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 .ICANNالسیدات والسادة، اسمحوا لي أن أقدم لكم بروس تونكین من مجلس إدارة  متحدث مجھول: 

 

مرحًبا بكم في الجلسة التي تدور حول المراجعات التي تعد جزًءا من برنامج تأكید  حسًنا. بروس تونكین: 

باإلضافة إلى أن المراجعات المؤسسیة تـُجرى كجزء من المتطلبات المفروضة  االلتزامات.

 .GNSOالالئحة الداخلیة من أجل مراجعة أجزاء المنطقة مثل  بموجب

ولتجنب االستحواذ على كل الوقت في تقدیم العروض والمقدمات، والتي أقترح أن یقوم كل 

متحدث فقط بالتركیز في دقیقة أو دقیقتي فقط على أي من النواحي الحیویة للمراجعة وأي من 

ن، ولكن في حقیقة األمر استخدام معظم ھذا الوقت النتائج التي تم التوصل إلیھا حتى اآل

فھناك عروًضا تقدیمیة متاحة على موقع الویب لكل واحدة من  المخصص في طرح األسئلة.

  ھذه المراجعات التي یمكن قراءتھا وھو ما أتمنى أن یكون حافًزا على طرح األسئلة.

من دینیس مایكل أن یتحدث بإیجاز حول إذن في البدایة، بالنسبة للمقدمات، ربما أبدأ بأن أطلب 

 مراجعات تأكید االلتزامات وحالتھا الراھنة.

 

إذن مرة أخرى، برجاء االطالع على الشرائح  شكًرا جزیًال لك، بروس. ال بأس في ذلك. دینیس میتشیل: 

نرید التأكید  فھي تحتوي على كمیة كبیرة من المعلومات. الخاصة بصفحة ویب الجلسة ھناك.

إذن فسوف نتناول  أننا نوفر وقًتا كافًیا لكم من أجل مناقشة بعض المشكالت حول المراجعة.من 

  ھذا األمر سریًعا.

أود أن أتحول إلى دیفید كونراد، وبعد ذلك إلى مارجي میالن، ثم الریسا جورنیك لتقدیم إحاطة 

ل إلى مناقشة حول موجزة حول تنفیذ مراجعات تأكید االلتزامات الحالیة وبعد ذلك سوف ننتق

 دیفید. جدول األعمال.

 

 

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

 .كسجل رسمي
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أنا دیفید كونراد، مسئول التكنولوجیا األول، وأنا أتحمل بعض المسئولیة عن العمل مع تنفیذ   دیفید كونراد:

وفي الوقت الحالي  أو توصیات فریق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة. SSRمراجعة 

من حیث  على اإلجمال. 28ي حقیقة األمر وأعتقد أن لدینا ف من التوصیات. 19أكملت 

ونحن نقوم في الوقت الحالي بتقییم جمیع  یجري العمل علیھا. 9العملیات ھناك حوالي 

التوصیات من أجل أن نضمن من منظور فریق العمل بأنھ تم االنتھاء منھا أو أنھا تسیر في 

مال اإلضافیة من جانب الوقت الحالي في االتجاه الصحیح، وأن ذلك قد أدى إلى بعض األع

لكننا نحقق تقدًما بطریقة  فریق العمل في محاولة فھم ما الذي یجب القیام بھ بشكل إضافي.

 --وبھذا، فإنني سوف أقدم ذلك إلى  معقولة إلى حد ما من وجھة نظري الخاصة.

 

على وجھ الخصوص  إذن دیفید، قبل إحالة الكلمة، من بین ھذه التوصیات، ھل ھناك أي منھا بروس تونكین: 

ھل ھناك  قد ترغب في الحصول على تعقیبات حولھ فیما یخص التنفیذ من جمھور الحاضرین.

 أیة صعوبة أو مشقة في الحصول على بعض التعقیبات واآلراء؟

 

على  سوف نتطلع للحصول على تعلیقات إضافیة من المجتمع. --ھناك القلیل فقط مما نقوم بھ  دیفید كونراد: 

مثال، أحد التعلیقات یرتبط بالعمل مع المجتمعات المختلفة، أو المجتمعات ذات الصلة سبیل ال

نحن بحاجة حقیقیة للحصول على  أفضل الممارسات الشائعة. --باألمن، من أجل تحدید أفضل 

تعقیبات وآراء من المجتمعات من أجل أن نفھم بدقة ما ھي المجتمعات التي یمكننا التعامل معھا 

سب ألن البعض من ھذه المجتمعات یمیل إلى الحساسیة تجاه المعلومات التي یقومون بشكل منا

على سبیل المثال، في بعض األحیان نعمل مع إنفاذ القانون في سیاق األمن  بمشاركتھا.

وفي بعض األحیان ال ترغب ھذه المجتمعات في الكشف عن مقدار تعاملھا معنا،  واالستقرار.

وھناك توصیات  تفھم من المجتمع ما ھو المستوى المناسب لذلك.أن  ICANNویتوجب على 

أخرى سوف نعود إلى المجتمع فیھا من أجل الحصول على بعض التوضیح، وبعض التعقیبات 

 واآلراء اإلضافیة، ونتمنى أن نقوم بذلك خالل األسابیع القلیلة القادمة.

 

 .WHOISمارجي، استعراضات  شكًرا دیفید. بروس تونكین: 
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وقد كانت  .WHOISمن بین النواحي التي أركز علیھا ھي إدارة األنشطة ذات الصلة بتنفیذ   مارجي میالم: مرحًبا.

أنا  --ویمكنكم  WHOISھناك جلسة في القاعة األخرى تدور حول األشیاء التي القیام بھا لـ 

 الحالي. أحیلكم إلى تلك المواد من أجل التعرف الفعلي على ما وصلنا إلیھ في الوقت

تسعة تم  --لدینا تسعة  --وبشكل أساسي بعد اعتماد التوصیات من فریق المراجعة، ال زلنا 

باإلضافة إلى واحدة قید  --ومن بینھا  االنتھاء منھا، وال تزال ستة قید التنفیذ والتعامل.

ضع ھناك العدید من الجوانب التي تتحاج لو --ومن بین األعمال البارزة، ھناك  التخطیط.

وھذه ھي المشكالت لخاصة  ما ترونھ قید التعامل. --سیاسات وھذه ھي التوصیات التي 

بسیاسة اعتماد الخصوصیة والوكیل، والمشكالت ذات الصلة بالترجمة والترجمة الصوتیة 

وبشكل أساسي إلى أن یتم االنتھاء من العمل، لن ینتھي عملنا مع  لبیانات جھات االتصال.

وقد نكون في موقف البدء في فریق المراجعة التالیة  WHOISعة نظام توصیات فریق مراج

  إذن بالتأكید ھذه من العملیات ذات األمد األطول. في حین ال نزال نقوم بتنفیذ ھذه التوصیات.

ومن بین األعمال التي ال تتعلق بالمجتمع، ھناك حوالي توصیتان تتعلقان بنظام اإلبالغ عن 

وھذا من المشروعات التي یقودھا فریق العمل من  في الجلسة السابقة. الدقة والذي تحدثت عنھ

تجري عملیة التطویر في الوقت الحالي، وسوف  --وھذا النظام ھو  أجل وضع تقاریر للدقة.

ھذا بشكل أساسي ھو  تستغرق حوالي عام أو نحو ذلك قبل أن یتم االنتھاء من ھذا العمل.

 .WHOISاإلحاطة الخاصة بـ 

 

في حقیقة األمر قمنا  الریسا، تأكید االلتزامات باعتباره الشفافیة والمساءلة. شكًرا لك، مارجي. رائع. تونكین: بروس 

 بإجراء ھذه المراجعة مرتان، إذن سوف نتحدث حول تنفیذ المراجعة الثانیة للمساءلة والشفافیة.

 

الثاني عند  ATRT2جعة المسؤولیة والشفافیة تنفیذ التوصیات من فریق مرا مرحًبا بكم جمیًعا. الریسا غورنیك: 

تستند  --منھجیة التنفیذ بالنسبة للتحسینات یجري  .2014إجراءات مجلس اإلدارة في یونیو 

ویتم تنفیذ  إلى المعاییر الدولیة لمعھد إدارة المشروعات بھدف یسعى إلى تحقیق التمیز المھني.

رد على مستوى الشركة، باإلضافة إلى ذلك من خالل تعریف واضح للنطاق، وتخطیط الموا

وھذه المنھجیة الخاصة  المراقبة في مقابل األطر الزمنیة فضًال عن تقدیم التقریر المتسقة.

وإذا حققت النجاح، فسوف یتم تطبیقھا على جمیع  بالتنفیذ ال تزال في مرحلة التجریب.

 مشروعات تنفیذ المراجعات األخرى.
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عمال التخطیط الخاصة بھا وتحقق اآلن تقدًما تجاه تنفیذ التحسینات وقد انتھت فرق التنفیذ من أ

وسوف تكون ھناك العدید من الشرائح والتي یسرنا االطالع علیھا من أجل التعرف على مدى 

توصیة  12مكون مختلًفا للتوصیات والتي تشكل  51ومن خالل  التقدم بمزید من التفصیل.

، سوف یتفاوت اإلطار الزمني للتنفیذ ATRT2لشفافیة مقدمة من فریق مراجعة المسؤولیة وا

على سبیل المثال، من المحتمل أن تتم عملیة  اعتماًدا على مدى تعقید التوصیات ومالحقھا.

والتي  ICANNالمزامنة والمحاذاة باإلضافة إلى األعمال التي تجري من أجل تعزیز مساءلة 

 ICANNوبإمكان مجتمع  سوف یكون لھا تأثیر على جمیع نواحي مشروعات التنفیذ المختلفة.

تعّقب حالة العمل والتقدم المحرز في عملیات التنفیذ على صفحة ویكي لبرنامج فریق 

ATRT2.ویجري توفیر تحدیثات كل ثالثة أشھر ، 

 

راي بلزاك یتحدث حول المراجعات التنظیمیة المطلوبة بموجب  راي. شكًرا لك، الریسا. بروس تونكین: 

 .At-Largeالالئحة الداخلیة، وعلى وجھ الخصوص مراجعة 

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). متحدث مجھول:

 

 مارجي، عذًرا. من الذي تجاوزت دوره؟ بروس تونكین: 

 

اجعة األولى التي سوف تنظر إلى مسألة المراجعة األخرى التي نخطط لھا ھي المر بالتأكید. مارجي میالم: 

ومن المقرر  الجدیدة على اختیار العمالء والمنافسة والثقة واالبتكار. gTLDتأثیر برنامج 

واستعداًدا لذلك، دأب فریق  إجراء ھذه المراجعة والبدء فیھا في الربع الثالث من ھذا العام.

الكثیر من البیانات المتاحة  على العمل على وضع مقاییس بحیث یكون ھناك ICANNعمل 

إلى مجموعة استشارات  -وتستند البیانات التي نقوم بتجمیعھا إلى أعمال  أمام فریق المراجعة.

 ALACو GNSOالتنفیذ التي قام المجتمع على تشكیلھا باإلضافة إلى ممثلین من كل من 

المنافسة واختیار  مقیاس مختلف للنظر في ھذه الجوانب المختلفة من 70حیث أوصوا بقرابة 

لدینا بعض التوصیات المؤقتة التي اعتمادھا مجلس  --وفي الوقت الحالي  العمیل والثقة.

یجري  --كما أن لدینا دراسة اقتصادیة واسعة باإلضافة إلى دراسة للعمالء والتي  اإلدارة.
 

 23من  4صفحة 

 



 ICANN ARتأكید االلتزامات والمراجعات التنظیمیة: تعزیز مساءلة  -اجتماع سنغافورة 

جمیعھا سوف ینظر مجلس اإلدارة في بقیة التوصیات العتماد ت تنفیذھا في الوقت الحالي.

وبمجرد اعتماد  لھذا األسبوع. --وأنا أعتقد أن ھذا مدرج على جدول األعمال لھذا  وتحصیلھا.

ھذا األمر، فإن جمیع التوصیات النھائیة المقدمة من المجموعة االستشاریة للتنفیذ سوف یتم 

 م.تنفیذھا وسوف نقوم بتجمیع تلك البیانات استعداًدا للمراجعة في وقت الحق خالل العا

 الشریحة التالیة من فضلك.

أرید فقط أن أقدم لكم مزیًدا من التفاصیل حول استطالعات الرأي التي یجري تنفیذھا، ونحن 

من أجل النظر إلى مفاھیم ثقة العمالء واختیار  --نتطلع إلى إجراء دراسة عالمیة واسعة للغایة 

الحالي استطالًعا میدانًیا في  التي تجري في الوقت Nielsenوقد تعاقدنا مع شركة  العمالء.

التعرف على شعور العمالء وأن تكون لدیھم القدرة  --الوقت الحالي من أجل التوصل إلى 

والفكرة وراء ذلك تتمثل في أنھ سیكون ھناك مقیاس أو  الفعلیة على إعداد تقاریر حول ذلك.

وف یقومون بإعادة معیار یتم اتخاذه من أجل تحدید الرأي في الوقت الحالي وبعد ذلك س

االستطالع مرة أخرى بعد عام من اآلن للتعرف على ما إذا كان ھناك أي تغییر أو تحسن في 

 gTLDطریقة نظر العمالء لثقة العمالء واختیارھم حیث إن ذلك یرتبط ببرنامج نطاقات 

الدراسة علًما بأن  تشیر الشریحة إلى بعض المراحل األساسیة القادمة. --وبذلك فإن  الجدیدة.

االستطالعیة، كما ذكرت لكم، یجري تنفیذھا في الوقت الحالي، ونتوقع أن تحصل على بیانات 

 الشریحة التالیة من فضلك. أساسیة في الرابع الثاني من ھذا العام.

إذن فإن الدراسة االستطالعیة األخرى التي اعتمدھا مجلس اإلدارة العام الماضي تتعلق 

تي سوف تتطلع إلى تحدید األسعار واالبتكار باإلضافة إلى ممارسات بالدراسة االقتصادیة ال

ونحن اآلن في مرحلة التعاقد ومن ثم ال یمكننا  الجدیدة. gTLDاألسواق الخاصة بنطاقات 

ونتوقع أن تبدأ في  إعالن موفر الخدمة حتى اآلن، لكننا سنتمكن من القیام بذلك في قریًبا.

یجب أن یبدأ في القریب  --، ومن ثم سوف یؤدي ذلك إلى األنشطة الخاصة بھا على الفور

ومرة أخرى، فإن نفس األسلوب الذي سوف نقوم فیھ بوضع أساس أو معیار في الوقت  العاجل.

الحالي وبعد ذلك نقوم بنفس الدراسة االستطالعیة بعد عام من اآلن من أجل تحدید ما إذا كان 

 ت المنافسة قد تغیرت أم ال.الرأي العام قد تغیر أم ال، وما إذا كان

وھذا مختلف إلى حد ما من حیث إن البیانات سوف تأتي مباشرة من السجالت وأمناء 

الجدیدة حیث إن  gTLDلغة تعاقدیة في اتفاقیات نطاقات  --السجالت، كما أن ھناك عقوًدا 

أي من ھذه و یتعین على السجالت توفیر معلومات لمساعدتنا في دعم الدراسة. --أمین السجل 

بل  .ICANNالبیانات التي سیتم تحصیلھا سوف یتم تجھیل مصدرھا ولن تكون قادمة من 
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ستنتقل إلى موفر الخدمة الخارجي لكي تكون لھ القدرة على إنھاء الدراسة وتحدید األسعار، 

ھ كیفیة وضع أساس عام یتم االعتماد علی --كیف  --كما تعلمون، باإلضافة إلى المنافسة وكیفیة 

مراحل التنفیذ، كما ذكرت على  --كما أن  عند المتابعة في غضون عام واحد من اآلن.

 الشریحة التالیة من فضلك. الشریحة، نتوقع أن تكون المسودة في الربع الثاني من ھذا العام.

 

أعتقد أن ھذه ھي  دینیس، ھل تود التحدث حول المراجعات؟ حسًنا، شكًرا لك، مارجي. بروس تونكین: 

 المراجعة التالیة الواردة إلینا.

 

إذن نحن نقدر بحق ما تقدمونھ من تعقیبات على الجدول بالنسبة للمراجعة  صحیح. صحیح. دینیس میتشیل: 

بتنظیم مراجعات اللتزاماتھا األساسیة  ICANNوبالطبع، فإن تأكید االلتزامات تطالب  القادمة.

اعتباًرا  ثالث سنوات بدًءا من موعد؟ لذلك.وال تنص على التوقیت الفعلي  كل ثالث سنوات.

متى یقومون بتقدیم  یتم تجمیعھ؟ --فریق المراجعة األخیر  -من أي توقیت یقوم فریق المراجعة 

أو متى یتصرف مجلس اإلدارة في حقیقة األمر حیال توصیات  تقریرھم إلى مجلس اإلدارة؟

أكید االلتزامات التي سمعتم بھا للتو إذن فقد وفرت المراجعات المكتملة لت فریق المراجعة؟

تعقیبات ودروس أعتقد أنھ یمكننا استخدامھا في الحصول على مراجعات مثمرة وفعالة وفاعلة 

إذن فنحن ننظر إلى الحصول على بعض التحسینات المتعددة على العملیات التي سوف  أكثر.

ول بالنسبة لمراجعات تأكید تقوم الریسا بتوضیحھا، ونرید الحصول على تعقیباتكم على الجد

  االلتزامات التالیة القادمة.

وعلى وجھ الخصوص، األمر التالي على جدول األعمال المراجعة الثانیة لألمن واالستقرار 

فإن جدول األعمال  --إذن فریق العمل  .WHOISوالمرونة وأیًضا المراجعة الثانیة لسیاسة 

الثالث سنوات اعتباًرا من النقطة التي یتوافق  المقترح على الطاولة مخصص الستخدام حافز

 SSRعلیھا مجلس اإلدارة ویوجھ فریق العمل إلى تنفیذ التوصیات المقدمة من مراجعة 

وھذا سوف یحیل بدایة كل من مراجعة  األولى. WHOISاألولى باإلضافة إلى مراجعة 

SSR2  ومراجعةWHOIS2 .إصدار دعوة  إننا نقترح إلى نھایة ھذا العام التقویمي

وبعد ذلك نبدأ فعلًیا في  2015للحصول على متطوعین في اإلطار الزمني یونیو/یولیو 

ونعتقد أن ھذه الفترة سوف تتیح لنا االنتھاء  .2015االستعراض في نوفمبر/دیسمبر من عام 

، من التنفیذ من التوصیات المقدمة من المراجعة األولى، إذا كنا على درب المشروعات الفعلیة
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من أجل التوصیة بالمتطوعین للعمل على ھذه  --كما یتیح للمجتمع وقًتا أطول قلیًال من أجل 

المراجعات وإجراء عملیات إعداد إضافیة ضروریة من أجل تناول والتعامل مع البدء في ھذه 

 المراجعات في نھایة العام التقویمي.

رك منكم في صفحة الجلسة على ھناك شيء أرید أن ألفت انتباھكم إلیھ، بالنسبة لمن یشا

إذن باإلضافة إلى مراجعة المنافسة وثقة  .21اإلنترنت، أن یلقي نظرة على الشریحة رقم 

الثانیة، لدینا عدد من المراجعات  WHOISالثانیة ومراجعة  SSRالعمالء ومراجعة 

لیة لمراجعة المؤسسیة والھیكلیة المعدة، وذلك استناًدا للجدول المفوض بموجب الالئحة الداخ

الجدول المفروض بموجب الالئحة  --وإذا ما تابعنا  كل خمسة أعوام. ICANNھیاكل 

إذن ھذا من األشیاء  الداخلیة، فإننا ننظر إلى إجمالي ثمانیة مراجعات في العام المالي التالي.

التي نرید رفع مستوى الوعي بھا والحصول بالتأكید على تعقیباتكم حول ما إذا كان من 

لمفترض المتابعة في ھذا الجدول المقترح، أو أننا نرید النظر في ترتیب بعض من عملیات ا

لكن على وجھ الخصوص، نود أن نستمع آلرائكم حول ھذا الجدول المقترح من أجل  المراجعة.

 التالیة. WHOIS2و SSR2البدء في مراجعات 

ف یتناول األسئلة ویشجع أنا أعرف بأن بروس سو برجاء إعطائنا بعض األفكار حول ذلك.

 على المناقشة بمجرد االنتھاء من ھذه العروض التقدیمیة.

وبھذا، سوف أعید الكلمة مرة أخرى إلى الریسا من أجل إلقاء الضوء على مجموعة من 

تحسینات العملیات، ومرة أخرى، أود تشجیعكم على إلقاء نظرة على الشرائح والتي تحتوي 

  التفصیلیة.على الكثیر من المعلومات 

 الریسا؟

 

الخاصة بتحسین فعالیة المراجعات، تم إقرار وتحدید  11رقم  ATRT2رًدا على توصیة   الریسا غورنیك:

أھداف تحسین العملیات والعمل في تقدم من أجل إضفاء الطابع التشغیلي على بعض من ھذه 

 التحسینات.

بفاعلیة وإضافة قدر من التنبؤ، سوف یتم إتاحة  ICANNوالستخدام وقت المتطوعین وموارد 

الجداول والتزامات الوقت المتوقعة من جانب المتطوعین بشكل واضح وتضمین ذلك في 

 الدعوة للحصول على المتطوعین.
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التحدیثات في الوقت المناسب حول سید أعمال التنفیذ، أقرب ما تكون لما سمعتموه بالفعل 

ودمجھ في دورة المراجعة، بحیث إنھ عندما  --تضمین ذلك في یعرض ھنا الیوم، وسوف یتم 

 یبدأ فریق المراجعة في أعمالھ، تكون ھذه التحدیثات متاحة بالفعل.

سوف یتم توفیر معلومات حول المیزانیة في بدایة كل مراجعة، من أجل تحسین التخطیط 

 وزیادة مستوى الموارد المتاحة.

ات األخرى المذكورة في الشریحة والتي أطلب منكم التكرم وبعد ذلك ھناك الكثیر من المعلوم

 بقراءتھا.

 

في ھذا الوقت، نحیل الكلمة إلى راي من أجل المراجعات التنظیمیة بموجب الالئحة  حسًنا.  بروس تونكین:

 الداخلیة.

 

 شكًرا بروس. راي بلزاك: 

 سوف أستعرض ھذه الشرائح سریًعا.

أن الكثیر من األشیاء التي تحدثت حولھا الریسا ھي من ھناك أمر یجب اإلشارة إلیھ وھو 

األشیاء التي بدأنا بالفعل في تنفیذھا وھي من بعض السمات التي تمیز المجموعة الحالیة من 

 المراجعات.

وأرید أن  أوًال، من منظور المؤسسة، فإنني سوف أقوم باستعراض ھذه الشریحة بالكامل.

 جموعة العمل.أوضح أمر واحد على األخص، وھو م

خالل الجولة األخیرة من المراجعات، كان لدیكم جھة مستقلة للفحص وبعد ذلك طلبنا من 

مجلس اإلدارة تعیین مجموعة عمل من مجلس اإلدارة كتبت بشكل أساسي تقریًرا حول التقریر 

 ویبدو ھذا إھداًرا للجھد. الذي كتبتھ جھة الفحص المستقلة.

 على المشاركة في األعمال لم تكن جیدة للغایة.باإلضافة إلى قدرة المجتمع 
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وعندما تقوم جین بتقدیم العرض الخاص بھا، سوف  --ما الذي قمنا بھ حیال مجموعة العمل 

وھو حمل المنظمة الخاضعة للمراجعة على المشاركة  --ترون ذلك، سوف ترون تأثیر ذلك 

م بالفعل بالكثیر مما یمكن اعتباره بعمق أكثر من منظور البحث عن معاییر باإلضافة إلى القیا

 إدارة للعملیة الفعلیة للمراجعة بمساعدة ودعم من فریق العمل.

، وھو من األشیاء التي 360الطرق الموجودة، ھناك أمر جدید قمنا بھ في ھذه المرة وھو تقییم 

 سوف نغطیھا فیما بعد.

بل تم تقدیمھا إلى  القائمة على الفحص.إذن فإن معاییر المراجعة لم تقم بوضعھا الجھة المستقلة 

 --الجھة القائمة على الفحص ونحن نرید التأكد من أنھا موضوعیة وقابلة للقیاس، وأن ھناك 

قوائم یتم وضعھا بشكل متواصل و التي نواصل من خاللھا اختیار ھذه األشیاء ووضعھا في 

  وضع اتصال مع الجھات القائمة على الفحص.

 الشریحة.

لسوء الحظ، فإن المثلث ھو القسم المتبقي من  الدورة المكونة من خمس سنوات. ھذه ھي

 المراجعة الماضیة والتي لم تتم محاولة االنتھاء منھ أبًدا.

إذا نظرنا إلى دورة المراجعة، فإن المجموعات األربعة األولى ھي السنوات الثالثة،  --إذن ما 

ھذا  التنفیذ وتنفیذ التحسینات. --تخطیط وأیًضا وھذا ھو التخطیط للمراجعة، وإجرائھا، وال

 الجزء بالكامل مكون من ثالث سنوات.

بعد ذلك ھناك عامین مخصصین للوحدة من أجل التشغیل الفعلي، لكي تعمل المنظمة في الواقع 

بموجب تلك المراجعة بحیث تكون لك القدرة في نھایة تلك الفترة على القیام ببعض المراجعات 

 وما إلى ذلك، بحیث یمكنك بالفعل الرجوع بالفائدة على المراجعة التالیة. للفاعلیة

وبعد ذلك استغراق  --ثالث سنوات  --إذن الفكرة تتمثل، في تنفیذ كل شيء في فترة قصیرة 

 وھذا من األشیاء الضروریة بالنسبة لنا. عامین في التشغیل الفعلي بموجب ما تم إنجازه.

 التالي.

ولن أخوض  وھناك المراجعة، والتقریر باإلضافة إلى خطة التنفیذ. المراجعة.ھذه ھي عملیة 

وكما ذكرت لكم، فإنھا  في تفاصیل ذلك بل سأقول بأن المراجعة جاریة ومستقیمة بشكل نسبي.
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من خالل  --وھي تحاول تقلیل الوقت الخاصة بالمجتمع، في ذلك  تستخدم معاییر موضوعیة.

  بعض المقابالت الشخصیة للمتابعة.مع  360استخدام تقییمات 

ھناك اختالف بالنسبة لإلبالغ في الوقت الحالي وھو حقیقة أن الجھة المستقلة القائمة  التقریر.

على الفحص تعد التقریر، حیث تنتقل إلى مجموعة عمل المراجعة التي تنظر بعد ذلك فیھ، 

ى دحض بعض األشیاء في حقیقة وعالوة على النظر فیھ، یمكنھم توفیر توضیحات باإلضافة إل

األمر، بحیث إنھ عندما یتم الحصول على التقریر النھائي، تقوم بإیراد التعقیبات في ذلك، 

وبالطبع بعد ذلك ننتقل إلى فترات التعلیقات العامة، وبعد ذلك یتم تقدیم التقریر النھائي إلى 

 مجلس اإلدارة.

جعة مشاركة في ذلك وھذه ھي الطریقة التي مرة أخرى فإن مجموعة عمل المرا خطة التنفیذ.

 المشاركة وبالطبع فإن فریق العمل یؤید ذلك. --یحصلون بھا على التنظیم 

 الشریحة.

 األدوار والمسؤولیات.

وھذا في  أرید اإلشارة إلى القسم الموجود جھة الیسار المسمى "لجنة التحسینات الھیكلیة".

  باإلضافة إلى إشرافھ. حقیقة األمر مجلس اإلدارة، إلى حد ما

وإذا كان لكم أن تسألوني في الوقت الحالي عن الشكل الذي یبدو علیھ التقریر، فلیس بوسعي 

 إخباركم بذلك، ألنھ لم یتم تقدیمھ لنا حتى اآلن.

لقد كان إشرافنا على ھذه النقطة من الزمن متمثًال في التأكد من أن الموارد متوفرة حسب 

حتاج القیام بھ للمساعدة في تشجیع األقسام الخاصة بالمراجعة على الحدوث الحاجة للقیام بما ن

 وما إلى ذلك.

عندما یتم تقدیم التقریر، سوف یتم قبول ذلك، وبعد ذلك  --وفي النھایة، عندما تكون الخطة 

 الخطة، عند االنتھاء من وضعھا، سوف تتم الموافقة علیھا.

 قریر ولن یشارك كذلك في كتابة الخطط.ولن یشارك مجلس اإلدارة في كتابة الت
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وأنتم تالحظون أن ھناك الكثیر  األمر اآلخر الذي یجب النظر إلیھ ھو مجموعة عمل المراجعة.

من األشیاء التي یجب القیام بھ. وھذا ھو المجتمع، المنظمة الخاضعة للمراجعة، والقیام 

 لة في العملیة.باألعمال والتأكد من أنھا تحصل على تعقیبات صحیحة ومعقو

 الشریحة.

وبعد ذلك  GNSOوسوف أحیل الكلمة اآلن إلى جین وولف وسوف تستعرض معكم مراجعة 

 أنكم سوف تعیدون األمر إلیكم.

 

  شكًرا. وسوف أعید الكلمة مرة أخرى إلیكم. جین وولف: 

عرًضا حول األعمال التي تم  GNSOیسرني أن أقدم لكم بالنیابة عن مجموعة عمل مراجعة 

تنفیذھا حتى اآلن باإلضافة إلى الخطوات المقرر علینا القیام بھا فضًال عن اإلطار الزمني الذي 

 نسعى إلى تحقیقھ.

ھو أن تكون قناة  GNSOنرید أن نستوضح األمر فقط، إن دور مجموعة عمل مراجعة 

ستعانة بھا في إجراء المراجعة، ، التي تم االWestlakeوصل فیما بین الشركة المتخصصة 

 ومن ثم ال نقوم نحن بإجراء المراجعة.

، وموفري SICنحن جھة تنسیق فیما بین  إننا نقدم في حقیقة األمر تعقیبات من المجتمع.

  المتخصصة، وفریق العمل، وبالطبع المجتمع. Westlakeخدمات شركة 

لت في محاولة االستماع إلى ما یھم الجمیع، إذن فإن قدًرا كبیًرا من األعمال التي قمنا بھا تمث

والتعرف على ما یبحثون عنھ، وتوفیر التعقیبات والمساعدة في قیادة العملیات واإلجراءات 

 لألمام.

، 360تقییم  .Westlakeوھناك ثالثة أجزاء في المراجعة والتي تم إجراؤھا بمعرفة شركة 

إذن سوف  مالحظات وعملیات التوثیق.باإلضافة إلى المراجعات واللقاءات الشخصیة وال

 عذًرا. --أتحدث بإیجاز حول تلك 
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المترجمون الفوریین ومدونو النصوص یعانون من بعض  ھل یمكنك أن تبطئ؟ معذرة، دقیقة. متحدث مجھول:

 المصاعب.

 

 آسف لذلك. بالتأكید. جین وولف:

 

 شكًرا جزیًال. متحدث مجھول:

 

 وف أقلل من وتیرة وسرعة التحدث.بالطبع، س بالتأكید. جین وولف: 

 .360، كان الغرض من ذلك ھو إجراء دراسة مسحیة والتي كانت 360بالنسبة للتقییم رقم 

 .GNSOإذن فإن التعرف على آراء الجمیع یتم داخل عملیة مراجعة 

وھذا ھو ما أمضت فیھ مجموعة العمل الكثیر من الوقت في محاولة تسییر بعض المناقشات 

جب أن تتناولھ األسئلة، وكیف لنا أن نتأكد من أننا نغطي جمیع األسئلة، وأن لدینا حول ما ی

كما أمضینا  القدرة على توفیر التعقیبات واآلراء لضمان توافر كل من األسئلة الكمیة والنوعیة.

قدًرا من الوقت في الحدیث حول طول االستطالع، لضمان أننا سوف نحصل على أكبر قدر 

اركة، ومن ثم قدمنا تعقیبات ورأي بأن یتم تصمیم االستطالع من أجل توفیر كل ممكن من المش

  من اإلصدارات األقصر واألطول.

منھا، وبذلك تحقق معدل إكمال  300وقد تم البدء في  استبیان. 178وبھذا وجدنا أننا قد أكملنا 

 %.60بنسبة 

مقابلة  35وقد كان ھناك  مقابالت شخصیة نوعیة. Westlakeكما أجرى فریق عمل شركة 

وكان من بین األشیاء التي قامت بھا مجموعة العمل ھو  شخصیة تم إجراؤھا من شخص آلخر.

محاولة ضمان إجراء مقابالت شخصیة مع أكبر عدد ممكن من األشخاص وأن یتم إجراء 

 مقابالت شخصیة مع القیادة في ھذه العملیة.

الوثائق والنصوص المدونة  --اض الوثیقة كذلك على استعر Westlakeكما سیعمل فریق 

 واإلجراءات وتوفیر التعقیبات إلینا حول ذلك في التقریر النھائي المقدم منھم.
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عضًوا في  20وكان ھناك  اجتماًعا لمجموعة العمل. 13وخالل ھذه العملیة برمتھا، فقد عقدنا 

  مجموعة العمل.

عرًضا  14وقد أجرینا  ات على الویب.ومن حیث التواصل والتوعیة، كانت ھناك ثالث ندو

نشرة من أجل الترویج  3,000مختلًفا، باإلضافة إلى مدونتین، ومقطعي فیدیو، وكان ھناك 

 للتوعیة والتواصل.

مشاھدة لإلعالنات، وحصلنا على ما یقرب من  1709ومن حیث المشاركة، فقد حصلنا على 

 فحة ویكي.زیارة لص 446مشاھدة للمدونة باإلضافة إلى  3,000

 سوف أنتقل مباشرة وأقدم لكم إحاطة حول الشریحة التالیة باإلضافة إلى الخطوات القادمة.

 حتى الظھیرة. 10:30سوف نجتمع خالل ھذا األسبوع یوم األربعاء اعتباًرا من الساعة 

یتعین علینا فیھا كمجموعة عمل  --وسوف تكون ھذه ھي الفرصة األولى التي نحصل فیھا 

وسوف تكون ھذه  .Westlakeاالستماع إلى التقریر األولي التمھیدي المقدم من فریق شركة 

 فرصتنا في توفیر التعقیبات إلیھم باإلضافة إلى الفھم األولي بطبیعة النتائج التي تم التوصل إلیھا.

یما بین اآلن والثالث من مارس، سوف یكون أمام مجموعة العمل وقًتا لمراجعة األعمال وف

 Westlakeوفي ذلك الوقت، سوف نجري اجتماًعا مع فریق  القادمة بمزید من التفصیل.

 وتقدیم ما لدینا من تعقیبات.

وننوي  أو ال. عفًوا. -تعلیقات موحدة  Westlakeوفي العشرین من مارس، سوف یقدم فریق 

  أعتذر. تقدیم تعلیقاتنا الموحدة.

إذن بین اجتماع الثالث من مارس والعشرین من مارس، سوف نقوم بإعداد تعلیقاتنا الموحدة 

وسوف تتم إحاطة لجنة التحسینات الھیكلیة في الحادي  .Westlakeوتقدیمھا إلى فریق شركة 

 والعشرین من أبریل.

بعد ذلك مسودة  Westlakeرابع من یونیو، سوف تنشر وبین الثالث والعشرین من أبریل وال

وسوف یحصل المجتمع على  تقریر إلى المجتمع العام من أجل الحصول على التعلیقات العامة.

 الفرصة من أجل توفیر التعلیقات، باإلضافة إلى توفیر تحدیث وإحاطة في التاسع عشر من یونیو.
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یونیو حتى السادس والعشرین، وسوف نعقد في الحادي والعشرین من  53رقم  ICANNتعقد 

اجتماًعا مرة أخرى خالل ذلك اإلطار الزمني، كما سیتم إصدار تقریر نھائي في الرابع عشر 

  من یولیو.

 عودة إلیك، راي.

 

  شكًرا. راي بلزاك: 

وھي  استناًدا إلى ما استمعتم إلیھ للتو، إلیكم نظرة مسبقة حول ما یحدث بالنسبة للمنظمة التالیة،

At-Large. 

لقد بدأنا المرحلة األولى في ذلك، وھي إجراء مراجعة للخطة، وسوف یتم ذلك خالل النصف 

 األول من ھذا العام.

وبعد ذلك سوف یتم  وسوف یتم إجراء المراجعة بعد ذلك خالل الربع األول من العام التالي.

تحسینات التنفیذ حتى  تخصیص فترة ستة إلى تسعة أشھر من أجل تنفیذ الخطة، وسوف تتم

أغسطس، سوف نحصل على فترة عامین  19حتى  17من یونیو، ومن ثم بحلول یولیو  17

سوف نقوم بتقییم  2019وبعد ذلك فیما بین سبتمبر ودیسمبر من عام  للعمل بموجب ذلك.

 فاعلیة العملیة التي یجري تنفیذھا.

لقد قمت باستعراضھا سریًعا  لشریحة.أرجو منكم التكرم باستغراق بعض الوقت في قراءة ھذه ا

جًدا، لكن ھذه الشریحة، برجاء مقارنتھا بالدور المكونة من خمس سنوات التي تم طرحھا في 

 السابق وسوف تتعرفون على كیفیة مالءمة ھذا األمر.

 الشریحة.

ھذا ما كان دینیس یتحدث حولھ، وھذه الطریقة مفرطة في الطموح ومن ثم یجب أن تكون 

 مناقشة جادة للغایة حول ذلك ونحن بحاجة إلى التعرف بحق على ما یجب القیام بھ.ھناك 

والمشكلة التي لدیكم اآلن ھي أننا قد أجرینا دورة واحدة من المراجعات التي تجري على مدار 

 إطار زمني مكون من ثالث سنوات، ولدیكم دورة أخرى تجري على مدار خمس سنوات.
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م أعمال یجري تنفیذھا بمعرفة كل كلتا مجموعتي المراجعة وباإلضافة إلى ذلك، لدیك

المتداخلتین، ومن ثم یجب أن یكون ھناك بعض األعمال التي تتم من أجل تحقیق قد من التماثل 

ھنا للتعرف على المكان الذي یمكن من خاللھ ألي شخص إفادة اآلخر أو أن یعمل أحد بالفعل 

لكن  عدد من الخیارات المختلفة التي یمكن النظر فیھا. وھناك ویتم تضمینھ بعد ذلك في اآلخر.

 ذلك من المفترض أن یتم ألنھ یتوجب علینا تغییر عبء العمل ھذا.

أعتقد أن الدور علیك في القیام بذلك،  --وسوف تتناول الریسا ھذه المسألة بمزید من التفصیل 

 ألیس كذلك؟

 

 --- متحدث مجھول: 

 

ذن، أطلب منكم التكرم بقضاء بعض الوقت في النظر إلى تلك الشریحة ونحاول حسًنا إ حسًنا.  راي بلزاك:

لقد اقترحت مجموعة من الخیارات والتي ال تعد بالضرورة  التوصل إلى طرق للقیام بذلك.

 الخیارات الفعلیة التي یجب أن تكون، لكن أرجو منكم البدء في المناقشة.

 

  شكًرا، راي. حسًنا.  بروس تونكین:

الكثیر من المواد ومن الواضح ھناك عدد كبیر من األنواع المختلفة من المراجعات التي  ھناك

یجري تنفیذھا في أي نقطة من الزمن باإلضافة إلى مقدار كبیر من أعمال التنفیذ التي تجري 

 في أي وقت.

إذا كان لدى أي شخص أسئلة حول أي من  في واقع األمر، فإن اللجنة ھناك تحت تصرفكم.

مراجعات أو عملیات تنفیذ تلك المراجعات، فسوف یكون ذلك مفیًدا، أو أي من التعلیقات حول ال

 توقیت المراجعات التالیة.

 إذن فنحن نرحب بأیة أسئلة.
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 --- متحدث مجھول:

 

 BIZ.حتى أن  قیاس التأثیر (یتعذر تمییز الصوت) ألن ھذا یستغرق أعواًما عدیدة. --  بروس تونكین:

عاًما، ربما تبدأ في الوقت  15ى سبیل المثال، واللذان تم طرحھما منذ حوالي عل، INFO.و

 --الحالي في الحصول على تنظیم بمعرفة المستخدمین 

 

 --- متحدث مجھول:

 

أعتقد أن ما یمكننا رؤیتھ في المراجعات األولى أكثر ما یكون ھو جانب التورید بحیث تكون لنا  بروس تونكین: 

 --تحدید والنظر إلى عدد األسماء التي تم تسجیلھا، كما تعلمون، عدد القدرة على 

 

 --- متحدث مجھول:

 

، وقد عملت ACTأنا جوناثان زوك من  --حسًنا، جزء من السبب بالنسبة  --وجزء من السبب  جوناثان زوك: 

و الحصول في اللجنة االستشاریة للتنفیذ، وجزء من السبب واألساس المنطقیة في حقیقة األمر ھ

 على قد من المعلومات الفعلیة من خالل دراسة یكون من الصعب الحصول علیھا بشكل مباشر أیًضا.

إذن األسعار من األشیاء التي وردت في حقیقة األمر من حیث األشیاء التي یجب أن یخضع 

للفحص بمعرفة فریق المراجعة، والنظر في مثلث األسعار على مدار فترة زمنیة كجزء من 

  لغرض وراء الدراسة أیًضا.ا

إذن أعتقد أن األمر أقل بالنسبة لقبول النتائج المقدمة من الدراسة وأكثر من ذلك حول الدراسة 

 لتي تعد وسیلة لوضع البیانات إلى حد ما في ید فریق المراجعة والتي سوف تتم بطریقة أو بأخرى.ا

ن حسن الحظ فإن الفھم لم یكن كبیًرا جًدا ومن سوء الحظ أنھا تبدأ بھذا القدر من التأخیر، لكن م

  بأن ھذا سیكون بھذا القدر من الصعوبة.
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ما یقلقني ھو أنھ لن یكون ھناك قدر كبیر فائض للمراجعة بحلول وقت االنتھاء من الدراسة 

وفترة عام  ھذا من المخاوف الكبیرة بالنسبة لي. --أعني أنني  الثانیة، بالنظر إلى التوقیت.

ن ھذه الدراسة سوف یكون مخصًصا حتى نھائیة فترة المراجعة، وعندما تكون النتائج اعتبار م

  --النھائیة ناحیة 

كما تعلمون، ال نرى تأثیر  --وھذا من األشیاء التي أعتقد أننا نبذل فیھا جھًدا كبیًرا ذلك أننا 

 ت العامة.األشیاء لكننا سوف نحصل على البیانات عندما یفترض أن نكون خارج التعلیقا

 وأعتقد أن ھذا سیكون بمثابة تحد بالنسبة لنا.

 

 نعم، تفضل.  بروس تونكین:

 

أرید فقط أن أقترح أن ربما یتوجب علینا النظر في تمدید المراجعات التي تستمر  فیونا أسونغا.  فیونا أسونغا:

مراجعات تأكید لثالث سنوات بحیث تكون محاذیة لمراجعات السنوات الخمس، ألنھ ننظر إلى 

االلتزامات، البند الثالث، الخاص بالمساءلة، فیجب أن ننظر إلى جمیع المراجعات األخرى، 

وھذا األمر غیر عملي، على األقل من حیث أقف اآلن، بحیث نراجع المراجعات التي لم تتم 

حتى اآلن بسبب أننا نجري مراجعات بموجب دورة من ثالث سنوات باإلضافة إلى مراجعة 

 خرى ربما یجب أن ننظر فیھا وتجرى على دورة مكونة من خمس سنوات.أ

لقد اقترحت من قبل وال زلت أواصل أطالب بأن نقول بالنظر إلى مراجعات تأكید االلتزامات  

حتى بالنسبة لكي تتمكن المؤسسة من تنفیذ مقترح وإعطائنا نتائج ذلك، وبعد ذلك  وتمدید الفترة.

 في المشكالت الخاصة بالتنفیذ.تنظر المراجعة التالیة 

وعوًضا عن ذلك، سوف نكون في موقف یتمثل في أن الدورة الخاطئة لمحاولة المراجعة،  

وفي نقطة ما سوف نكون في موقف حیث ال یكون لدینا أي شيء لمراجعتھ ألن جمیع األشیاء 

 األخرى قید التنفیذ.

خصصھ للمراجعات المختلفة بحیث یكون عندئذ أعتقد أنھ یتوجب علینا النظر في مقدار الوقت الذي ن

أي منھا أو مراجعات منظمات الدعم تتم على مدار خمسة أعوام، وبعد ذلك نجري مراجعات تأكید 

االلتزامات فیما بعد وتتم على مدار ست سنوات أو نحو ذلك أو استغراق نفس القدر من الوقت على 

 عملیة المراجعة مشبعة من المراجعات األخرى. -- ألنھا مشبعة من األخرى --ھذا النحو في حینھا 
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ومن ثم إذا كنا نجري عملیة مراجعة من المفترض أن تعود بالفائدة على المراجعات األخرى 

جمیع المراجعات السابقة مرتین تقریًبا داخل  --في دورة أقصر، فھذا یعني أننا سوف ننظر في 

 --ذلك مرة واحدة وبعد ذلك إتاحة الوقت لھا  الدورة الخاصة بكم حیث یتوجب علینا النظر في

منطقًیا، النظر إلیھا في عملیة مراجعة، وإعطائھا الوقت من أجل التنفیذ للتعامل مع التحدیات، 

ما الذي ستراجعھ  أو، كیف ستكون المراجعة؟ وبعد ذلك الرجوع مرة أخرى إلى المراجعة.

كل ما یتوجب علینا ھو تمدید الفترة  لمرة.فھذا لیس منطقًیا با مراجعات تأكید االلتزامات؟

 .ASOبالنسبة لمراجعات منظمة دعم العناوین 

 

أعتقد أن جانًبا آخر من المخاوف، على وجھ الخصوص النظر في ھذه الشریحة، فھي  شكًرا.  بروس تونكین:

الجلسة أعتقد أن ھناك جلسة ربما تكون قبل ھذه  تقول ثماني مراجعات في غضون العام التالي.

 ربما یمكن لبعض أعضاء الھیئة التعلیق على ذلك. مباشرة وتتحدث حول إرھاق المتطوعین.

  لكن ما مقدار المشاركة الذي نحصل علیھ من المجتمع األوسع حول ھذه المراجعات؟

أم  راي أو جین، ھل رأیتما أن الكثیر من الناس یشاركون في حقیقة األمر في ھذه المراجعات؟

 المطاف إلى مجموعة صغیرة للغایة من األشخاص المشاركین؟ھل ینتھي 

 

وكما تعلمون، أعتقد مثل  أعتقد أننا نحصل على قدر كبیر من المشاركات إلى أقصى حد ممكن. جین وولف:

 ، أن العدید من األشخاص یسجلون في المجموعة.ICANNالعدید من جوانب المتطوعین في 

  أعتقد أن ھذه المسألة متوقعة. ومن ثم حیث شارك عدد قلیل بالفعل.

لكنني  وأعتقد أننا كنا سعداء من حیث النتیجة اإلجمالیة في ضوء المشاركین في االستطالع.

أعتقد أنھ یمكننا القیام بأكثر من ذلك بالنسبة للتوعیة والتواصل وأن ننظر في الواقع إلى توقیت 

 شاركین.كیفیة محاولة الحصول على مشاركات من عدد أكبر من الم

 

 راي، ھل لدیك أیة تعلیقات على مستوى المشاركة في المراجعات؟ شكًرا. بروس تونكین: 
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وحدھا التي تجري مراجعة  GNSOأرید فقط إلقاء الضوء على الحقیقة بأنھ لم تكون  نعم.  راي بلزاك:

 إذن فقد قام أعضاء مجلس اإلدارة بذلك. .ICANN، بل كان كل شخص في جمیع 360

 أشخاص من اللجان االستشاریة قاموا بذلك. من منظمات الدعم قاموا بذلك. أشخاص

 على الویب والتي توضح لكم المشاركة من مناطق مختلفة. ICANNھناك شرائح متوفرة على موقع 

 وعندما نقول بأننا قد حصلنا على أكبر قدر ممكن، فقد كان ذلك بأكبر ما یمكننا في سائر المنظمة.

لكن كما أوضحت جین، كانت ھناك  السھل البدء بواحد من ھذه االستطالعات. وبالتأكید، من

كما أن لكم القدرة على الحصول على االستطالع الذي  كل من االستطالع الطویلة والقصیرة.

دائًما ما یكون من التحدیات الحصول على أفراد یقومون بھذا  --تریدون القیام بھ. لقد كان 

ھ في حقیقة األمر أكثر فاعلیة في القیام بذلك بھذه الطریقة وبعد ذلك لكن النوع من األعمال.

المتابعة في المقابالت الشخصیة المباشرة بدال من القیام بذلك بالطریقة التي كانت علیھا في 

المرة األولى حیث كان في اثنین أو ثالثة تقریًبا من االجتماعات المرتب لھا بعض األشخاص 

 ون ویمسكون بأشخاص ویتحدثون إلیھم.بألواح للكتابة یسیر

ربما یكون ھناك القلیل من الطرق األخرى التي یمكننا من خاللھا  وأعتقد إذن أن ھذا أفضل.

 لكنني أعتقد أن ھذه طریقة أفضل بكثیر ھذه المرة. تحسین تلك المشاركة.

 

 شكًرا، راي. بروس تونكین: 

ر حوكمة مجلس اإلدارة، أننا نبدأ في وأحد التحدیات األخرى، التي أعرفھا من وجھة نظ

  تنفیذ تلك المراجعات یجري بشكل صحیح. --الرغبة في تعقب تلك المراجعات عن قرب 

ومن بین األشیاء النظر في كیفیة مشاركتنا في فرق المراجعة قلیًال باإلضافة على طول الخط 

ا بمجموعة كبیرة من ألن ما قد یحدث ھو أننا سنحصل على فریق مراجعة، وسوف یخرج علین

ویقوم  التوصیات، وبعد ذلك ینظر مجلس اإلدارة في تلك التوصیة، ویتحدث إلى المجتمع.

  فریق العمل بإجراء تنفیذ لتلك التوصیة.

وبعد  إذن یمكن أن تتغیر األشیاء ألن ھذا یحدث على مدار فترة من عامین إلى ثالثة أعوام.

لمراجعة النتائج النھائیة والتي قد تكون مختلفة تماًما ذلك تقومون بإنشاء فریق مراجعة آخر 

 عن فریق المراجعة السابق.
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ھل لدى فریق العمل أیة تعلیقات حول كیفیة مشاركتھم في فریق المراجعة األصلي إلشراكھم 

ھل تشعر أن لك القدرة  .WHOISنختار  وسوف أختار أي منھم. في بعض من أعمال التنفیذ؟

 بالمراجعة األصلیة؟على إشراك من قام 

 

إن فإن مراجعات تأكید االلتزامات عبارة عن مراجعات  ھذا سؤال رائع في حقیقة األمر. نعم.  دینیس میتشیل:

 مستمدة من المجتمع، كما أن المجتمع یوفر المتطوعین من أجل العمل في ھذه الفرق.

األول ھو إجراء مؤتمر  ، كان اإلجراءATRT2وعندما بدأ فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 

األول من أجل مناقشة األعمال الخاصة بھم ووجھات نظرھم حول  ATRTھاتفي مع فریق 

 فاعلیة وفعالیة التوصیات والتنفیذ.

التالیة أیًضا أن  WHOISالتالیة باإلضافة إلى مراجعة  SSRومن ثم فإننا نتوقع مراجعة 

 تشتمل على خطوة أولى من المناقشة مع فریق المراجعة السابق.

كما أننا نحتفظ  وبالطبع فإننا نقوم بصفة دوریة بنشر حالة تنفیذ جمیع التوصیات المتنوعة.

ویبدو أن ھذه ھي المنھجیة  بأعضاء فریق المراجعة األولي في الدائرة حول مدى تقدم التنفیذ.

 مفیدة حتى اآلن.التي كانت 

 

وبالتأكید من الحدیث من مجلس اإلدارة، فدائًما ما نرحب بالحصول على التعقیبات حول كیفیة   بروس تونكین:

نظر أي من أعضاء ھذا الفریق الخاص بالمراجعة للتنفیذ باإلضافة إلى التعبیر عن المخاوف 

 التي لدیھم ألننا على استعداد دائم لالستماع إلیھم.

 جوناثان. ئلة أخرى؟أیة أس 

 

متى نتوقع البدء في جولة جدیدة من  أفكر في مشكلة أخرى تتعلق باإلطار الزمني وھي:  جوناثان زوك:

وإذا كانت ھناك توصیات محددة  وكیف یرتبط ذلك بھذه األطر الزمنیة؟ ؟gTLDنطاقات 

ل، فیجب أن یؤثر ، على سبیل المثاCCTمستندة إلى المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 
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أو ھل  ھل من المقرر أن یحدث ذلك في وقت قریب بما یكفي؟ ذلك نظرًیا على الجولة التالیة.

 سیحدث األمر اآلخر في وقت متأخر بحیث تكون تلك األشیاء مرتبطة ببعضھا اآلخر في حقیقة األمر؟

 

 مارجي. ھل یرغب أحد في اللجنة في الرد على ذلك؟  بروس تونكین:

 

وال  الجدیدة. gTLDأنا أفھم أن مراجعة اختیار العمالء في مسار حرج اآلن بالنسبة لبرنامج  میالم:  مارجي

لكم أن تتخیلوا متى نحصل على فریق  من الناحیة العملیة كیف سیفید ذلك. --أعرف كیف لنا 

 ھل سیكون مراجعة، فقد انتھى ذلك، حیث یقومون بالتعلق، ویحصلون على التقریر األولي.

 وال أعرف أننا قد عملنا على جمیع تلك التفاصیل. ذلك عامًال فیما سیجري؟

 

لكنكم  ال أقصد أن أكون بأي حال من األحوال مسبًبا للمشكالت أكثر من الالزم، على ما أظن. جوناثان زوك: 

مل قلتم بأنكم تدركون أنھا في مسار حرج لكن ال تعلمون في حقیقة األمر، ما إذا كان سیتم التعا

وأنا مرتبك بسبب التناقض المتأصل  ھذا ما أعتقد أنني سمعتھ للتو. مع ذلك كمسار حرج أم ال.

 ھل ھذا مسار حرج، أو من ھذا لیس مساًرا حرًجا؟ ھنا.

أعني أنھ، على سبیل المثال، إذا كان ھناك الكثیر من األشیاء التي تأتي في الوقت الحالي في 

وكیف أنھا ترتبط بأمور وبعد ذلك تقترب من التوافق سیاق الممارسات الخاصة للسجالت 

حولھا وتقول، حسن، إنھا ال تتعارض في حقیقة األمر مع أي قواعد محددة ومنصوص علیھا 

وقد یأتي ذلك في صورة نتیجة ألي مراجعة تقول بأن ھذه األنواع  حسًنا. في الدلیل اإلرشادي.

اللھا معاجلة األشیاء في مھدھا، وما إلى ذلك من ممارسات المسئولیة، الطریقة التي یتم من خ

وھذه األنواع من التوصیات أعتقد أنھ سیكون حرًجا للغایة قبل البدء في جولة  یجب أن تتغیر.

 جدیدة، إذا ما كانت قادمة.

أعني أنھ بالنسبة لي یبدو األمر في حقیقتھ مساًرا حرًجا، لیس مساًرا حرًجا من الناحیة 

 فوتني؟ما الذي ی النظریة.
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  ألنني غیر ملم بالجدول الخاص بھم. GDDیجب علیكم توجیھ ذلك إلى فریق قسم النطاقات العالمیة   مارجي میالم:

 ال أعرف، بروس، ھل لدیك أیة معلومات حول ذلك؟

 

في ال أعتقد أن لمجلس اإلدارة أیة نیة للبدء  أعتقد أن توقعاتي مثل توقعاتك تماًما، جوناثان. بروس تونكین: 

 جولة أخرى إلى أن تتم مراجعة النتائج من الجولة األولى.

 

 شكًرا. حسًنا.  جوناثان زوك:

 

 أیة أسئلة أخرى؟  بروس تونكین:

 

 لدي بعض التعلیقات. دینیس میتشیل:

 

 تفضل، دینیس.  بروس تونكین:

 

فھناك الكثیر من  الجلسة.إذن مرة أخرى، برجاء االطالع على الشرائح الخاصة بصفحة ویب   دینیس میتشیل:

وإذا تسنت لكم الفرصة، السیما لمن یشارك في اجتماعات الدائرة  المعلومات التفصیلة علیھا.

ومنظمات الدعم واللجان االستشاریة في الغد، إذا أتیحت لكم الفرصة في طرح ھذه المشكلة 

راجعة القادمة، فسوف وإعطائنا أیة تعقیبات إضافیة قد تكون لدیكم على الجداول بالنسبة للم

 نقدر لكم ذلك عظیم التقدیر.

مرة أخرى، نحن في مرحلة اآلن حیث نحتاج التخاذ قرار على جدول األعمال من أجل المراجعة 

  .WHOISالتالیة لألمن واالستقرار والمرونة باإلضافة إلى المراجعة التالیة لفریق مراجعة نظام 
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المجتمع وبعد ذلك نقوم بتنسیقھا مع مجلس اإلدارة وسوف نشجع ونجمع أي من التعلیقات لدى 

 شكًرا. ونشر الجدول من أجل المراجعات التالیة لتأكید االلتزامات.

 شكًرا لك، دینیس.  بروس تونكین:

أرید فقط التعقیب على األفكار حول السؤال الخاص بك، جوناثان، أعتقد أن من بین التحدیات 

إذن  راجعة ھو أنھ یمكنك تعریف بعض التحسینات على التنفیذ.التي یمكنني تخیلھا من واقع الم

ویجب أن تكون معلومات أفضل بالنسبة للمجتمع  ربما یكون ذلك أمًرا بسیًطا في حقیقة األمر.

تاریخ البرنامج أو ربما تكون ھناك حاجة للحصول على تنسیقات مختلفة یمكن  --حول البدء 

ومن ثم یمكنني أن أتخیل أنھ سیكون ھناك  طلبات.من خاللھا تقدیم طلبات من مقدمي ال

  مجموعة من تحسینات التنفیذ.

سوف تسعى كذلك للتعرف على ما إذا كان  GNSOولكن بالتوازي مع ذلك، فإنني أتخیل أن 

ھناك أي تغییرات في السیاسات قد یرغبون في إجرائھا ألنھ وكما ھو الحال، فإننا نقوم بتنفیذ 

  .2008من  السیاسة بشكل أساسي

إذن بحلول الوقت الذي نجري فیھ جمیع المراجعات، وھو ما قد یكون من عشر سنوات منذ 

وأنا أعلم بأن مجلس اإلدارة قد تساءل عدة مرات حول موضوعات  صیاغة السیاسة األولى.

 GNSOمختلفة، سواء كان ذلك تضارًبا في األسماء أو بضع موضوعات قلیلة، ھل ترغب 

  وحتى اآلن لم یختاروا القیام بذلك حتى اآلن. لسیاسة حول تلك؟في إجراء وضع 

لكنني ذكرت أنھ قد یكون ھناك القلیل من األنشطة المتوازیة التي تجري ھناك فیما بین عملیات 

وكلما كان البدء في تغییرات السیاسة مبكًرا، كان من  تحسین التنفیذ والتغییرات الفعلیة في السیاسة.

 لك، جوناثان، معرفة طول المدة التي المنقضیة في إجراء تغییرات على السیاسة.ة ذاألفضل معرف

 شكًرا لكم جمیًعا. شكًرا. رائع. انتھى.

 

 

 

 [نھایة النص المدّون]
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