوازات السفر.بالطبع لب

سنوات ونصف یقف في طابور للحصول على تأشیرة  4فقد قضى والدي  أعلم ذلك.

 لیأتي إلى الوالیات المتحدة، أربعة سنوات ونصف تحت الرصاص في بیروت.

كذلك، أعرف ما تقولھ السیدة، ولكن رجاء التأكد  وأحترمھ. وأعرف مدى صعوبة ذلك.

 لتنفیذ ھذا العمل. ICANNقوم بكل ما یمكنھ، بدون وجود إشارة إلى من أن فریقنا ی

 كما أن لدیكم التزامي فیما یتعلق بذلك.

، قدمت بعض CCWGوبینما أنقل الكلمة إلى زمیلي، كریس دیسباین، للحدیث حول 

  بأني أرید اآلن إبراز شيء مھم للغایة. CCWGالتعلیقات أمس في قاعة 

إلدارة وفریق العلم، ملتزمون تماًما ومستقرون في أعمالنا حسًنا، جمیعنا، مجلس ا

  ضمن عمل أصحاب المصلحة المتعددین الشامل الذي یجري في الوقت الراھن.

كما یتلقى وقوفنا ضد العالم وقول أننا قمنا بوظیفتنا لتسھیل ھذه العملیة أو كمجلس 

 حة المتعددین وكیفیة العمل.إدارة لتمكین العملیة احتراًما كامالً لعملیة أصحاب المصل

كما تعمل المشاركة في ذلك، مع قیام األفراد بذلك من مجلسنا أمس، لدعم ذلك ولیس 

وألننا نؤمن  كما یتم دعم وضع المخاطر التي نراھا كفریق عمل ووسطاء. إلضعافھ.

الشاملة ولكن ذلك ال یتعلق باستبعاد أي شيء من الطبیعة  بھذه العملیة، فنحن نقوم بھا.

 كریس. التي نحترمھا والتي تجعلنا كما نحن.
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  شكًرا لك، فادي.  كریس دیسیبان:

في  GACوكافوس، أردت فقط االعتراف بالجھد االستثنائي الذي قمت بھ كأحد ممثلي 

CCWG.ولقول أني أعتقد  ، ونیتكم بالمشاركة معنا جمیًعا لمحاولة الحل والعثور علیھ

وأن ما قلتھ اآلن ھو بالفعل ما قلتھ ھذا  ما في ذلك أنت.أن الجمیع یتم سماعھ، ب

كما أعتقد أن الجمیع ممثل في المجلس ویعمل معھ للوصول إلى حل مستند  الصباح.

 مع الشكر. إلى اإلجماع.

 

 علینا االنتقال إلى السؤال عن بعد ثم الرجوع ھنا. شكًرا جزیًال.  سوزان وولف:

  

 Internautaلیق من السید ھارول أركوس في محول الفیدیو في لدینا سؤال أو تع  براد وایت:

 السید أركوس. فنزویال.

 

  مرحًبا من الجامعة البولیفاریة في فنزویال في جمھوریة فنزویال. مساء الخیر.  مداخلة عن ُبعد:

كما نرید  نود شكر مشاركة ھذا المحور التفاعلي واالستفادة من وجود ھذا االتصال.

  بمخاوفنا.المساھمة 

ونود التعبیر عن دعمنا لما قالھ سرجیو سالیناس من األرجنتین حول كیفیة إطالق 

ICANN .لذا، فأنتم تشاركون، ألن ھذه ھي  للنطاق في جزء المالفین البریطانیة

إضافة إلى ما تقدم،  الحقیقة، ضمن جانب سیاسي لم یتم تحدیده وھو حالًیا محل نزاع.

  األمم المتحدة، فھذه حقیقة غیر قانونیة. استناًدا إلى ما تقولھ

ومن ثم، ھناك مقترح من األرجنتین یتمثل في إنشاء مجموعة عمل من أجل مراجعة 

الموقف بأسرع ما یمكن حتى ال یكون معرض للخطر ولیس تكرار ھذه األخطاء في 
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وھذا ھو سبب أننا ندعم ھذه الرؤیة  ھكذا نرى األمر. .ICANNالمستقبل في 

 ترح الخاص بإنشاء مساحة عمل.والمق

، نود لفت انتباھكم إلى IANAإضافة إلى ذلك، عندما نتحدث عن انتقال اإلشراف على 

العالقات الجدیدة التي تنتج عن مزودي الخدمات، والذین یدیرون الموارد 

  والمستخدمین.

بعاده عند أن تكون مواطًنا یتم است -ألننا نرى مفھوم المواطنة  --ألننا قلقون من أن 

كما أن العقود التي علیكم االمتثال لھا مثل یتم تعلیقھا كثیًرا أو ما  الحدیث حول العقود.

  شابھ.

 [ الموقت یصدر صوًتا ] 

نقترح إنشاء مجموعة عمل حتى،  --تجب مراجعة المواطنین المدرجین في العقد حتى 

كما یجب أال  حول العالم. ضمن اإلطار القانوني، ال یتأثر كافة المواطنین والمستخدمین

  تتأثر حقوقھم الرئیسیة بسبب االعتراف بھم دولًیا.

وإذا كانوا سیقبلون ھذا العقد مع المؤسسة، قد یساعد وجود مقر خارج الدولة التي یتم 

 فیھا تقدیم الخدمات في حكم ھذا العقد.

لیة بالكاملة ألن ھذه العم .IANAلذا، یجب إدراج ھذا في عملیة انتقال اإلشراف على 

التي نراجع فیھا البروتوكوالت یمكن أن تساعد في إنشاء عالقات جدیدة مع 

 المستخدمین ودعم اإلنترنت الذي نریده جمیًعا.

ألننا فھمنا ھذا الصباح أننا نعمل في نموذج أصحاب مصلحة  أخیًرا، لدینا سؤال.

یة مماثلة الختیار مدیر لذا، نود سؤال أنفسنا، جمیًعا، لماذا ال نستخدم آل متعددین.

كما یمكن  تنفیذي حتى ال تكون مساحة مقیدة محددة باستالم رسائل البرید اإللكتروني؟

 أن یساھم كافة أصحاب المصلحة بعدھا في قائمة المعاییر والمرشحین.

فنحن نعمل من أجل إنترنت آمن  مرة أخرى، أوجھ شكري الشدید إلى المجتمع العالمي.

 ومرحًبا بجمیع المشاركین من كراكاس، فنزویال. مجاني.ومستقر وموثوق و
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 أعتقد أن لدیك تعلیق. سوزان وولف: 

 

شكًرا جزیالً لك على تلك  أفترض أن علي اإلجابة باإلسبانیة. أنا غونزالو نافارو.  غونزالو نافارو:

 إذا كنت أفھم جیًدا، ربما یكون لدینا ثالث إجابات مختلفة. التعلیقات.

اإلجابات ھي أني أفھم المشكلة الخاصة بجزء المالفین وجزر فالكالند التي لم أول ھذه 

وقد ذكرھا سرجیو في االجتماع السابق، وأعتقد أن ھذا  یذكرھا سرجیو سالیناس.

لذا، سینتظر الشخص أكثر ویستمع إلى سرجیو قبل  الموصوع قد یطرح بعد االجتماع.

 قول شيء في ھذا الصدد.

نموذج أصحاب  ICANNأفھم بصورة صحیحة ما تقولونھ، فلدى ثانًیا، إذا كنت 

مصلحة متعددین یمثل أن احتمالیة رغبة أي دائرة أو فرد في المشاركة والرغبة في 

 كما أعتقد أن ھذا شيء قید التنفیذ. المساھمة قد تكون كذلك في ھذا الصدد.

 .ولكن، بالطبع، قد نؤكد على الحاجة لمعلومات أكثر في ھذا الصدد

 وألتزم عن نفسي بالقیام بذلك.

  قد نتحدث عن ھذا دون اتصال باإلنترنت.

بعد ذلك، فیما یتعلق باختیار المدیر التنفیذي، لقد عقدنا جلسة حیث ذكر جورج 

سادوسكي، رئیس اللجنة للبحث عن مدیر تنفیذي جدید، إرشادات المجتمع حتى یعبر 

 التنفیذي.المجتمع عن رأي فیما یتعلق بالمدیر 

كذلك، أعتقد أنكم قد تفھمون أنھ مع حدوث ذلك في المنظمات الدولیة، علینا وضع 

 معاییر لمشاركة الجمیع.

كیف یمكننا تأكید مساھمتكم وسماع  ونحن نضمن أن ھذا آمن ضمن ھذا النموذج.

  صوتكم.
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لتصویت مع ما تقدم، ھناك اتفاق عام على أنھ یمكن للجمیع حول العالم المشاركة في ا

كذلك، أعتقد أن ھذا یجب أال یكون  على مدیر تنفیذي أو رئیس على المستوى الدولي.

ولكن ھناك  ھذا ھو الحال، ألنھ صعب بالنسبة لي أن أفھم كیف یمكننا تنفیذه عملًیا.

ولكن اللجنة  ولست جزًءا من تلك اللجنة. بالتأكید طرق أو أسالیب للمساھمة في اللجنة.

 ن عملیة مفتوحة حیث یمكن أن یشارك كافة أصحاب المصلحة.قالة أنھا ستكو

 

 شكًرا لكم على صبركم. شكًرا جزیًال على ھذا، غونزالو. سوزان وولف: 

 

ولم یكن باستطاعتي الوقوف ھنا منذ سنتین.  یمكنني أن أقف ھنا. شكًرا لك یا سوزان.  ألیخاندور بیسانتي:

  ویجب أن یتوفر مقعد. الخط.ولكن یجب نظر قابلیة الوصول للوصول إلى 

أنا أستاذ في جامعة  بالنسبة للمشكالت التي تم طرحھا، اسمي ألیخاندور بیسانتي.

 المكسیك. ISOCالمكسیك القومیة وعضو سابق في مجلس اإلدارة ورئیس 

 ICANNأوالً، بالرغم من أن ھذا قد یبدو غیر متسق، فأنا أرید شكر فادي، إدارة 

ھم في مواجھة الصعوبات فیما یتعلق بالتأشیرات في كل دولة والعاملین على جھود

وقد رأیت ھذا الجھد في اجتماع المكسیك في  .ICANNتجري فیھا اجتماعات 

على وجھ الخصوص، أرید أن أثني على  وقد كان اختباًرا صعًبا بالفعل. .2009

یھا القبول نحو الذھاب إلى الدول التي یمكن لمعظم الناس ف ICANNاستمرار التزام 

 وحیث ال یتم حظر أي أشخاص بسبب الجنس، وھو ما یحدث.

، یجب أن یكون ھناك أفضل في الخطوات القادمة، IANAبالنسبة لموضوع انتقال 

وبقدر أكبر من التفصیل، سأتقدم إلى المجلس وكافة المجتمعات األخرى لطرح تفاصیل 

حول مخاطر االستحواذ  أكثر حول أنماط الفشل التي تنظرون إلیھا عند الحدیث

  والمخاطر األخرى.

 

 100من  60صفحة 

 



 AR العام ICANNمنتدى  –بوینس آیرس 

وھي كلمة تعني أن  كما توجد ھناك مخاطر لالستحواذ من خالل الشعبیة المصطنعة.

 تبدو بصورة مصطنعة أن لدیك مجتمع شعبي یتم إرسالھ بالفعل من قبل شركة أو دولة.

 كما أن ھذا النوع من النماذج یجب نظره بنفس العنایة.

بل تمثل المساءلة القدرة على قول أنك تقوم بالعمل الذي یجب  كیة.فالمساءلة لیست مل

بینما تمثل الفاعلیة الدرجة األولى  علیك القیام بھ نحو األشخاص الذین فوضوك بالعمل.

وقد تكون شفاًفا  عرضھا نحو العالم. IANAو ICANNمن المساءلة التي یجب على 

ولن یتمكن أحد أن یشتري  ك شراًبا.تماًما، ولكن لن یتمكن أي شخص من أن یشتري ل

لذا ابق األمر  یجب علیك أن تكون مسئوالً عن الفاعلیة. لك زجاجة میاه عندما تحتضر.

 IRP(غیر مسموع) مثل أن یترتب على  --عذًرا  --تجنب التضییق  على بساطتھ.

ن وھذا النوع م بالكامل عندما یكون األمر حول رقم واحد أو اسم واحد. IANAإیقاف 

 التفاصیل یجب إنجازه.

 

لذا، سأغلق قائمة االنتظار، وخط  فقد بدأ الوقت یداھمنا. شكًرا جزیًال على ھذا، ألكس.  سوزان وولف:

 التالي من فضلكم. المیكروفون.

 

كما  وأعمل لدى الجامعة االتحادیة في أوي إیكیتي. أنا سیون أوجیدجي. شكًرا جزیًال. سیون أوجیدجي: 

  ، ولكني أتحدث بصفتي الشخصیة.CWGأني عضو في 

ھكذا، في منتدى عام مثل ذلك في سنغافورة، تحدثت أنا وبعض األشخاص اآلخرین 

وطرحنا سؤال حول رأي المجلس في مقترحات األرقام والبروتوكول التي تم تقدیمھا 

 وقد كان ردكم أنھ ال توجد ھناك مشكلة جوھریة حول ھذه المقترحات. .ICGإلى 

  المجلس، ربما حصل على تصفیق حاد لذلك.وأعتقد أن 

على الرغم من ذلك، عرفنا جمیًعا بعد االجتماع أن ھناك بعض المفاجآت المثیرة التي 

وال نزال نعد المقترح، لذا، ما  .CCWGكان ذلك متغیًرا بسبب  --كما یمكننا  ظھرت.

 زال ھناك وقت.

 

 100من  61صفحة 

 



 AR العام ICANNمنتدى  –بوینس آیرس 

 على الرغم من ذلك، ال یوجد وقت اآلن.

الذي  CWGھل لدیكم أي مشكلة في مقترح  الي على المجلس اآلن:لذا، سأطرح سؤ

 شكًرا. ھل یمكنكم الرد على ذلك، رجاًء؟ ؟ICGتم تقدیمھ إلى 

 

 ستیف، أنا أنظر إلیك للتعلیق على ھذا السؤال.  سوزان وولف:

 اإلجابة ھي ال.

 

 مایك أوالً، ثم سأعلق على ذلك.  ستیف كروكر:

 

فھذا األمر متروك إلى  اإلجابة یا سیون ھي أننا لسنا مستعدین بالفعل لذلك.أعتقد أن   مایك سیلبر:

ICG .كما أتمنى أن  وما نقوم بھ أو نقولھ في الوقت الراھن لھ داللة صغیرة. اآلن

مھمة صعبة  ICGفلدى  ینظر إلینا المجتمع في بعض األحیان أكثر قلیالً من ذلك.

 ولیس نحن. بتجمیع كل ذلك.

 

فنحن نراقب  سأضیف فقط إلى ذلك. لیس لدینا أي امتعاض ھنا في مجلس اإلدارة.  :ستیف كروكر

تتولى اآلن  ICGكما نفھم أن  ونرى المقترحات من المجتمعات التشغیلیة. العملیة مًعا.

  مھمة تجمیعھا وتنسیقھا.

ونحن  كذلك، نأمل أن یتمكن الجمیع من العمل بسالسة شدیدة. وتوجد اختالفات طفیفة.

 مرتاحون إلى حد ما.

 

 شكًرا.  سیون أوجیدجي:
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  شكًرا.  سوزان وولف:

 والشریحة التالیة، من فضلك.

 

ورئیس مجموعة أصحاب المصلحة في  VeriSignأنا كیث درازك، من  شكًرا.  كیث درازك:

لست ھنا للدفاع عن أي منصب أو الدخول في أي خصائص أو توصیات  السجالت.

ولكني أود ربما أن أعكس عمل األسبوع السابق وعمل  المساءلة. CCWGحول عمل 

 آخر عدة شھور.

لكني أعتقد أوالً أننا نحتاج لتھنئة مجتمع األسماء على االجتماع مًعا بخصوص انتقال 

CWG.  فقد دعمت كافة منظمات الدعم الخمس باإلجماع التي قدمتھاICG  بخصوص

وأعتقد أن ھذا  ات تنتظرھا منذ ینایر.معلمات األرقام والبروتوكول، التي كانت المجتمع

  یوم حافل من حیث أن كافة المجتمعات التشغیلیة الثالثة اجتمعت مًعا لتقدیم المقترحات.

 تعمل على مدار الساعة اآلن. ICG، فإن ICGووفًقا لما قالھ أحد الرؤساء الشاركین في 

 لذا تھانینا للمجتمع بأسره.

 --حول المساءلة 

 

 نعم. ثانیة واحدة.  ستیف كروكر:

 [ تصفیق ]

 

لذا، فیما یتعلق بعملیة المساءلة، أود أن أستغرق لحظة لشكر فادي  شكًرا لك، ستیف.  كیث درازك:

مباشرة على التعلیقات الموضحة التي قدمھا لتوه فیما یتعلق بااللتزام بعملیة أصحاب 

عملیة أصحاب وأود اإلشارة إلى أن ما یحدث اآلن ھو أن  المصلحة المتعددین.

  المصلحة المتعددین تمضي بنجاح نحو تحقیق اإلجماع.
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وقد قدمت تعلیقات یوم األحد في الجلسة مع األمین ستریكلینج كما أن اللجنة تتحدث 

  ، السجل.ICANNعن مساءلة 

المساءلة قد یترتب علیھ -CCWGوقد قلت في ذلك الوقت أني كنا واثًقا من أن عمل 

مقترًحا یلبي احتیاجات المجتمع استناًدا إلى عملیات اإلجماع لنموذج أصحاب المصلحة 

وإنجازھا في الوقت  NTIAالمتعددین الشامل، وتلبیة المعاییر الخمسة التي حددتھا 

 المحدد.

لیوم، بعد كما أني أشعر بثقة أكبر حول ذلك ا وقد شعرت بثقة فیما یتعلق بھذا بعدھا.

لذا، قدم جوردان كارتر بعض التعلیقات  بعد مرور أقل من أسبوع. مرور أسبوع.

ولكنھ قدم متفائًال  المتمیزة منذ وقت قصیر، وأدعم بالكامل وأوافق على كل شيء قالھ.

كما تعرفون نغمة حذرة إلى حد ما فیما یتعلق بالتوقیت والحاجة للتركیز واالعتراف 

  وأنا أتفق تماًما مع ذلك. مھم للغایة.بأن اإلطار الزمني 

كذلك، أشعر أن ھناك نیة حسنة بین كافة  المساءلة صعبة في العمل. - CCWGإال أن 

وھذا ھو  المشاركین إلنجاز ذلك، للوصول إلى حل وسط، أو الوصول إلى إجماع.

تقدم أكبر  وسنحقق ولذا، فقد حقق عملنا تقدًما جیًدا ھذا األسبوع. العمل الذي سنقوم بھ.

كما سنحقق تقدم أكبر في باریس في منتصف یولیو، وأرى أننا  في األسبوعین القادمین.

 شكًرا. سننجز ذلك.

 

 أنت محق، لقد انتھیت في الموعد المحدد. .ICGشكًرا لك كیث، وشكًرا لخدماتك في  سوزان وولف: 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 

نا في عملیة التعلیم كوافد جدید وقد تابعت جلسات أ .ICANNجیا ھي، زمیل في  جیا ھي: 

من مالحظاتي، فبجانب المقترح نفسھ، فإن الكفاءة والثقة  المساءلة كثیًرا ھذه المرة.

ھي الالعب  ICANNألن  لماذا؟ مھمة للغایة ویجب تحسینھا من وجھة نظري.

وأتمنى أن  .المختص بتنسیق موارد اإلنترنت العالمیة الحرجة في منظومة اإلنترنت
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ولیس فعاالً أن تطلق أو تستدعي مجلس  بتنسیق ذلك بصورة فعالة. ICANNتقوم 

كما أن ذلك  .ICANNبسبب كل قرار سیاسة خاطئ یقوم بھ مجلس  ICANNإدارة 

توضیح أنھ في أي موقف یمكن أن  CCWGسجب على  مكلف من الوقت والمال.

یستخدم المجتمع لصالحیة تسریح واستدعاء أعضاء مجلس اإلدارة أو المجلس بأسره 

 أكثر فعالیة لمجتمعات اإلنترنت العالمیة. ICANNوجعل أنظمة 

ویجب أال یترتب على آلیة المساءلة  إضافة إلى ذلك، أعتقد أن الكفاءة تعتمد على الثقة.

بخالف  لثقة المجتمعات. ICANNیة آخر نصممھ على فقدان مجلس أو أي نموذج آل

 ؟ICANNذلك، لماذا نحتاج مجلس 

أنا صیني وأالحظ عدم وجود أشخاص كثیر من  وأمر آخر أود ذكره حول االنتقال.

یمكنني  حتى أنا. الصین یتحدثون في المیكروفون والسبب ھو أن لدینا مشكالت لغویة.

 أني أال أفھم األمر ككل، عذًرا، المحتوى الكامل لالجتماعات.الحدیث باإلنجلیزیة إال 

حتى عندما تابعت كثیًرا اجتماعات المساءلة،  وأشعر دائًما بالضیاع في االجتماعات.

ألني وجدت أن  وحتى بالرغم من أن لدي خلفیة حول ذلك، فقد فقدتھ. فقد أضعتھا.

 ھناك بضعة ترجمات في جلسات المساءلة.

 در صوًتا ][ الموقت یص

إًذا، عذًرا لوجود مشاركة أكبر للمجتمع الصیني، أتمنى أن نتمكن من تحسین اللغة 

 شكًرا. الصینیة أو اللغات األخرى كثیًرا.

 [ تصفیق ]

 

أود اإلجابة على سؤالك، وبالفعل في المنتدى العام یمكنك استخدام اإلنجلیزیة ألننا لدینا  واي وو: -كیو

 شكًرا. ني أن أفھم الصینیة.مترجمون فوریون ویمكن
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أوالً، عذًرا أنا ال أتحدث الصینیة، ولكني أرید أن أقول، شكًرا لكم على وجود الشجاعة  فادي شحادة: 

وأمل أن  األول. ICANNنشكركم على حضوركم الجتماع  شكًرا. للوقوف والحدیث.

ال أعرف ما ھي  .ال أعرف، لقد قلت أن اللغة اإلنجلیزیة لم تكن جیدة تحققوا المزید.

أود أن أقترح شيء على المجتمع  شكًرا. إنھ لعمل مدھش جداً. اللغة اإلنجلزیة السلیمة.

لذلك سأشجع  .ICANNالصیني، الذي یبدأ في التحالف والقدوم إلى اجتماعات 

ربما علینا أن نعقد قبل االجتماع أو خاللھ  العاملین على المساعدة في وقت الحق.

یجاز المتحدثین الصینیین فیما یتعلق باجتماعاتنا بتفصیل أكبر فیما فرصة للعاملین إل

ربما بعض اإلرشادات الخاصة ألنھ كما قلت، ال یتعلق  یتعلق بما یحدث في االجتماع.

ونحن سعداء  لذا، نرحب بمشاركتكم. ھو فھم ما یجري. األمر باللغة، بل بالسیاق.

بالجزء الخاص بنا، وسأتحدث إلى كما سنقوم  یجب أن تعرف ذلك. جمیًعا بذلك.

 شكًرا. العاملین حول ما یمكننا فعلھ لدعمكم لتصبحوا أكثر فعالیة في االجتماع.

 

 مایك، أعتقد أنھ لدیك تعلیق. نعم، شكًرا. سوزان وولف: 

 

األمر الذي أود تشجیعھ ھو أن یجعلنا غیر المتحدثین باإلنجلیزیة  سوزي، شكًرا لك. مایك سیلبر: 

ولدینا مرافق ترجمة رائعة  بعمل شاق للتغییر نحن المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة.نقوم 

لذا،  كما أننا نبذل بالفعل قصارى جھدنا لتحسین خدمات الترجمة في االجتماعات.

دعونا نقوم بالقراءة ونضع السماعات للتغییر حتى تشعرون  یمكنكم الحدیث بلغتكم األم.

 لغتكم األم. بالراحة في التواصل باستخدام

أردت أن أرد فقط على موضوع واحد، حیث كان ھناك تعلیق حول لوم مجلس 

ICANN .وال یمكنني أن أترك ھذا ألنھ إذا كان مجلس  في صنع سیاسة سیئة

ICANN .ألن مجلس  سیبدأ في صنع سیاسات، فنحن من یجب أن یالمICANN 

 .بل المجتمع ھو من یصنع السیاسات لیس ھنا لصنع سیاسة.

 [ تصفیق ]
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سباستیان، لقد أغلقنا الخط منذ عشر دقائق،  وأنت آخر متحدث لدینا. شكًرا لك، مایك. سوزان وولف: 

 ولكن سیكون ھناك جلسة أخرى، لذا رجاء العودة حینھا.

 

 سأكون األول في القائمة التالیة. سباستیان باتشولیھ: 

 

أعتقد أننا نحط من قدر  ث بصفتي الشخصیة.، ولكني أتحدACTأنا جوناثان زوك من  جوناثان زوك: 

المنتدى العام كآلیة مساءلة ألني لدي شكوك حول ھذه المرة كل ثالثة شھور سیكون 

لذا، ال أعرف سبب أننا نقوم بصفقة كبیرة  من السھل إقناع المجلس باالستقالة فقط.

لسیاق وكذلك أعتقد أن تحدید ا وأنا أدعم توصیة فادي بالقیام بموجزات أكثر. كھذه.

تقلیل حجم المعلومات المرتبطة بالسیاسات المختلفة سیكون المفتاح لمشاركة أفضل 

 ومشاركة دوریة تشكل جزًءا من مساءلة المجتمع التي نسمع عنھا عادًة.

أعتقد أنھ إذا كانت  ما توصلت إلیھ ھو الرد بالرغم من تعلیق فادي حول المعارضة.

أعني، أعرف أننا  فیمكن أن تكون بالفعل التنسیق. ھناك خطوة أخرى یمكن اتخاذھا،

 عملنا بجد على التأكد من أن ھذا االنتقال كان مقبوالً من الناحیة السیاسیة في واشنطن.

ولذا، قد یستغرق ذلك بضعة قادة في المجتمع  كما قام آخرون في القاعة بذلك أیًضا.

االجتماعات معھم لمنح وإدراجھم في االجتماعات مع جماعات الضغط أو حتى في 

كما تعرفون، إدراج المجتمع ضمن جھود الضغط قد یكون  االجتماعات مصداقیة.

 الخطوة التالیة المطلوب اتخاذھا إلعداد التقاریر القانونیة فقط.

أردت المتابعة كنوع من الخطوة  لذا، أردت فقط المتابعة، ألن ریك یبدو أنھ رحل.

ولكني ما توصلت إلیھ، سمعت  تعاون في ھذا المجال. التالیة للشفافیة الذي قد یشكل

كما أن لدینا كافة ھذه  شیًئا آخر، وأشعر بالفعل بأني أحتاج أن أقول شيء حول ھذا.

المناقشات حول الثقة وكل شيء مثل ھذا، مع تعلیقات ألیخاندرو وكریس بعد التعلیقات 

اآلخر، وقد ذكر جمیعھم  ، وتعلیقات فادي في الیومCCWGالعامة على مقترح انتقال 

فقد  وأعتقد أن ھذا حوار خطیر للغایة في ھذا السیاق. نوع من المصالح الخاصة.
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شارك الجمیع لفترات طویلة للغایة وبشفافیة كبیرة في ھذا النقاش كما أنھم یعرضون 

لذا، أعتقد أن ھذه  قضیتھم بصورة علنیة للغایة حول نوع المساءلة الذي یرونھ الزًما.

شارات الواضحة إلى المصالح الخاصة، والمصالح داخل الوالیات المتحدة، ثم اإل

الشعبیة المصطنعة ضارة للغایة للجھود التي نحاول جمیًعا بدءھا، وأعتقد أنھم منقسمین 

 شكًرا. وأعتقد أنھ حوار خطر وأعتقد أنكم یجب أن تتوقفوا عن قول ذلك.

 [ تصفیق ]

 

 كم.أقول فقط شكًرا ل ستیف كروكر: 

 

شكًرا لكم، شكًرا للجمیع على التعلیقات وأعتقد أن ستیف  وھذه بالفعل نھایة المجموعة. سوزان وولف: 

 ھو التالي.

 

سنأخذ استراحة قصیرة، ولكن قبل أن نقوم  شكًرا لك یا سوزان. شكًرا لكم جمیًعا. نعم. ستیف كروكر: 

لقد الحظنا جمیًعا  ادًة.بذلك، أود االعتراف ببعض الزمالء الذین لم یعترف بھم ع

ولم  حجیرات في جانب القاعة، ولكن قلیل منا قابلوا المترجمین الذین یعملون ھناك.

إذا دعونا نلق نظرة سریعة  نفھم تماًما وظیفتھم الحیویة، حتى مع محاولتھم أن یفھمونا.

 داخل ھذه الحجیرات.

 [عرض الفیدیو]

 

: لدى األشخاص في المشھد فكرة صغیرة للغایة عما ICANNاللغویة لدى المدیرة، قسم الخدمات  -كریستینا رودریجز 

ما  ولدیھم مھام كثیرة، بجمیع الوسائل. مترجًما. 32لدینا  یجري في ھذه الحجرة.

 وھي عملیة شاقة. یجري في الحجرة مكثف للغایة.
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بخالف ذلك،  عادًة بترجمة الكلمات.: ال یقوم المترجمون ICANNعضو في فریق الترجمة الروسیة في  -یولیا تسابلینا 

فما نعرضھ ھو األفكار، وھو یعني أنھ  كانت ستتم أتمتة ھذه العملیة منذ فترة طویلة.

على أن ذلك یتطلب قدًرا كبیًرا من اإلعداد  حتى نترجم، نحتاج أن نفھم أوًال ما یقال.

 ویركز بالفعل على المھمة التي نقوم بھا.

 

إنھا أحد أكثر األمور روعة التي یمكن للعقل القیام بھا، وعلیكم محاولة القیام  الترجمة العربیة:عضو في فریق  -إیھاب ذكي 

یصبح ذلك إلى حد ما طبیعًیا للغایة بعد فترة قصیرة، ألنكم تترجمون تلقائًیا بعد  بذلك.

وكما تعرفون، تدخل الكلمات ویتم تدقیقھا ثم تخرج من الجانب اآلخر، مباشرة  ذلك.

 أخرى، بدون الحاجة للتوقف والتفكیر.بلغة 

 

: كما تمثل كافة المصطلحات التقنیة التي علینا تعلمھا في ICANNعضو في فریق الترجمة الروسیة في  -یولیا تسابلینا 

ICANN.وكافة ذلك یجعل مھمتنا أكثر صعوبة  ، وكافة االختصارات مجموعة لغویة

 ألننا نحتاج لإلعداد كثیًرا لكل حدث.

 

عضو في فریق الترجمة العربیة: نعم، یحتاج ذلك لبعض الدراسة والمراجعة وجلسة في المنزل وتناولھا،  -ذكي إیھاب 

وممارستھا ومحاولة تجربتھا أمام المرآة، وأمام شخص ما یساعدك، حتى تبدأ في 

 االعتیاد علیھا.

 

نا شخصین في معظم اللغات، ومع ذلك، ھناك حسًنا، لدی :ICANNالمدیرة، قسم الخدمات اللغویة لدى  -كریستینا رودریجز 

 بعض اللغات التي تتطلب ثالثة أشخاص في الحجرة.
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ما نقوم بھ یتطلب قدًرا كبیر من التركیز، كما قلت سابًقا،  :ICANNعضو في فریق الترجمة الروسیة في  -یولیا تسابلینا 

مل في وردیات لمدة نع وھكذا، ال یمكن للعقل البشري القیام بذلك لفترة زمنیة طویلة.

  دقیقة، استناًدا إلى تعقید المھمة، ولذا سنتغیر كل نصف ساعة. 30إلى  20

أعتقد أنھ أحد أكثر األمور الشیقة في العالم وھو بالتأكید أروع شيء  أنا أحب وظیفتي.

 یمكنني العثور علیھ لنفسي.

 

الم، أنتم تواجھون أشخاص رائعین، وتتعلمون عضو في فریق الترجمة العربیة: أنتم تسافرون حول الع -إیھاب ذكي 

موضوعات رائعة، كما تتفاعلون مع أروع الكائنات البشریة حول العالم في جمیع 

لذا، ماذا نرید أكثر  كما أن لدیكم كافة المكونات، ویدفع لكم مقابل القیام بذلك. الجوانب.

 من ذلك؟

 إلى اللقاء.

 [ تصفیق ]

 [ تصفیق حار ]

 

 شكًرا. عودوا من فضلكم. ونعود بعد حوالي عشر دقائق. سنأخذ استراحة سریعة. ستیف كروكر: 

 

 

 [ استراحة ]

VOG:  .مرة أخرى،  سیداتي سادتي، ھل یمكنكم أن تجلسوا في مقاعدكم حتى نبدأ المنتدى العام

 لدینا الكثیر من األسئلة واإلجابات.

 المنتدى العام.والوقت المستغرق للجلوس، حتى یمكننا البدء في قسم 

 شكًرا.
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ھال تكرمتم بالجلوس في  لدینا الكثیر من العمل علینا إنجازه. نود أن نبدأ المنتدى العام.

 یمكن أن یجلس أعضاء مجلس اإلدارة في أماكنھم، ویمكننا بدء االجتماع. مقاعدكم.

من  نود بدء القسم التالي السیدات والسادة، أرجو منكم التكرم بالجلوس في مقاعدكم.

 البرنامج لنوفر لكم جمیع الوقت الالزم ألسئلتكم وتلقي إجابات علیھا.

 مرة أخرى، نرجو منكم التفضل بالجلوس.

 شكًرا.

 

 .ICANNأدعو كافة أعضاء مجلس  .ICANNأعضاء مجلس  ستیف كروكر: 

 

VOG:   السیدات والسادة، أود أن أقدم مرة أخرى رئیس مجلسICANN.ستیفن كروكر ، 

 

  شكًرا جزیًال. ستیف كروكر: 

وقبل أن نتطرق إلى بقیة األعمال في المنتدى العام، سنتطلع قلیًال ویكون لدینا عرض 

ومستضیفنا في  .ICANN 54حول مكان االجتماع التالي في دبلن، أیرلندا وھو 

، فھي منظمة غیر ھادفة INEXبالنسبة لغیر المعادین على  .INEXاالجتماع ھو 

منصة تقنیة یتم تبادل حركة المرور حولھا وحول مختلف شبكات اإلنترنت،  للربح تقدم

 أي سیكون تبادالً لإلنترنت.

، باري INEX، أود أن أقدم المدیر التنفیذي في ICANN 54وكمعاینة الجتماع 

 رودس، الذي سیقدم بدوره السفیر جاستن ھارمان، سفیر آیرلندا في األرجنتین.

 باري.
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 ICANNني أبدأ بقول مدى قدر استمتاعي باألیام الخمس السابقة في اجتماع دعو باري رودس: 

 العام، على وجھ الخصوص حیث تمثل ھذه زیارتي األولى إلى بوینس آیریس.

أما  .ICANNومن دواعي سروري أن اجتمع بالعدید منكم الذین توقفوا عن العمل مع 

، وقد غمرتني الحماسة الجتماع IE.بالنسبة لزمیلتي أنجیال باتلر من سجل نطاق 

ICANN  في أكتوبر في دبلن، كما أني مسرور برؤیة العدید منكم یرتدون دبوس

 شرموك لتوضیح دعمھم.

، مؤسسة تبادل اإلنترنت في أیرلندا، ومؤسستي فخورة INEXأنا المدیر التنفیذي في 

 في أیرلندا. ICANNللغایة باستضافة أول اجتماع لمنظمة 

  رى جھدنا لتنفیذ ھذا االجتماع الرائع.وسنبذل قصا

یعتبر مركز المؤتمرات في دبلن، حیث ستقام االجتماعات، ھو مرفق مؤتمرات جدید 

مبنى ساحر، مكون من  دقیقة أو ھكذا من مطار دبلن. 20في قلب المدینة، على بعد 

 ستة طوابق تطل على نھر لیفي.

ًیا من مركز المؤتمرات، كما تقدم دقیقة مش 20تقع فنادق الوفد على بعد خمس إلى 

  منطقة ضفة النھر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاھي والبارات.

، بمساعدة ممولین آخرین، INEXھناك نقطة مھمة أعرف أنكم ستوافقون علیھا، 

 ستستضیف مھرجان لیلي، بھدف تقدیم تجربة حافلة بالذكریات لكافة الحاضرین.

 [ ھتاف وتصفیق ]

 صغیر لما ینتظرك عندما تأتي لالجتماع معنا في أیرلندا. ھنا مذاق

 [عرض الفیدیو]

 [ تصفیق ]
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العدید من المزایا فیما یتعلق  INEXمع تبادل نظیر اإلنترنت في أیرلندا، شھدت  باري رودس: 

  بتوسعة استخدام اإلنترنت في جمیع أنحاء الدولة.

یمثل األعضاء لدینا مجموعة متنوعة من مزودي خدمات اإلنترنت من العبین دولیین 

كبار من خالل مزودي الخدمات الالسلكیة في الریف وبعض مزودي خدمات المحتوى 

 على المستوى الوطني والدولي. 

في  INEXفي أكتوبر، ترغب  ICANN 54بالنسبة لمن یخططون لحضور اجتماع 

 ألیرلندا أن تعرضھ.عرض أفضل ما یمكن 

أرید التأكید علیكم أن أیرلندا ترحب للغایة بكافة وفود المؤتمرات، وبینما لن تتطلب 

معظم الوفود تأشیرات لزیارة دبلن، إذا كانت دولتكم تطلب ذلك، ثم رجاًء االنتقال إلى 

من مساعدتكم في  ICANNالعملیة الرسمیة بأسرع ما یمكن حتى نتمكن نحن و

 مشكالت.مواجھة أي 

وإذا كانت ھناك أي طریقة أخرى یمكننا بھا المساعدة في نجاح رحلتكم، فرجاء 

 التواصل معنا.

لدي اآلن سعادة غامرة لتقدیم السفیر األیرلندي في األرجنتین، جاستن ھارمان، 

 ICANN 54الموجود ھنا لتوسعة الدعوة الرسمیة لكم جمیًعا للحضور وزیارتنا في 

 في دبلن.

 ][ تصفیق 

 

 .ICANNطاب مساؤكم في مجتمع  طاب مساؤكم جمیعاً من بوینس آیریس. السفیر جاستن ھارمان: 

على منحي ھذه الفرصة  ICANNشكًرا جزیالً لباري، وبالفعل للقیادة والمجتمع في 

 لمواجھتكم الیوم.
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لھذا أوالً، تھانینا لبوینس آیریس، وكذلك لمستضیفینا في األرجنتین على التنظیم الرائع 

كذلك، من المناسب لالجتماع القادم أن یحدث في أیرلندا حیث أن دولتینا،  االجتماع.

 أیرلندا واألرجنتین، یشاركون العدید من الروابط التاریخیة والمعاصرة.

 ICANN 54للبدء الرسمي في العد التنازلي الجتماع  INEXأنا سعید باالنضمام إلى 

  في دبلن.

ونتمنى أن تكون  والمجتمع في أیرلندا. ICANNیب باجتماع كما أننا یسعدنا الترح

 األولى من بین العدید من الزیارات.

أیرلندا معروفة بمساحاتھا الخضراء، والموسیقى والرقص، وعمالقة األدب، والترحیب 

الدافئ، وبالطبع الكریك، وھي كلمة جالیكیة لالستمتاع الشدید، التي تعتبر جیدة للغایة 

  فیھا.

ا جمیع ذلك وأكثر، وھذا مقطع فیدیو قصیر لما على أیرلندا عرضھ لمجتمع لدین

ICANN. 

 [عرض الفیدیو]

 أو ھل ھو ھذا؟ ھل ھو ھذا؟ ما الذي یجعل أیرلندا رائعة؟

 ھل ھي الرمال الوعرة في أیرلندا القدیمة أو (غیر مسموع) في عالم الكمبیوتر.

  جدد الذین لم یرفعوا أبًدا أي قلم. وبعدھا عباقرة أسطورة العبقریة (غیر مسموع).

 من الرائع العمل مًعا. ھناك (غیر المسموع) مع الھدایا، العیون المتألقة، الحدیث والفكاھة.

 والموھبة. األشخاص. والموھبة. األشخاص.

 جزیرة الزمرد. ترحیب شھیر من مئات اآلالف. التعلیم. االبتكار. والثورة. والشغف.

  الخضراء.لذا أوروبا، 

 ما یجعل أیرلندا عظیمة للعمل.
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برصید رائع  كما رأیتم، عدد رائع من شركات اإلنترنت اآلن ترى في أیرلندا مقرھا.  السفیر جاستن ھارمان:

أیرلندا، توظف تسعة من بین شركات اإلنترنت  IDAإلى ھیئة االستثمار الداخلي، 

 ص في أیرلندا.العشر الكبرى في العالم عشرات اآلالف من األشخا

كما أننا فخورین بصورة خاصة أنھ بجانب ھذه األسماء العالمیة، تدعم أیرلندا إنترنت 

 مزدھر ومنظومة تكنولوجیة رائعة تلمع بھا العدید من الشركات الناشئة المبتكرة.

استثمرت أیرلندا كثیًرا وعبر العدید من السنوات لدعم  ال یحدث ھذا بالمصادفة.

 و.االبتكار والنم

أیرلندا اإلنشاء في أیرلندا  IDAقبل أي شيء، ندعم من خالل  كیف یمكننا القیام بذلك؟

لدینا وصول سھل إلى أسواق االتحاد األوروبي، مجتمع تكنولوجي  كقاعدة دولیة لھا.

كبیر وصاحب خبرة، وقوة عمل متعددة اللغات، أعلى نسبة متخرجین من العلوم 

 ونصف  12، ومعدل ضریبة مؤسسة قدره OECDوالھندسة في 

أنتم ملھمین للغایة بكلمات  یمكنكم معرفة أن أیرلندا لدیھا الكثیر لتعرض شركة تنامیة.

سنة ھذا الشھر،  150الفائز بجائزة نوبل لدینا الشاعر دبلیو، بي. ییتس الذي ولد منذ 

امت بھ أیرلندا، وھذا ما ق "اطرق على الحدید وھو سخن ولكن اجعلھ سخًنا بالطرق."

وھذا ما سنستمر في القیام بھ للحفاظ على دولتنا كأحد أفضل األماكن في العالم للعیش 

 فیھا والقیام باألعمال.

في دبلن، وال تریدون المغادرة، فسنسھل  ICANN 54وإذا كنتم ستحضرون 

 لمتخصصي التكنولوجیا من حل العالم العیش والعمل في أیرلندا.

تترك ھذه التأشیرة  ما نعوه بصورة عامة تأشیرة التكنولوجیا. ، نعرض2012ومنذ 

الشركات المعتمدة توظف من جمیع أنحاء العالم وتحضر موظفیھا إلى أیرلندا بأقل 

 أوراق وتأخیر.

وتریدون أن تكون النقلة دائمة كمالك شركة أو  ICANN 54لذا، إذا كنتم ستحضرون 

 مكم طوال الطریق.كموظف، یمكن أن تسھل أیرلندا لكم وتدع
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عبر  ، ستكونون في قلب مجتمع اإلنترنت في أیرلندا.ICANN 54عندما تحضرون 

نھر لیفي من مركز المؤتمرات حیث تقع معظم شركات اإلنترنت، یعتبر مكاًنا یدعوه 

  العدید سیلیكون دوكس.

الحیوي في تحدید مستقبل أسماء وأرقام اإلنترنت وكیف یساھم  ICANNنعتبر بدور 

 كل منكم دون كلل في نجاح نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

في ھذه اللحظة الحرجة في  ICANNكما أننا فخورین بصورة خاصة باستضافة 

كما أننا سنقوم بكل شيء للتأكد من أننا یمكننا دعمكم في  والعالم یتطلع لذلك. تنمیتھا.

 اجتماع ناجح وممتع.

وتوجیھ دعوة من الحكومة األیرلندیة، من قطاع  لذا، أنا سعید بالوصول إلى كل منكم

كذلك، سنقوم  في أكتوبر. ICANN 54اإلنترنت ومن دبلن نفسھ لالنضمام إلینا في 

بكل شيء لضمان سھولة الوصول، بما في ذلك ما ھو من خالل ترتیبات التأشیرة 

 الخاصة المتسارعة.

 وتتنتظركم مئات آالف الترحیبات.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

حسًنا، علینا لسوء الحظ أن نعود إلى العمل ھنا وإكمال ما علینا القیام بھ ھنا قبل أن  یف كروكر: ست

 نتمكن من االنتقال إلى أیرلندا.

 ھذا أي عمل آخر. نأتي إلى القطاع الثالث في المنتدى العام.

 ال أفھم سبب عدم وجود وقت طویل أمامنا، ولكنھ سیكون جونزالو نافارو ھو الوسیط.

 یتكون، ألیس كذلك؟

 حسًنا.
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 كما سیكون لدینا طابور في ثانیة. حسًنا. غونزالو نافارو: 

 كما سأسھل في ھذه الجلسة، ولكن باللغة األسبانیة واإلنجلیزیة كما یكون مناسًبا.

 لذا، لدینا سؤال من إسبانیا، ألیس كذلك؟ لذا، سنبدأ بالمحور عن بعد.

 

 ؤال من دیتمار ستیفیتز من محور الفیدیو في فالنسیا، إسبانیا.لدینا س ھذا صحیح. براد وایت: 

 

 سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة ثم اإلسبانیة. مرحًبا مرة أخرى من فالنسیا.  مداخلة عن ُبعد:

سیرغب العدید من أصحاب النطاقات، أعضاء نادي نطاق أوروبا، أن یكون لدى أمین 

 السجل مجال مجاني غیر مقید وقابل لالستخدام في قسم التسجیل (غیر مسموع). 

نعتقد أن ھذا طلب عادل للغایة ألنھ في النھایة، سیكون أمین السجل من یدفع لقاء 

 من التفكیر في ذلك. ICANNوسیكون رائًعا أن تتمكن  النطاق.

كما نود أن نأخذ ھذه الفرصة لعرض، من خالل نادي  واآلن سأعلق باإلسبانیة.

IANA ودعمنا للشركات والمنظمات لدینا حتى یمكنھم إنشاء أو إعداد المشروع في ،

 مدینتنا كمدینة تجریبیة.

مل آالف في حینھا، ومنذ ذلك الحین ع IBM، لقد بدأنا مع 1974لقد بدأنا العمل في 

 المھندسین في مدینتنا.

وقد أدى ذلك إلى منظومة واسعة للغایة من المواھب في قطاعنا، في قطاع تكنولوجیا 

نستخدم مؤسسة تعلیمیة دولیة عملت مع المنظمات الصینیة وھي مثال  المعلومات.

 لذا، نحن مستعدون ألي مقترحات. أیًضا على التكنولوجیا في الصفوف الدراسیة.

 شكًرا.
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 شكرا جزیال على تعلیقاتك. غونزالو نافارو: 

 إلى المجلس، من یرید تلقي السؤال األول؟

 وسنتلقى ھذا كتعلیق ثم ننتقل إلى قائمة االنتظار. حسًنا.

 شكراً جزیًال مرة أخرى.

 شكًرا.

 

  لذا تفضلوا بوضع السماعات. سأتحدث باللغة اإلسبانیة.  سیرجیو بورتو:

الفرصة لھذا الوقت حتى یمكننا الحدیث حول موضوع نطرحھ في شكًرا لكم على ھذه 

أنا رئیس مؤسسة مستخدمي اإلنترنت في  أنا سیرجیو بورتو. اجتماعات أخرى.

، LACRALOأنا عضو في  األرجنتین واتحاد أمریكا الالتینیة لمستخدمي اإلنترنت.

 .LACRALOفي  ccTLDوأرأس مجموعة عمل 

كجزء  ccTLD، تم نشر جدول 1997، و1998في  یخیة.أود أن أقدم لكم خلفیة تار

 إلى حكومة جزر فالكالند أو المالفیناس. FK.، تم منح 3166من أیزو 

لم یكن لدیھا أي  ICANNفي االجتماع األخیر الذي انعقد في بوینس آیریس، قلنا أن 

تحفظات فیما یتعلق ببعض مناصب األمم المتحدة، بالرغم من أن ھذا الجدول ھو 

لمستخدم من قبل األمم المتحدة، ولكن األمم المتحدة لدیھا تحفظات على المالفیناس أو ا

 جزر فالكالند.

كان ھذا منصب باألمم  أنھ ال یمكن أي ابتكار لعدة سنوات. ICANNوقد قالت 

على النقیض، ما قامت بھ  ھذا في اعتبارھا. ICANNالمتحدة، عذًرا، ولم تأخذ 

ICANN  كان تعیین نطاقccTLD  إلى منطقة ال تزال محل النزاع عند تحدید األمم

 --في عرضنا السابق  المتحدة أنھ ال یمكن تقریر شيء في ھذا الصدد.

 [ الموقت یصدر صوًتا ]
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نرید أن یكون لدینا احتمال إعداد  وال نزال ننتظر رًدا بعد سنتین، وقد طلبنا ما یلي. --

ربما  أتمنى أنكم تفھمون مقترحي. أقترحھ.وھذا ما  مجموعة عمل حول ھذا الموضوع.

 شكًرا. لم نفھم لك للمرة األخیرة ومن ثم، التأخیر في الرد.

 

 أعتقد أن مقترحكم یفھم بشكل أفضل ھذه المرة، طلبكم، في حد ذاتھ. شكًرا لك سیرجیو.  غونزالو نافارو:

 أو التعلیق؟كذلك، ال أعرف إذا ما كان ھناك أي عضو في مجلس اإلدارة یود الرد 

 

وأعتقد أن األول ھو  كما أعتذر عن ردي باللغة اإلنجلیزیة. أعتقد أن ھناك موضوعان.  مایك سیلبر:

أنھ لیس ھناك موضوع واحد، ولكني أعتقد أكم تطرحون سؤاالً عاًما أكثر، وھو كیف 

طبیق نراعي قواعد األمم المتحدة فیما یتعلق بالمناطق محل النزاع عندما یتعلق األمر بت

 رموز األیزو.

 ccNSOوكواحد من اثنین معینین في  .ccNSOلذا فتوصیتي ھي أن نشارك مع 

  في المجلس، سیسعدني تولي ھذه المشاركة األولیة.

تشعر أنھ من الممكن أن  ccNSOونرى إذا ما كانت  ccNSOدعنا نشارك مع 

 تتولى العمل.

 نحاول ونعثر على طریقة أخرى للتقدم.دعنا  إذا لم یكن األمر كذلك، فسنعود إلى المجلس.

األمر الوحید ھو أني أعتقد أننا یجب أن نتقدم بذلك بصورة عامة من مجرد محاولة 

تناول مشكلة واحدة ألني أعتقد أن النقطة بالكامل لعملیة أصحاب المصلحة المتعددین 

ون بناءة ھي محاولة وتنفیذ العملیات الخاصة بالتطبیق العام ألن ھذه النسخة قد تك

 ومفیدة للمناطق األخرى حالًیا أو في المستقبل.

لذا، أنا أرغب بالتأكید في قبول المسؤولیة وإرجاع التقاریر إلى العاملین فیما یتعلق 

 بكیفیة تقدمنا في ھذه العملیة.
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ل، وسنستمر في لذا، نحن نقدر األمر بالفع وھذا ما ننتظره. شكراً جزیًال لك على ردكم.  سیرجیو سالیناس بورتو:

 شكًرا جزیالً. العمل على ھذا الموضوع.

 

 شكًرا لك سیرجیو.  غونزالو نافارو:

 حسًنا، تفضل سباستیان، من فضلك.

 

أنا سعید للغایة بالقدرة على أخذ الكلمة بعد الفیدیو حول الخدمات اللغویة الذي  حسًنا.  سباستیان باتشولیھ:

التي نحتاجھا حیث أنھم موجودین ھنا ومھمتھم یعرض مترجمینا ألن تلك ھي األداة 

 رائعة بالفعل.

منذ برھة، تم طرح الموضوع من حیث كیفیة استخدام كیفیة مساعدة المجتمعات اللغویة 

دعوني أخبركم أن ھناك استراتیجیة اجتماع جدیدة ستكون ساریة منذ السنة  المختلفة.

ات ھذه نوعین من الجلسات التي القادمة، وبصورة خاصة، تحدد استراتیجیة االجتماع

  ستجري بالتوازي.

أحدھما سیتضمن المناطق الخمسة والنوع اآلخر من الجلسات أو االجتماع، عذًرا، 

سیأخذ بعین االعتبار المناطق الخمس التي تعمل باللغات الخمس المستخدمة في 

ICANN.  

عات تناول المجتمعات كذلك، أعتقد أنھ عندما یقول فادي أننا یمكننا في ھذه االجتما

اللغویة المختلفة، ودعوھم یعرفون عن المشكالت الرئیسیة أو األساسیة التي تتم 

، فذلك بالفعل یمثل خطوة كبیرة لألمام حتى یتمكن الجمیع ICANNمناقشتھا ضمن 

بلغتھم األم وفي لغة المجتمع التي  ICANNمن فھم المناقشات التي تجري في 

 شكًرا جزیالً. أطرح ذلك ألنھ مھم بالفعل.كما أود أن  یعرفونھا.
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أتحدث كمستشار للمطورین والمستثمرین في النطاقات لجمعیة  أنا فیلیب كوروین.  فیلیب كوروین:

  التجارة عبر االنترنت.

یوم األحد، سمعتم تعبیرات قویة عن  GNSOعندما اجتمع المجلس مع مجلس 

باقتراح أن  GDDلق بقرار فریق مخاوف من العدید من أعضاء المجلس فیما یتع

 القدیمة. gTLDھي نقطة البدایة لتجدید اتفاقیات  URSوخاصة  PDDRPتكون 

وقد شعروا أن ھذا اإلجراء یصل إلى حد رفض فھم المجتمع، وأن السؤال حول ما إذا 

نطاق سیتم  140القدیمة في أكثر من  TLDستسري على نطاقات  RPMكانت آلیات 

وأن اإلجراء سیصل لسیاسة إجماع واقعیة من خالل  PDPملیة تسویتھ من خالل ع

 عملیة التعاقد بالمخالفة للوائح.

ومثل ھذه المخاوف، كانت التعلیقات المقدمة بالصیغة المفصح عنھا لتجدید 

.TRAVEL  مضادة بصورة سائدة لھذا اإلجراء وفي صالح استبعاد ھذه اآللیات من

 العقود.

ع في أن یقوم نفس الفریق الذي اتخذ القرار باقتراح آلیات كما تتمثل المخاوف بالطب

RPM  ھذه فيRA .ھو نفسھ من یراجع التعلیقات ویستجیب لھا 

یخطط بالفعل لتحویل  GDDكذلك، تتمثل أحد المخاوف األخرى في أن یكون فریق 

یونیو، أبلغت "مراجعة  17في  حول المنشطات. UDRPإلى  URSالدفاع في 

كبیر أخبر الجمھور في ھامبورج بألمانیا،  GDDاریة العالمیة" أن مدیر العالمات التج

 أن االقتراحات بأن یتم تغییر العالج من التعلیق إلى النقل، سیتم نظره في الجولة التالیة.

كما أن  .RPMومع ذلك، لیس لدینا تقاریر مشكالت من فریق السیاسات حول آلیات 

 تغییره یرجع إلى المجتمع ولیس فریق العمل.القرار فیما إذا كان أي منھا یجب 

التي قد  URSاقترحت مصالح الملكیة الفكریة مجموعة متنوعة من التغییرات على 

إلى إصدار منھا حول المنشطات مع حقوق  UDRPتحولھا من ملحق صغیر في 

 عملیة مناسبة محدودة للغایة ألمناء السجل.
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ریة بالتأكید وسائل مناسبة للتعامل مع كذلك، قد تكون بعض مصالح العالمات التجا

  االنتھاكات، ولكن حقوقھا یجب أن تكون متوازنة مقابل تلك الخاصة بأمناء السجل.

األول ھو االلتزام نحو المجتمع بأني أي  لذا فأنا لدي طلبین آخرین لمجلس اإلدارة.

الل الجدید، سیتم إجراؤھا من خ gTLDلنطاق  RPMتعدیالت إضافیة على آلیات 

قیاسیة مع مشاركة المجتمع بالكامل ألننا متأخرون للغایة عن مرحلة  PDPعملیة 

ومن الواضح اآلن أن ھذه القرارات ستتضمن نطاقات قدیمة رفیعة المستوى  التنفیذ.

 أیًضا.

، فأود من المجلس أن RPMسیتقدم وینتھي من العقود مع  GDDثانًیا، إذا كان فریق 

أعتقد أن المجلس یحتاج ألن یكون لھ قرار  ھذه العقود.یأخذ تصویت على اعتماد 

شكرًا  وبھذه الطریقة یوضح ما إذا كنتم ترون أن إجراء فریق العمل مقبول أم ال.

 جزیالً على نظر االقتراح.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا جزیًال.  غونزالو نافارو:

 شكًرا. سنستقبل ھذه المقترحات.

 براد، ھل لدینا سؤال؟

 

تم تخصیص كافة امتدادات  .Dotlessلدینا سؤال عبر اإلنترنت من أرون بیس في  مداخلة عن ُبعد: 

gTLD .ومع قول  الجدیدة القصیرة الجیدة التي سیرغب النص في الدفع مقابلھا بالفعل

ذلك، سیكون من المحتمل أن تكون الجولة التالیة مخصصة لمالكي العالمات التجاریة 

 ھل ھناك أي توضیح حول موعد جولة مالكي العالمات التجاریة؟ ا.والمستفیدین منھ
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الجدیدة،  gTLDأعتقد أننا غطینا ھذا السؤال في الجلسة السابقة حول نطاقات  شكًرا.  غونزالو نافارو:

 لذا أعتقد أننا یجب أال نتطرق لھ مرة أخرى.

 عذًرا، السید على الیمین. مارك.

 

  سیون أوجیدجي، من نیجیریا، وأتحدث ھنا بالنیابة عن نفسي. معكم مرحًبا؟  سیون أوجیدجي:

لقد تحققت من قنصلیة أیرلندا في نیجیریا، وأخبروني أنھ للحصول على تأشیرة، یجب 

  شھًرا. 12علي التقدم قبل الحدث بفترة 

لذا، بینما من الجید أن أسمع من السفیر عن ھذا الخطاب، عند التقدم، من الجید أیًضا 

 أخطركم بوقائع لدى بعضنا.أن 

تعلیقي الثاني یتعلق بحقیقة أنھ بعد االنتقال، بالنسبة لبعض إصالحات المساءلة التي 

كما ال نرید  نشید بھا عند تنفیذھا، نطلب بوضوح أن یتم ضمان التنوع عبر المجتمع.

  موقًفا یتم االستحواذ على المجتمع بموجبھ.

زیادة جھوده لضمان عرض وجھات نظر المجتمع وأتمنى أن یعمل المجلس أیًضا على 

بطرق متنوعة ألننا جمیًعا في ھذا المجتمع لیس لدینا وصول متساو إلى الموارد 

لذا، من المھم أن تدرجوا الدعم الذي سیضمن أن یتمكن األشخاص أصحاب  للمشاركة.

  الموارد المحدودة من المشاركة وعرض وجھات نظرھم.

 ][ المؤقت یصدر صوًتا. 

 شكًرا. تعلیقي الثالث، ھو رجاًء، دعونا ال نتلقى أي مفاجآت من مراكش.

 

  شكًرا جزیًال.  غونزالو نافارو:

 عذًرا. مارك؟
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  عذًرا، جونزالو.  فادي شحادة:

فقط حتى نؤكد للمجتمع أن لدینا تنسیق جید للغایة اآلن مع المجتمع المغربي، والحكومة 

 كما أرسل الوزیر مبعوًثا خاًصا لالجتماع معنا ھنا. جاؤوا ھنا.لقد التقینا وقد  المغربیة.

 ولدینا تنسیق جید للغایة مع المجتمع والحكومة.

تحدث األمور بالطبع، وأتمنى أال یحدث أي  لذا، فجمیع الخطط تتقدم اآلن نحو مراكش.

غایة شيء، ولكن خططنا وتنسیقنا تنجح للغایة حتى أننا یمكننا إجراء اجتماع ناجح لل

 معكم في مراكش.

 

 شكًرا لك، فادي.  غونزالو نافارو:

 مارك؟

 

أمثل المملكة المتحدة وأراقب المناطق في اللجنة  أنا اسمي مارك كارفیل. مساء الخیر.  مارك كارفیل:

 االستشاریة الحكومیة.

كما أني آسف على أني مطلوب مني أن أستغرق وقًتا من ھذا المنتدى العام المھم للرد 

  ما یتعلق بتخصیص رموز الدول لجزر فالكالند وجورجیا الجنوبیة.فی

لیس لدى المملكة المتحدة أي شك في السیادة على جزر فالكالند وجورجیا الجنوبیة 

وال حول أن الجزیرة لھا  وجزر ساندویتش الجنوبیة والمناطق البحریة المحیطة بھا.

الذاتي، المنصوص علیھ في میثاق  حق اتخاذ قرار فیما یتعلق بمستقبلھا، حق القرار

 األمم المتحدة، واالتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة.

وقد ذكر مواطني جزر فالكالند أنھم یرغبون في البقاء منطقة دولیة تابعة للمملكة 

  المتحدة.
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من المشاركین الحفاظ  %99.8، أراد 2013وفي االستفتاء حول الجزیرة المنعقد في 

 لحالة الحالیة كمنطقة تابعة للملكة المتحدة.على ا

كما تعتبر العالقة بین المملكة المتحدة وجزر فالكالند مع كافة المناطق عبر البحار 

عالقة مستندة إلى الشراكة والقیم المشتركة وحق األشخاص في كل منطقة في تحدید 

 مستقبلھم.

 شكًرا. ي ھذا الصدد.شكراً جزیًال على فرصة الرد على المداخالت السابقة ف

 

 شكًرا لك، مارك.  غونزالو نافارو:

 [ تصفیق ]

 سیدتي، قبل أن تغادري.

 

 . ولكني أتحدث باسمي.KRمن  ccNSOاسم یونج أوم لي، مجلس   یونج أوم لي:

مثل معظم الناس ھنا، أود أیًضا أن أعبر عن تقدیري الشدید لكل شخص عمل بكد 

األولى نحو عولمة حقیقیة لنظام اسم النطاق استناًدا إلى نموذج لقیادة االنطالقة المادیة 

وأنا ممتن بالفعل ألن فادي كان ھنا معنا لتقدیم دعم كامل  أصحاب المصلحة المتعددین.

 خالل العملیة.

لمقترح  IANAكذلك، یتعلق البیان الذي أطرحھ بالفعل بتشكیل فریق مراجعة وظائف 

CWG  فیما یتعلق بممثليCC. نا أدعم بالكامل مبدأ تعیین عضو واحد لتمثیل وأ

، ألني أعرف أن ھذه اآللیة ccNSOبحیث ال یكون عضًوا في  ccTLDنطاقات 

غیر الموجودة حالًیا  ccTLDمھمة لبناء جو مرحب وضمان مشاركة نطاقات 

 ccNSOكما أتمنى أن تعمل ھذه اآللیة على تشجیعھم على االنضمام إلى  كأعضاء.
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ستتحسن من خالل  ICANNأن قابلیة التشغیل وروح بناء اإلجماع في  ألني أعتقد

 .ICANNلتصبح عضًوا في  CCتشجیع 

على الرغم من ذلك، أنا قلق من أنھا یمكن أن تعمل أیًضا على تثبیطھم للمشاركة نظًرا 

أكثر لدیھم القدرة على العمل مقارنة  ccNSOلعدم وجود العدید من أعضاء 

 .ccNSOباألعضاء من خارج 

، ربما بسبب أنھ قد IFRھنا، ناقشنا احتمالیة تعدیل تشكیل  ccNSOوخالل اجتماع 

ولكني أود على وجھ الخصوص التأكید على أننا  ال ینعكس بصورة مناسبة على النسبة.

 ccTLD، قاعدة ccNSOوعضو من خارج  ccNSOنعید التفكیر في عضوین من 

  بأسرع ما یمكن.

 ] [ المؤقت یصدر صوًتا.

 ccTLDتصبح قاعدة عضو  -- ccNSOحتى یصبح واحد على األقل من خارج 

 ICANNمن بناء ثقة كافیة في  ccNSOخیاًرا أفضل من تفویض وأتمنى أن یتمكن 

 شكًرا. العالمیة لتجتمع كواحدة.

 

 شكًرا.  غونزالو نافارو:

 كریس؟

 

د أننا یجب أن نتذكر أن ھناك عدد من وأعتق لقد طرحتم نقطة شیقة. شكًرا، یونج أوك.  كریس دیسیبان:

بالرغم من أنھم لیسوا أعضاء في  ccNSOیشاركون في  ccTLDمدیري 

ccNSO.  وقد كان رئیسccNSO  بالفعل لیس عضًوا فيccNSO .ومع ذلك شارك 

إال أني أعتقد أن طرحكم حول جعل األمر اختیارًیا ولیس إلزامًیا ھو أمر رائع، وھو 

 لذا أشكركم على إثارة ھذه المسألة. .ccNSOشيء یلزم مناقشتھ بوضوح في 
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إذا أمكنني اإلضافة إلى ذلك، أعتقد أن تشكیل بعض ھذه اللجان، أتمنى أن یحصل على   مایك سیلبر:

ألني أمیل إلى الذھاب أكثر من كریس في أن بعض ھذه المجالس  قدر أكبر من العنایة،

بینما أعتقد أن الغرض مفھوم، أعتقد أن التصمیم والتكوین قد  --كما أرى قد ال تكون 

 یكون كفیل تصممھ لجنة.

 

 شكًرا لك، مایك.  غونزالو نافارو:

 

 شكراً لك غونزالو.  مایك سیلبر:

 

 URSأود أن أتدث حول موضوع  .Pharos Globalمایكل بالیج، من مؤسسة   مایكل بالیج:

ھناك مؤخًرا منتدى عام مغلق  القدیمة. gTLDواإلدراج المحتمل في عقود مشغلي 

وفي مصلحة االنفتاح  ھذه. RPMالمدرج في  TRAVEL.فیما یتعلق بسجل 

ن السجالت األخرى فھذا شخص ما یتحدث نیابة ع والشفافیة، ال یمثلون أحد العمالء.

 التي قد تتأثر بھذه السابقة التي قد یقوم بھا المجلس.

كما أتفق مع الكثیر من التعلیقات بأن فیل كروین تحدث سابًقا عن الحاجة إلى المشاركة 

 في عملیة أصحاب المصلحة المتعددین بینما أنتم تفوضون شيء ما بناًء على سجل.

خالل فترة  ICANNالتي تنص علیھا عملیات  أعتقد أنھ من عناصر الحمایة المھمة

 سنة السابقة. 15

  -ولكني أعتقد أن ھذا یحتاج للتمییز 

 [ المؤقت یصدر صوًتا. ]

 لقد كانت دقیقتین سریعتین.

 [ ضحك ]
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 ال، تفضل.  غونزالو نافارو:

 

فھنا مشغل  .TRAVELإذا أمكنني، أعتقد أن ھذا یحتاج للتمییز فیما یحدث ھنا مع   مایكل بالیج:

والسبب ھو أنھ یجب بوضوح أن یكون  سجل یقترح بصورة رئیسیة إدراج شيء ما.

فبموجب المادة  مع نوع من الفوارق البسیطة مع قانون العالمات التجاریة األمریكي.

، یوجد مالذ آمن یتم توفیره 32، البند 1114من قانون الوالیات المتحدة رقم  15

لسجل والمسجلین بصورة أساسیة تجنب االلتزام فیما بحیث یمكن للسجالت وأمناء ا

 یتعلق بالنزاع على اسم النطاق إذا كانت لدیھم سیاسة معقولة.

سنة،  15سنة األخیرة، والذي أرى أنھ أمر جید، ھو أنھ منذ  15اآلن، ما یحدث عبر 

  .UDRPوقد عرفت باسم  كانت ھناك سیاسة معقولة ألي مشغل سجل.

،وصعود URSقلیلة السبقة، فنحن نرى اآلن سیاسات مرتفعة، أما في السنوات ال

 ، من بین أمور أخرى.PIC DRPإلزامي، وعملیات 

لذا، كانت الفكرة أن المشغل القدیم سیرید طرح سیاساتھ لیعتبر معقوالً مع نظرائھ في 

للتدخل مع مشغل  ICANNوال أعتقد أنھ سیكون في مصلحة  المجتمع ھو أمر جید.

 لذا أعتقد بأنھ مھم للغایة. یق حكم ربما یعمل على حمایتھ من االلتزام.سجل في تطب

في  كما أعتقد أن سؤالي ھنا إلى المجلس، أعرف أن الكثیر تغیر منذ كنت في المجلس.

 السابق كان تجدید أي نوع من العقود مع أحد مشغلي السجالت سیتطلب مذكرة موجزة.

مذكرة موجزة، فأتمنى أن تتم مراعاة ھذه  یتطلب في الواقع TRAVEL.وإذا كان عقد 

ولكن للعمالء  TLDالمشكلة القانونیة ألنھا كبیرة، وكما قلت لیست لمشغل سجالت 

 اآلخرین الذین قد یریدون الجلوس ھناك وطرح نفسھ لھذه الحمایة القانونیة المھمة.

 شكًرا.
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قائمة االنتظار، وفي حالة رغبتكم في أعتقد أننا نغلق بالفعل  شكًرا لك، مایك.  غونزالو نافارو:

  ألننا بدأنا متأخرین عشر دقائق. 5:40االنضمام، فسنطول ھذه الجلسة إلى 

 براد، ھل لدینا سؤال؟

 

 لدینا سؤال على الخط من باول فودي.  براد وایت:

 

 ن.ملیون من مزادات مجموعة المنافسة التي تم حلھا حتى اآل ICANN 58طرحت   مداخلة عن ُبعد:

 فقط دون حل. 29مجموعة منافسة، بقى منھا  233كما كان ھناك 

الحتساب إجمالي المبالغ المتغیرة في  ICANNفأي إجراء، إن وجد، اتخذتھ 

مجموعات المنافسة األخرى التي تم حلھا، وما ھي الجھود المبذولة لتحدید مقدار ھذا 

  ؟ICANNالمبلغ المقدم إلى جھات ذات اتصال مع 

 United TLD Holdco، التي أفھم أنھا كانت سابًقا Rightsideعلى سبیل المثال، 

Ltd. من نطاقات  26، والتي تقدمت لعددTLD وسردھا في حسابات مباشرة ،

لألرباح على صافي األصول األخرى المستحقة على المدفوعات المستلمة بالتبادل مع 

ملیون دوالر في  4.2یمة بق gTLDالمسحوبات من مصلحتنا في بعض تطبیقات 

ملیون تم اإلبالغ عنھا في  7.2، باإلضافة إلى 2014ملیون في  22.1، و2013

 ملیون. 33.5، لیصل اإلجمالي إلى مبلغ 2015الربع األول من 

صحة ھذه المعلومة، وإن أمكن، الرجاء تقدیم األمساء  ICANNفھل یمكن أن تؤكد 

لتحقیق أرباح تزید عن  Rightside الخاصة بمجموعات المنافسة التي سحبتھا

  ملیون دوالر؟ 30

حتى  Rightsideأو إن لم یمكن، ما عدد مجموعات المنافسة التي انسحبت منھا 

 اآلن؟
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 --وأعتقد أن ھذا سؤال خاص بالفعل  شكًرا لك، سید فودي.  غونزالو نافارو:

 أكرم؟

 

  مرحًبا؟  أكرم عطا هللا:

كمزاد  ICANNالمزادات التي قامت بھا  --ظة أن ھناك أعتقد أنھ من المھم مالح نعم.

حیث تم وضع األموال من ھذه  --للملجأ األخیر لتسھیل قرار مجموعات المنافسة 

ولم یتم إرجاعھا إلى أي من  ICANNالمزادات على جانب في صندوق مستقل عن 

 المتقدمین.

لیس لدینا أي معلومات ، ICANNلذا، بالنسبة لمجموعات المنافسة التي تم حلھا خارج 

لیس لدینا أي معلومات عن ھذا  حول كیفیة حلھا أو ما ھي طریقة التسویة إن وجدت.

 األمر.

، وما عدد عملیات السحب التي قامت بھا، Rightsideفیما یتعلق بالمعلومات حول 

، حیث یمكنكم الذھاب والبحث gTLDفكافة ھذه المعلومات متوفرة على موقع ویب 

 شكًرا. م واكتشاف حالة كل طلب.عن المتقد

 

 بروس، ھل ترید... شكراً أكرم.  غونزالو نافارو:

 تفضل رجاء. شكًرا. ال بأس.

 

  والسؤال مقدم إلى فادي. زمیلة لثاني مرة. أنا كریشنا من الھند. مرحًبا.  كریشنا كومار راجامانار:

كولمبیا (غیر مسموع) حول لقد كنت اتابع خطاباتك وھذا إیماًء إلى ذلك الذي قدمتھ في 

  مستقبل حوكمة اإلنترنت ألصحاب المصلحة المتعددین.
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لقد قلت أن حوكمة اإلنترنت تحتاج للتعافي، وطرق جدیدة یتم إحضارھا، وأنتم متعبون 

من استخدام الكلمات "أصحاب المصلحة المتعددین" و"متعدد األطراف"، كما أنك 

مراكز للحوكمة، وتركني ھذا حائًرا، عندما أكدت على الحاجة إلى نموذج متعدد ال

اعتقدت أخیًرا أني اكتشفت نموذج أصحاب المصلحة المتعددین للحوكمة، أعني، نحن 

 نتحدث بالفعل عن صیغة جدیدة للحوكمة.

ھل األسلوب متعدد المراكز ھو نسخة ثانیة محدثة من نموذج أصحاب  وسؤالي ھو:

وإذا كان جدیًدا، فما ھو الفرق الرئیسي الذي  یة؟المصلحة المتعددین أو أنھ جدید بالكل

  تجدونھ بین النموذجین؟

وھذا سؤال جوھري ألنكم أوضحتم لنا طول المدة المستغرقة حتى تعتمد الحكومات 

  نموذج أصحاب المصلحة المتعددین واآلن تتحدثون عن نموذج جدید تماًما.

 شكًرا.

 

ذًرا على أنكم اضطررتم لمتابعة خطاباتي، ولكني أقدر شكًرا جزیالً على سؤالكم وع  فادي شحادة:

 السؤال.

 أود التوضیح.

كان تعلیقي حول البطاقات بسبب الكثیر من النقاش الذي انتقال إلیھا، مقارنة 

لذا، أنا أقوم بالتعلیق أنھ بدالً من استغراق الوقت في الحرب، "أنا أنتمي  بالموضوع.

ما أن الحكومات تشعر بأن علیھا القتال معنا على لھذه الفئة وأنت تنتمي لألخرى،" ك

ولدینا أشخاص من مختلف المنظمات الحكومیة یقولون أنھم أصحاب  --معنى التسمیة 

 مصلحة متعددین.

 لذا، فالتسمیة طریقة رھیبة للتعاون.

 لذا، كنت أدعو الناس في ھذا الحدث الجامعي في نیویورك لالبتعاد عن المسمیات.
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بسؤال حول ما إذا كان نسخة جدیدة متعددة المراكز من نموذج أصحاب وفیما یتعلق 

 المصلحة المتعددین، فھناك أمرین مختلفین تماًما، ألیس كذلك؟

وھو طریقة للقیام  وفي الواقع، سأدفع بأنھ روح. فأصحاب المصالحة المتعددین أسلوب.

 ر.باألمور والعمل مًعا لطرح كافة األصوات في عملیة اتخاذ القرا

ال یزال تعدد المراكر، الذي یمثل تسمیة جدیدة نستخدمھا أو نموذج جدید نناقشھ، مبكًرا 

للغایة في تعریفھ كما أن ھناك اآلن مجموعة من الدارسین تعمل علیھ، وفقط للحفاظ 

 على المراقبة األكادیمیة بجانب بیئة السیاسات لالستمرار في تعریف تعدد المراكز.

وموزع للغایة مقارنة  ت كثیرة، یعني ذلك ببساطة موزع للغایة.ولكن بدون أي تسمیا

فتوزیعھا یحافظ  الننا ال نرى أن حوكمة اإلنترنت المركزیة تحل أي شيء. بمركزي.

على بساطتھا مع التركیز على حلول تخدم المستخدمین ولیس حلول تخدم الالعبین 

 شكًرا. الكبار الذین یمكنھم البقاء على مستوى عالمي.

 

 استمر. تفضل. شكًرا.  غونزالو نافارو:

 

  لن أربك المترجمین أكثر من ذلك. (متحدًثا بلغة غیر اإلنجلیزیة). جیمس غانون: 

 ICANNال، لقد أردت أن أقول نیابة عن المجتمع األیرلندي الصغیر نسبًیا ضمن 

وأرید أن أشكر فریق االجتماعات والمجلس والعاملین الختیار دبلن كمكان لعقد 

وتوسع قطاع التكنولوجیا في أیرلندا،  GACومع انضمامنا مؤخًرا إلى  االجتماع.

 أعتقد أنھ وقت مناسب للغایة للقدوم إلى دبلن وأتمنى أن یقضي كل من یأتي وقًتا رائًعا.

في دبلن بنفسي وأتمنى أن یقضي الجمیع وقًتا ممتًعا في أنا أعیش  إنھا مدینة رائعة.

 أكتوبر.
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  شكًرا جزیًال.  غونزالو نافارو:

 تفضل، تكلم، تفضل.

 

وكما قلت في بوینس آیریس، أنا أؤید  أنا اسمي جورج كاركافالو. مرحًبا.  جورج كاركافالو:

RFC 2826.  أخرى. سنة قبل التواجد مرة 15كما أني سعید ألني كنت أنتظر 

سأترك مجال عملي في ابتكار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للعمل مع أقل 

ملیون شخص حول  1000ولدینا  المعاییر في المجتمع، األشخاص ذوي اإلعاقة.

 منھم إما ضمن البطالة أو البطالة المقنعة أو الفقر. %80كما أن  العالم.

األب واألم وأي  ذوي اإلعاقة.ملیون من  ملیون شخص. 3000كما یؤثر ذلك على 

 مجموعة من اثنین والمتخصصین.

 سأعطیكم مثاالً. وتتعلق معظم المشكالت بالتواصل والمعلومات.

سنختلف في السنة القادمة بمرور عشر سنوات على بیان الحقوق لألشخاص ذوي 

 وأود معرفة كم منكم یعرف بأمر ھذا البیان. اإلعاقة.

الحقوق والضروریات لنصف البشریة، إذا لم تعرف لذا، كیف ستحترم البشریة 

 الوصول في االتفاقیة؟

 وقد واجھت العدید من اللجان. فأنا عصبي جًدا في ھذا الموقف. لذلك فأنا أعتذر بشدة.

 إنھا رائعة، من اإلعاقة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان وأنا أقوم بأمر واحد لنفسي.

 أتولى المسؤولیة.

 --لقیادة فریق العمل  ICANNكما أقرر دعوة 

 [ الموقت یصدر صوًتا ]
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فریق عمل كبیر لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات للعمل على نطاق واسع مع  --

 مجتمع اإلعاقة لبناء األدوات االبتكاریة الكبیرة التي یحتاجھا المجتمع.

كما  د معكم.ولدي ورقة بسیطة سأتركھا مع فریقك یا كارول، وأنا أقدر للغایة التواج

 أتمنى أن أكون في دبلن وفي آخر اجتماع في أفریقیا.

 شكًرا.

 

 شكراً.  غونزالو نافارو:

 [ تصفیق ]

 لدینا سؤال عبر اإلنترنت.

 

 لدینا سؤال من كیران ماكارثي.  براد وایت:

 

بعد تعلیقات السید شحادة عن توفر كافة معلومات الضغط، نظرت وكل ما اكتشفتھ ھو   مداخلة عن ُبعد:

یقول أن المنظمة استخدمت خدمات  ICANNقسم صغیر في عمل صیغة ضرائب 

یونیو  30فریق عمل مسجل ومؤسستین للشئون الحكومیة خالل السنة المنتھیة في 

  دوالر. 576138وذلك بتكلفة قدرھا  2014

رجاًء تسمیة األفراد المسجلین ومؤسستي الشؤون الحكومیة حتى نتمكن من  ھل یمكنكم

 ؟ICANNرؤیة السجالت الموجودة تحت أسمائھم فیما یتعلق بمنظمة 

 فادي؟  غونزالو نافارو:

 

 سنرسل اإلجابة بالبرید اإللكتروني ونساعده على العثور على الروابط.  فادي شحادة:
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 إلیوت؟ شكًرا. حسًنا.  غونزالو نافارو:

 

 إلیوت نوس أعمل لدى توكوس.  إلیوت نوس:

  .URSأود أن أتحدث أیًضا عن 

فقد بین بوضوح الخطر في آلیات الحقوق  وقد أوضح مایك باالج نقطة جیدة للغایة.

والسجل خاصة فیما یتعلق بنطاقات  GDDالذي یتم التفاوض علیھا مباشرة بین فریق 

TLD .الكبیرة القدیمة 

بصورة مباشرة مع سلسلة محددة للغایة مثل  gTLDتنافس نطاقات كما ست

.TRAVEL ولكن ذلك لیس الحال بالنسبة لما ھو قائم، وأعتقد ان بوجود العدید من ،

مئات اآلالف من المسجلین غیر الخاضعین لقانون العالمات التجاریة األمریكي بخالف 

 اقیات السجل.ما ھو من لخال توفیر آلیات الحقوق المدرجة في اتف

القدیمة أمًرا  TLDتعتبر آلیات حمایة الحقوق لنطاقات  وال نرید صنع منحدر زلق.

 على المجتمع التقریر فیھ.

 GDDوما أرغب فیھ ھو سماع مجلس اإلدارة والفریق الذي سیتأكد من أن فریق 

  موجھ بصورة جیدة في ھذا الصدد.

بصورة أكثر  UDRPأجل عرض كما ستكون فرصة جیدة الستخدام ھذا كرافعة من 

 رسمیة، انظر إلى المراجعة والعقود.

كما أن لدیھ مشكالت فعلیة، وعلینا  بصورة عامة نجاًحا كبیًرا للغایة. UDRPیشكل 

 شكًرا. .ICANNأن ننظر في ھذه المشكالت، مثل أي آلیة مھمة نقوم بھا ضمن عالم 

 [ تصفیق ]

 

 

 100من  95صفحة 

 



 AR العام ICANNمنتدى  –بوینس آیرس 

  شكراً، إلیوت.  غونزالو نافارو:

 فادي؟

 

سآخذ ھذا  ببساطة أوقل أن ما قلتھ أنت ومیشیل باالج سابًقا ھو إللقاء الضوء. أجل.  فادي شحادة:

على سبیل المثال، فكرة میشیل  --على محمل الجد مع أكرم والفریق للتأكد من أننا 

دعوني أتابع  حول المذكرات الموجزة، حتى نقوم باألمور بالوضوح الذي أراه جیًدا.

 شكًرا. وأدین لك أنت ومیشیل بتوضیح حول ذلك.مع الفریق 

 

 أكرم. عذًرا. شكراً، إلیوت. شكًرا لك، فادي.  غونزالو نافارو:

 

 --أنا فیرنر شتاوب   فیرنر شتاوب:

 

  فقط توضیح واحد. أعتذر.  أكرم عطا هللا:

 نحن نقدم مذكرات موجزة حول كل عقد قبل أن نوقعھ بالفعل، ومن ثم، أرید فقط التأكد

من أن الجمیع یعرف أن ھذه ممارسة ستستمر وأننا لن نعلق على التفاوض مع 

 مع الشكر. األطراف األخرى في عقدھم ھنا.

 

 فیرنر؟ شكًرا.  غونزالو نافارو:
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  اسمي فیرنر شتاوب، وأتحدث بصفة شخصیة. أجل.  فیرنر شتاوب:

ھناك الكثیر من و وكما تعرفون، إنھ مھمة ضخمة. .ICANNیتعلق األمر بموقع ویب 

كما أنھ یتحسن مع مرور الوقت، إال أنھ لألسف فیما  الجھود ألن المجتمع یعتمد علیھ.

 یتعلق بكافة التحسینات، قد تتراجعون في بعض األحیان.

، فلتقدیم مثال واحد، ICANNعلى موقع ویب  URLوإذا كنتم تنظرون إلى عناوین 

 تراجعنا بضعة خطوات.

  یتعلق األمر بصفحة المراسلة. على سبیل المثال ھنا. URLیمكنني قراءة 

-www.icann.org.resources.pages/correspondenceوھي تحمل اسم 

2012-09-24-EN. .كما أنھا الصفحة المقصودة حیث  ھذه ھي الصفحة الرئیسیة

 یفترض أن نعثر على المراسالت، وقد حدث ذلك بالفعل لمعظم الصفحات.

من ناحیة أخرى، یعرف بعض األشخاص الذین لدیھم معرفة أكبر بموقع ویب 

ICANN  أن ھناك بضعة اختصارات، إذا عرفوا أنك یمكنك الذھاب إلى

icann.org/correspondence.وأفترض أن العدید من  ، فیمكنكم الوصول ھناك

 األشخاص ھنا یقومون بذلك بالفعل.

 س لدیھم أدنى فكرة عن وجود اختصار مماثل.إال أن معظم األشخاص في الخارج لی

كما أن  .URLولیس عناوین  ICANNعلینا النظر في قابلیة استخدام موقع ویب 

وبعضھا اتجاھات فقط وعلینا بالفعل مقاومتھا، مثل  ھناك بعض العناوین األخرى.

عض األشخاص، من الصعوبة بالنسبة لب .PDFوضع كل شيء في ملفات بتنسیق 

 --بمكان 

 [ الموقت یصدر صوًتا ]

على سبیل األشخاص، یرید األشخاص الذین لدیھم مشكالت  .PDFاستخدام ملفات  --

لن یقرأه بالترتیب ال مناسب ألنھ كما  PDFكما أن ملف  في القراءة االستماع إلیھ.

 تعرفون، ال یمكنھ تمییز األعمدة من السطور.
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بالفعل مساعدة األشخاص في الوصول إلى وأخیًرا، لقد تلقینا فرًصا جدیدة حیث یمكننا 

وإذا قمنا بمطابقتھا بطابع  المواد الجیدة للغایة التي لدینا مثل الملفات الصوتیة والتدوین.

 زمني، فستصبح مفیدة أكثر.

 

 --براد، لدینا وادة إضافیة  شكًرا.  غونزالو نافارو:

 

  لدینا استفسار من ناتالي كوبیھ.  براد وایت:

 

فھل لدینا جدول زمي لتطبیقھا  ال یتم تطبیق إرشادات الترجمة لمترجمي األمم المتحدة. مداخلة عن ُبعد: 

 وھل یمكنكم توضیح اآللیات الساریة لضمان الترجمة في الوقت المحدد؟ بالكامل؟

 

 ھل یرید فریق العمل اإلجابة على ھذا؟  غونزالو نافارو:

 

  --ل الشخص لنا تفاصیل أكثر قلیالً فیما یتعلق بما یراه إذا كان یمكن أن یرس  فادي شحادة:

 

 >> (بعیًدا عن المیكروفون.)

 

إذا كان یمكن أن ترسل ناتالي لنا بعض التفاصیل، سیسعدنا الرد  ناتالي. ھل ھي سیدة. فادي شحادة: 

 علیھا، ولكني لست متأكد مما تعنیھ.
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 شكًرا جزیًال.  غونزالو نافارو:

 

قدم قسطنطین بالفعل  .Dot Music Limitedأنا أعمل لدى  أنا بول زامك. حًبا.مر بول زامك: 

تعلیًقا إلكترونًیا نیابة عنا إال أنھ تم تقدیمھ متأخًرا للغایة، لذا، أود تناول ھذا فقط في ھذه 

 الجلسة المحدد.

ھي مجتمع متقدم إلى  Dot Musicفقط لتقدیم بعض السیاق، أود أن أذكر أن 

.MUSIC  سیكون قریًبا ضمنCPE.  ونحن سعداء للغایة وفخورین للغایة بتوضیح

أن طلب مجتمعنا في الوقت الراھن یتلقى دعًما من منظمات الموسیقى المختلفة التي 

من جمیع الموسیقى المستھلكة حول العالم، وسبل الحمایة  %95تمثل أكثر من 

المخصصة للموسیقى، لحمایة  المناسبة، بما في ذلك الموسیقى أحكام حقوق الملكیة

 لقد تغیر كل شيء. المجتمع الموسیقي العالمي الذي یقع تحت الحصار كما تعرفون.

شكًرا جزیالً على جمیع  لذا، لقد كانت بضعة أیام رائعة بالفعل ھنا في بوینس آیریس.

 ونحن نتعامل بسعادة غامرة مع الطریقة التي تجري بھا األمور اإلیجابیة التي تحدث.

كانت  وال یمكننا االنتظار للقاء أیرلندا. وسعداء للغایة. فنحن واثقون للغایة. األمور.

لدي فرصة االجتماع مع باري، وكما یمكنكم أن تروا، نحن نتطلع الجتماع كبیر في 

 أیرلندا، دبلن، كما أننا نتطلع أیًضا لبعض الموسیقى الرائعة.

آخر شيء تقولھ ھو أن  --ریقنا كان أن واألمر األخیر الذي أردت قولھ نیابة عن ف

 .GACمجتمعنا ودوائرنا تتطلع لتقییم عادل ونشارك ھذه المخاوف التي تطرحھا 

 إلى اللقاء. فلتستمتعوا بلیلتكم جمیًعا. شكًرا جزیًال على كل شيء.

 [ تصفیق ]

 

 ومثلھ لك. شكًرا جزیًال.  غونزالو نافارو:

 ستیف؟ بالغي أن بینجو انتھى، ومن ثم یمكننا االنتقال.لقد تم إ لیس لدینا أي أسئلة أخرى.

 

 100من  99صفحة 
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 ماذا؟ لقد كنت مھتًما بأمر آخر. عذًرا.  ستیف كروكر:

  

 >> (بعیًدا عن المیكروفون.)

 

 حسًنا، سنقوم بكلیھما.  ستیف كروكر:

 لقد انتھینا، في الوقت الذي حددنا أننا سننتھي فیھ. شكًرا.

س دقائق، ونعود وسنعید إجراء اجتماع رسمي وسنتلقى استراحة موجزة، تمتد لخم

لدینا بضعة عناصر علینا مناقشتھا وسنتجاوز العدید منھا بسرعة إلى  لمجلس اإلدارة.

  الرجاء العودة خالل خمس دقائق. حد ما، كما أن األمور تنتقل بسالسة ھنا.

 

 

 

 

 [ نھایة النص ]
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