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 قادمون، لذا، أتمنى أن یمكننا البدء قریًبا. ALACأرى أن بعض ممثلي   الرئیس شنایدر:

 نعم، نعم، بالفعل، حیث أنھا فارغة، یمكننا أ، نحاول ونقوم بذلك.

 ، على الحضور.ALACوشكًرا لكم، ممثلي  أشكركم جمیًعا على البقاء. حسًنا.

نحاول اختصار ذلك نظًرا ألن الجمیع یبدون جوعى، وھو األمر الطبیعي نظًرا ألننا لسنا 

 إذن، لنبدأ االجتماع. أشخاص افتراضیین ولكن أشخاص حقیقیین.

وأعرف بعض المشكالت  ال أعتقد أن لدینا جدول أعمال واضح، ولكن ذلك مجرد تبادل آراء.

لذا، أود أن أبدأ وربما أقدم المایكروفون إلى أالن لیلقي  التي ستتم مناقشتھا بالتأكید، كما أعتقد.

 الیك.التحیة وھلم جرا وھكذا دو

 

وقد قضینا خمس دقائق  أعتقد أن أول تعلیق لي ھو شكًرا لكم على دعوتنا إلى االجتماع السابق.  آالن غرینبرغ:

 وأعتقد أننا كنا سعداء بالفعل. بعد خروجنا نقول أننا سعداء.

 شخص ما یقھقھ ھناك.

 الصغیرة.كما أن ھناك بعض االختالفات  أعتقد أننا انتھینا إلى اتفاق بیننا جمیًعا.

لیس بیاًنا بل موقف إلى مجلس اإلدارة یفید بأننا نتحدث  --أعتقد أننا یمكننا تقدیم بیان إلى 

 بانسجام وال یمكنھم تجاھل ذلك.

ما أفھمھ ھو أن لجنة العملیات الجدیدة اجتمعت في اجتماع موسع یوم الخمیس وسیشاركون 

 نتائج الخیارات التي ینظرون فیھا معنا.

تقریًبا عامین بدون إجراء كبیر حول بعض  ما ھو؟ --أعتقد أننا ناقشنا  نتقدم في ذلك. أعتقد أننا

وأتمنى أن نتقدم نحو اكتشاف طریقة ما كمجتمع للتقدم  وھكذا أعتقد أننا نسیر لألمام. التفاصیل.

 

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

 .كسجل رسمي
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وأعتقد  لألمام وتلبیة سبل الحمایة التي حددتموھا والوصول بالمستخدمین إلى وضع أفضل.

مسبًقا أن مشكالت المستخدم والمستھلك ھي شيء ما ینبغي علینا التركیز علیھ أكثر في 

ICANN .مما قمنا بھ في الماضي 

أشخاص یتحدث كل منھم إلى  ICANNفلدي فكرة بأننا نرى أكثر في  أنا سعید للغایة بذلك.

 ALACكان لدى  --لذي كان واالجتماع ا اآلخر بدًال من إرسال الوثائق ببساطة جیئة وذھاًبا.

مع مجموعة فرعیة من  ALACاجتمعت مجموعة فرعیة من  .ALACلیس  --اجتماع مع 

لقد كان اجتماًعا مفیًدا إلى أقصى حد كما أنھ  الجدیدة منذ بضعة أسابیع. gTLDلجنة عملیات 

ى بعض أعتقد أن ذلك كان أحد أسباب أننا نر --وأتمنى  كان صریًحا للغایة على ما أعتقد.

وقد وضعوا عدًدا من الخیارات على  .gTLDالتقدم من مجلس اإلدارة حالًیا ومن لجنة عملیات 

ال نعتقد أنھا كانت مفیدة بصورة  --الطاولة بما في ذلك عملیة وضع السیاسات التي ال أعتقد 

ولقد كانت مناقشة مفیدة، خاصة مع الحدیث بالفعل إلى أشخاص ولیس مجرد إرسال  خاصة.

 لذا، فأنا متفائل. رسائل جیئة وذھاًبا.ال

وأعتقد أننا سنفتح الموضوع ونرى ما إذا كان لدى أي أحد آخر  لیس لدي ما أضیفھ كمقدمة.

 أسئلة أو تعلیقات.

 

أو ربما تم اإلخطار بمناقشتنا، أعتقد  --أعتقد أنھ كما سمع بعضكم في مناقشتنا  شكًرا لك، آالن.  الرئیس شنایدر:

اآلخرین للتعبیر عن وجھات نظرھم،  ALACن نبدأ بمنح المایكروفون إلى ممثلي أننا یجب أ

 وارفعوا أیدیكم فقط. ، تفضلوا.GACولكن أیًضا ممثلي 

والرجاء تفضلوا جمیًعا بتقدیم أنفسكم حتى یعرفكم الجمیع من أنتم، لذا عرفوا عن أنفسكم ومن 

 أین أنتم وھكذا.

  شكًرا. حسًنا.

 السیدة ھناك. من كان أوًال؟ أرى

 

 ھولي رایتش من جمعیة اإلنترنت، أسترالیا.  ھولي رایتش:
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تم تقدیم تعلیق خالل المناقشة التي أجریناھا، حسًنا، یمكن للجھات التنظیمیة أن یبدأوا في القیام 

وقد فھمت ذلك على أنھ یعني الجھات التنظیمیة مثل لجنة المستھلك في دولتنا أو  بدورھم.

 ى.الھیئات األخر

أنا أتساءل فقط عما إذا كان ھناك أي توضیح فیما یتعلق بما قد تعنیھ العبارة، وما إذا كان 

 األشخاص اآلخرون قد فھموھا بصورة مختلفة.

 شكًرا.

 

 ھنا؟ GACھل ھذا سؤال إلى أعضاء   الرئیس شنایدر:

 بیتر، شكًرا. --ھل أي منكم  

 

لم یكن ذلك عن سبب (غیر مسموع)،  بة لكن ھذا ما أفترضھ.لست متأكًدا من أن لدي اإلجا  بیتر نیتلفولد:

ولكني أعتقد عندما یتحدث الناس عن الجھات التنظیمیة الوطنیة، وخاصة إذا كان في سیاق 

وھذا ھو  كما تعرفون، إنھ مثل ھیئة المنافسة والمستھلك في أسترالیا. --للمستھلك، فأنا 

 افتراضي.

وأنا بیتر نیتلفولد من الحكومة األسترالیة، وأحد  ذلك ممكًنا. كما أن لدي سؤال آلالن، إذا كان

  السابقین. GACنواب رؤساء 

عقدوا اجتماًعا لنظر تواصلكم وأنكم ذكرتم  NGPCأنا متحمس لسماع أن مجلس اإلدارة و

وھل سیكون ذلك مفیًدا من  ھل لدیكم أي رؤیة لموعد ذلك؟ أنكم توقعتم منھم الرجوع إلیكم.

 سنتمكن من التفاعل ھنا أم ال، ماذا ترون؟حیث أننا 

 

أنھم سیقومون  --كان اجتماعھم یوم الخمیس لیس معنا، وأنا أتوقع، وتم إعالمي أننا یمكننا   آالن غرینبرغ:

وأتمنى أن یتم إنجازه خالل الیوم التالي أو ما شابھ  بنوع من اإلعالن فیما یتعلق بنتائج ذلك.

على أن ھذا ما أفھمھ بصورة غیر رسمیة إلى حد ما  ة فعالة ھنا.حتى یمكننا مناقشة ذلك بصور

 من ذلك االجتماع.
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بالنسبة لالجتماع الذي عقدناه، المؤتمر الھاتفي الذي عقدناه، لم یكن ھناك أي رد رسمي أو 

وال أتوقع أي شيء  كما أنني أعتقد أن ھذا كان مفیًدا. كان األمر مجرد تبادل لألفكار. إعالن.

 ینتج عن ھذا االجتماع المحدد.رسمي 

 

 حسًنا. --حتى یمكننا  حسًنا. ؟NGPCللتوضیح فقط، عندما تقول "ھم" عقدوا اجتماع، فھل تعني   الرئیس شنایدر:

 نعم، قصي. ھناك آخر.

 

المھتمین  GACكان البعض محبط قلیًال عند رؤیة عدد أعضاء  شكًرا، حضرة الرئیس. شكًرا.  قصي الشطي:

یمثل  ALACوأعتقد أن عدد الحاضرین كان مختلًفا إال أن التفاعل مع  .ALACباالجتماع مع 

وھذا بالتأكید یجعل األمر اختیارًیا، أعضاء  لدینا. GACجزًءا مھًما حتى بالنسبة ألعضاء 

GAC  المھتمین، ذلك یؤثر على حجم مشاركتنا معALAC  بالرغم من أنALAC  مجتمًعا

 .ICANNفي مھًما 

وأعرف أن ذلك عبء، ولكن  أتمنى أن یكون ذلك على جدول األعمال في االجتماع القادم.

، أتمنى أن نقدم في المرة ICANNنظًرا ألن لدینا جداول أعمال طویلة خالل اجتماعات 

 القادمة انطباًعا بأن ذلك جزء من جدول أعمالنا ولیس مجرد اھتمام.

مھم وھذا یأتي بي إلى النقطة  GACإلى  ALACأن دعم كما  .ALACمن المھم أن ندعم 

 التالیة.

، یشعر ICANNفي صنع سیاسات  GACحیث أن ھناك میل لتقلیل دور الحكومات أو دور 

على األقل أننا، وإلى حد ما، كوننا مجلس استشاري، فمن المھم لنا أن  GACبعض أعضاء 

في اجتماعھم على أنھم یدعمون العدید  GACبأقصى قدر ممكن من أعضاء  ALACنتلقى دعم 

 وأنھم یدعمون دورنا كصاحب مصلحة مساویة في عملیة السیاسات. ALACمن وجھات نظر 

 .GACللجنة  ALACھذه نقطة أود أن أناقشھا أكثر، دعم 
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وبالرغم من أني لم أحضر بعضھا شخصًیا، إال أن ھناك میل متزاید  .GACأنا أتابع اجتماع 

عندما تكون مناسبة أو  ALACوالعدید من أراء  ALACنحو دعم دور  GACمن أعضاء 

 معقولة أو ذات معنى أو واضحة لنا.

بشكل ما، وتدعم  --وتدعم  GACفي یوم ما بعض وجھات نظر  ALACلذا، أتمنى أن تدعم 

 وسأتوقف ھنا. .ICANNدورھا كعضو على قدم المساواة في مجتمع 

 

في موقع رائع ألننا عملنا مًعا بجانب عدد كبیر من  ALACجب أن أقر أن ی شكًرا جزیًال.  آالن غرینبرغ:

على مر السنوات وفي العدید من الحاالت، اتفقنا معھم للغایة حول بعض  ICANNأجزاء 

أعتقد أن ذلك یمكن قولھ عن  --وأعتقد أن ذلك  األمور واختلفنا بشدة حول البعض اآلخر.

GAC .التي أخطرتم بھا مجلس اإلدارة والتي نختلف معھا،  كما یوجد عدد من األمور كذلك

إذا كان األمر واضًحا  وأعتقد أننا حاولنا توضیح ذلك. ویوجد البعض اآلخر الذي ندعمھ بشدة.

أننا كنا داعمین للغایة ونعمل مًعا، فنحن نحتاج لتحدید ذلك، ألننا بالرغم من أني ال  GACإلى 

ال یحتمل أن تتفقوا معنا في كل شيء، فعندما نتفق، أضمن أن نتفق مع كل شيء تقولونھ، و

 نحتاج للتأكد من أن ذلك واضح ألن أصواتنا مًعا أقوى.

التي ارتدیتھا  GNSOفي  ALACعني للحظة وأضح قبعة جھة اتصال  ALACسأرفع قبعة 

ویمكنني أن أخبركم من ذلك الجزء من العالم، أنھ ال توجد فائدة على  لألسف لثماني سنوات.

اآلن وبالتأكید ترید للغایة  GNSOكما أني أرى أن  من النقاش. GACاإلطالق من استبعاد 

 GAC، لیس بصورة رسمیة كما تعرفون، جلسة، ولكن للتأكد من أن GACالمشاركة مع 

 مشاركة.

 GAC، ولكن لدى أعضاء GACال یمكنھم الحدیث نیابة عن  GACونحن نعرف أن أعضاء 

، ولم یكن لدى ATRTولقد شاركت مع  رؤیة فیما یتعلق بمصلحة الحكومات یمكن مشاركتھا.

ولكنھم  GACأي مشكلة في الحدیث ولم یرى أحد أنھم یتحدثون نیابة عن  GACأعضاء 

وأتمنى أن نتمكن من متابعة ذلك النوع من الحوار على  كانوا یتحدثون كأشخاص لدیھم رؤیة.

 أو مھما یكن. ALACأو  GNSO، سواء في ICANNجمیع المستویات في 
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إن كان یمكنني إضافة تعقیب على تعلیقك حول ھذا االجتماع والطریقة التي تم إعداده  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

، واآلخرون نفس التحدي، التحدي المتزاید في أننا یجب علینا GACفقد نواجھ نحن، في  بھا.

بر في العمل على المشكالت بینما نستغرق وقًتا أطول في في نفس الوقت أن نستغرق وقًتا أك

الحدیث إلى األشخاص اآلخرین، ألن ذلك أساسي للوصول إلى العمل على المشكلة بصورة 

وقد  مناسبة وھو ما یعتبر مقایضة إلى حد ما كما تعرفون، فلیس لدینا سوى الوقت الذي نملكھ.

وعندما یتغیر شخص ما، فھذا یتیح لنا  ة مختلفة.قادنا ھذا إلى محاولة أن نقوم باألمور بصور

لذلك، حاولنا أن نقوم ببضعة أمور بصورة مختلفة من حیث طرق  أیًضا أن نطرح تغییرات.

 GACوقیادة  ALACالعمل وقد كان اإلعداد لھذا االجتماع بالفعل باالتفاق المتبادل بین قیادة 

 لتنفیذه بالطریقة التي نراھا اآلن.

 لتفكیر في ذلك مرة أخرى والقیام بھ بصورة مختلفة مرة أخرى في المرة القادمة.ربما نعید ا

لذا، فقد دونا مالحظة بوجھة النظر ھذه ویسعدنا أیًضا أن نتلقى آراءكم حول كیفیة إجراء ھذه 

ونحن نحاول أن نكون فعالین ومتفاعلین، ونقوم  الجلسة، فال شيء لدینا جامد ال یقبل التغییر.

ولكن  لیس ھناك أسود أو أبیض أو صحیح وخاطئ. --في نفس الوقت، والذي لیس بكل شيء 

 لدینا ربما أفضل أو أسوأ، ومع ذلك، شكًرا لكم على ھذا التعقیب.

 مرحًبا، أولجا كافالي. لدي أولجا كافالي. وجھات نظر أخرى؟

 

 طویلة من األرجنتین إلى سنغافورة. إنھا طریق اعتذر عن التأخیر. مرحًبا بكم جمیًعا. مرحًبا.  أولجا كافالي:

على التعلیقات البناءة التي  ALACوأود أن أشكر  .ALACشكًرا لك توماس، ومرحًبا بممثلي 

 إنھا ممارسة. تم إجراؤھا على مسودة الوثیقة حول حمایة األسماء الجغرافیة، العدید منھا.

 حدثت في الجولة األولى.ونحن نسعى لألفكار البناءة، ولیس تكرار نفس األشیاء التي 

شكرًا جزیًال  لذا، أنتم مدعوین لالنضمام إلینا في الجلسة المفتوحة التي سنعقدھا یوم األربعاء.

أردت فقط أن  وقد كنت على اتصال مع (قال اسم) فیلیب وأعتقد أن رافد سیأتي. على ھذا.

 شكًرا جزیًال. أذكر بأننا نقدر ذلك للغایة.

 

 أعتقد أن أولیفیر یرفع یده. ا.شكًر  الرئیس شنایدر:
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 .ALACلیبلوند، نائب رئیس -أولیفر كریبین شكرًا جزیًال لك سیدي الرئیس.  لیبلوند:-أولیفر كریبین

 ھل نحن نشیر إلى أعضاء فریقكم كأفراد أم كدول؟ أوًال، فقط أود توضیح نقطة حول االجتماع.

 

 --ھذه ھي إجابتي على  فقم بما تریده. ا تبادل لألفكار.أنا ال أھتم بذلك شخصًیا ألن ھذ  الرئیس شنایدر:

 

 لقد وافقت ذلك وأشكر قصي الشطي من الكویت. أولیفر یتحدث إلیكم. حسًنا.  لیبلوند:-أولیفر كریبین

أعتقد أن ھناك بالتأكید قدر كبیر ممكن من التعاون، والتعاون اإلضافي الممكن بین كل من 

ALAC وGAC.  ،وأحد المخاوف التي كانت لدي لسنوات، حیث كنت رئیًسا لبضعة سنوات

 بین كل وقت واآلخر، ثالث مرات سنوًیا، على األقل. ICANNكان أننا نلتقي في اجتماعات 

ولكن حتى اآلن فیما بین االجتماعات، لیس ھناك بالفعل ھذا القدر من المتابعة أو التفاعل بین 

فنحن  ن لھ دور رئیسي في المصلحة العامة التي ندفع إلیھا.، على أICANNمختلف أجزاء 

كما أننا ھنا بصورة أساسیة للمحاولة  نحن جمیًعا مجرد متطوعین. --لسنا ھنا لكسب المال أو 

 والدفاع عن مصلحة المستخدمین النھائیین لإلنترنت.

أي رؤیة لدى قیادة  لست متأكًدا مما إذا تم ذكر ذلك من قبل، ولكن بالتأكید، ھل سیكون ھناك

GAC باستكشاف ربما سبل إضافیة لمزید من التفاعل الموسع أو المحسن أو التعاون المحسن؟ 

 أنا ال أعرف ما یسمونھ في ھذه األیام.

 ھل سیكون ذلك الوقت المناسب لبدء النظر في ھذه السبل بمزید من االعتبار؟

 

حدید التعاون المحسن"، فنحن سنحتاج إلعداد مجموعة عمل إذا كنت تستخدم الكلمة "ت شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ومن ثم،  لمناقشة ما إذا كان ھناك توافق مع المناقشة في األمم المتحدة وفي أي مكان آخر.

ومع ذلك، بعیًدا عن  أفضل تجنب ذلك المصطلح، إذا لم تكن بالفعل تلمح إلى تلك العملیة.

كما أنھ من  تنوي المشاركة أكثر. GACأو أن  المزاح، أعتقد أنھ من الواضح أننا ننوي،

مرة أخرى، یوجد فقط سؤال بسیط یتعلق بتنظیم الوقت  الالزم المشاركة أكثر من قبل الجمیع.

 القلیل للغایة بطریقة نحصل بھا على أقصى قدر من تبادل األفكار في أقل وقت ممكن وھكذا.

 

   23من  7صفحة 

 



 ALAC  ARو GACاالجتماع المشترك لقیادة  –سنغافورة 

وأیًضا مع اآلخرین،  ALACاتصال مع ولكني أعتقد أنھ من الواضح أننا یجب أن نبقى على 

إضافة إلى ذلك،  ولكن أیًضا فیما بینھا بأي شكل ممكن. ICANNلیس فقط خالل اجتماعات 

ولكن طبًعا، اإلجابة  قد نحتاج إلى بعض األفكار الجیدة ھناك للتوصل إلى شيء ما مفید وفعال.

 حول ذلك، إال أني أعتقد أنھ جید. GACولم أتشاور مع  ھي نعم.

 

وكمتابعة، ربما تعلمون أن العدید من أعضاء  لیبلوند.-یتحدث إلیكم أولیفر كریبن --كمتابعة  لیبلوند: -أولیفر كریبین

GAC  وممثلیھم یتواصلون بالفعل مع بعض ممثليELS .في دولھم في المنتدیات األخرى 

 شكًرا. قسمین.ولذلك، یوجد تعاون بالتأكید على ذلك المستوى وعبر المجموعات بین كال ال

 

 شكًرا، أولیفییھ.  الرئیس شنایدر:

 جیما؟  

 

 شكرًا توماس.  مندوب أسبانیا:

 الخمسة. GACعن إسبانیا، كما أنني حالًیا أحد نواب رئیس  GACأنا جیما كامبیلوس، ممثل 

لذا، انتھز ھذه الفرصة لمعرفة المزید  .ALACیجب أن أعترف أن لدي معرفة قلیلة جًدا حول 

أو  ALACوكما أرى، یوجد بعض المناطق التي لدینا فیھا مصالح قویة لكل منا سواء  عنكم.

GAC. 

 gTLDكما أننا تواصلنا بالفعل حول مشكالت  أود بعد ذلك فھم موقفكم من ھذه المناطق.

 gTLDھو أنكم تطالبون بتجمید وفود نطاقات  ALACوكل ما أعرفھ حول موقف  الجدید.

 بعیًدا عن ذلك، أود معرفة أسباب ھذا الموقف.ولكن  الجدیدة األحدث.

برجاء التصحیح لي إذا قلت شیًئا  .IANAكما سمعت أیًضا أن لدیكم رؤیة خاصة حول انتقال 

إلى  IANAحیث أنكم تریدون أن یكون لدینا شركة تعاقد تتعاقد على وظائف  غیر صحیح.

ICANNكم حول ذلك وعلى أسباب ھذا ، على سبیل المثال، فقط للسعي إلى التأكید على موقف

 الموقف.
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لقد علمت أنكم اعتمدتم مجموعة من المعاییر  .NomComكذلك األمر بالنسبة لموضوع 

والتي یجب اتباعھا من قبل ممثلیكم عندما یشاركون كأعضاء في  ALACبخصوص 

NomCom .وسأكون مھتًما بمعرفة  عند تحدید المرشحین لشغل مناصب مجلس اإلدارة

حول المعاییر وملفات البیانات التي تفضلونھا أو ترغبون فیھا أكثر باإلضافة إلى أن  معلومات

أن یتم  GACأفھم من وجھة النظر ھذه ما یمكن أن یكون نقطة االلتقاء او التفاعل مع ما ستود 

ولكن لألسف ذلك سیتم ترجمتھ، ألنھ سیكون تعلیًقا شدید  .NomComاتباعھ في 

 الخصوصیة.

لماذا  لقد قلتم أنكم تمثلون األفراد. ، أود معرفة من تمثلونھ؟ALACقع جھلي بلجنة أنا، من وا

 ولماذا ال تغطي الحكومات ھذه المساحة؟ ؟ICANNتعتقدون أنكم تحتاجون ھذه المساحة في 

 أعني أن الحكومات تتحدث نیابة عن المصلحة العامة ونیابة عن شعبھا في الدولة ذات الصلة.

بھذا  GACولماذا ال یمكن أن تقوم  في الدفاع عن األفراد؟ ALACذي تقوم بھ ما ھو الدور ال

 الدور؟

 شكًرا. لكني أرید فقط أن أفھم ھذا األمر. أعتذر عن توجیھ الكالم بصورة فظة.

 

دقیقة  15أعتقد أن لدینا على األقل  وال أدرى كم من الوقت لدینا. نعم، لدي مالحظتین فقط.  الرئیس شنایدر:

 ، ربما أقل قلیًال.أخرى

لقد كنت سأسأل أیًضا حول المقترح البدیل أو مھما یكن اسمھ الذي أصدرتم فیما یتعلق باالنتقال 

  ألننا سنناقش ذلك غًدا صباًحا. مع طلب بعض األسباب.

أو نواب الرئیس والتي ربما  GACأعتقد أن النقطة األخیرة ھي شيء ربما یتعلق بممثلي 

ن من الجید بالفعل قول بضعة كلمة حول ھذه النقاط من أجل تحسین ستكون جدیدة، وسیكو

 وھذا كل ما كان علي قولھ. شكًرا. التفاھم المتبادل یبننا.

 

لذا سأحاول أن أكون  أنا معروف بصورة عامة بأني أتحدث فقط لفترات قصیرة. شكًرا جزیًال.  آالن غرینبرغ:

 سریًعا.
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ستمرار إلى مجلس اإلدارة منذ فترة طویلة، منذ طرحوا نحن نتحدث با لماذا طلبنا التجمید؟

وعندما أصدرنا بیان  حیث قالوا ببساطة ھذا ما نقوم بھ. بدون أي استشارة. PICمفھوم 

GAC  الخاص بكم في بكین، أضافوا عندھاPIC  إلزامیة، مرة أخرى، بدون إجراء مشاورات

وقد اقترحنا عدًدا من البدائل لمحاولة تناول مشكلة حدوث ضرر للعمیل المحتمل في  كافیة.

لذلك، حتى نكون واضحین إلى حد ما، قمنا بشيء ما  الحساسة ولم نتلق أي رد. TLDنطاقات 

 رأینا أنھ سیجذب انتباھھم.

شكلة بطریقة سواء ما إذا تم تطبیق التجمید كما طلبنا أو بدأوا ببساطة في التركیز على الم

أشرنا إلى أن مجلس اإلدارة یجب أن یكون یقًظا  --إال أننا  أخرى، فنحن لم نكن مھتمین بالفعل.

وقد كنا سعیدین للغایة بأنكم اتبعتم عملیتنا بالخطاب الذي أیقظھم مرة  بخصوص ھذه المشكلة.

 یمكن أن ولكن ال تماًما. ALACوألكون صادًقا، یمكن أن یتم تجاھل  أخرى بصورة أكبر.

وكما تعرفون، ألكون صادًقا،  ومن ثم، أسعدنا للغایة أنكم اتخذتم إجراًء. كذلك. GACتكون 

  وقفة. كانت ھذه عملیة تجمید ألنھا كان طریقة لجذب االنتباه وقول أن ذلك یجب معالجتھ.

ا فقد نظن ، لم ندخل في ذلك الموضوع بأي وجھة نظر سیاسیة.IANAبالنسبة لموضوع انتقال 

وقد شعرنا بشدة أن ذلك كان معقًدا للغایة من موقع كیفیة  إلى نموذج العقد الذي تم اقتراحھ.

كما كان ھناك عدد كبیر للغایة من األمور الجدیدة التي لم تتم تجربتھا، باإلضافة  فشل األنظمة.

یة لنسلكھ كما رأینا أن ھذه كانت طریق خطیرة للغا غلى مسارات التواصل التي لم یتم تحدیدھا.

وقد كان اإلعالم جزء من ذلك مع سیطرة  .DNSعندما تكون األولویة األولى الستقرار 

فنحن  لن تكون مسئولة أبًدا وأن مجموعة عملة المساءلة لن تنجح قط. ICANNاعتقاد أن 

 كما نرى أن علینا نؤمن بذلك ونعمل على نجاحھ. نأخذ موقًفا مختلًفا.

 ICANNلذلك، توافق كال الموقفین في أننا نتطلع إلى شيء ما یكون أقل تعقیًدا ونحتاج لجعل 

 وقفة. .ICANNبخالف ذلك، سوف یفشل اجتماع  یعمل بصورة مناسبة.

 بالنسبة لموضوع لجنة الترشیح، ألكون صادًقا، أنا ال أرى أننا حددنا أي معاییر لممثلي اللجنة.

 فلم أعلم أبًدا بأي شيء مثل ذلك. معرفة من أین حصلتم على ذلك.ولذلك فأنا مندھش وأود 

 لذلك، أنا مندھش، وأتساءل من أین أتي ھذا الكالم.  

  نحن نحاول عرض احتیاجات المستخدمین حول العالم. نحن ال نمثل المستخدمین. ومن نمثل؟
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ن أن یتم من قبل ، لذا لن أدعي أن ما نفعلھ ال یمكICANNإضافة إلى ما تقدم، لم أخترع 

GAC  إذا كانت ھناك رؤیة مختلفة لألمور من جانبGAC.  وعادة ما یكون لدى الحكومات

لذلك، أعتقد أن ذلك منظور مختلف  احتیاجات ال یمكن أن تتوافق مع رؤیتنا كمستخدمین أفراد.

ن تشیریل كما أني أعرف أ قلیًال، ربما لیست الطریقة الوحیدة التي یمكننا أن نقوم بذلك بھا.

 لدیھا شيء ما تود قولھ حول ذلك األمر.

 

 ربما حول آخر موضوعین.  تشیریل النجدون أور:

ومن ثم، فلدي نوًعا ما تاریخ  لفترة طویلة جًدا جًدا جًدا. ALACتشیریل النجدون أور، رئیس 

 ، لذا أود أن أعلق علىNomComوقد كنت من فترة لیست بعیدة، السنة السابقة، رئیس  ھنا.

  آخر سؤالین.

، أظن أن ما تشیرون إلیھ كان في الوقاع معاییر من سیتم NomComأوًال، بالنسبة لسؤال 

وأعتقد أن ھذه ھي نقطة التمییز في  تعینھم مقابل معاییر األداء لمن یعملون في لجنة الترشیح.

 ھذا الصدد.

المقاعد على ، بمعنى آخر، من یشغلون NomComجمیع ما سأدعوه إرسال المنظمات إلى 

الطاولة التي تشكل لجنة الترشیح سیطلب منھم وبالفعل یمكنني اآلن أن أقول أنھم جمیًعا 

یقدمون تعقیبات حول المعاییر التي یجب أن تنظر فیھا لجنة الترشیح ألي عم حتى تمأل األدوار 

جلس اإلدارة، واآلن بوضوح، بالنسبة لمجلس اإلدارة، نذھب إلى م المحددة التي تحتاج لتعیینھا.

إلى المجتمع األوسع ونراعي بالطبع ما یرید مختلف اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم قولھ 

ومن ثم، قد نحتاج في ھذه  أكثر من المعاییر األساسیة. NomComلنا حول ما ستنظر فیھ 

السنة، كما تعرفون، شخص ما یكون متمیًزا في الصیاغة أو تقییم المخاطر أو مھما تكن 

  وھذا ما یحدث سنة بعد سنة. الحتیاجات التي یعرضھا التحلیل.ا

األمر اآلخر الذي یحدث ھو بالنسبة للمنظمات المستقبلة ولجنة الترشیح بالطبع، حیث یكون من 

إال أن لھا دور حیوي للغایة في  .ICANNالمھم للغایة وضع ثمانیة أشخاص في مجلس إدارة 

 .GNSOو ccNSOحیث أنھا تنتشر في كل من  مجال وضع السیاسات شدید الحیویة.

لذا، فھي تشكل ثلث  .ALACومع ذلك، فھي تشكل ثلث  وسأعود إلى ذلك فیما بعد.

at-large  في لجنةat-large  اآلن، بالنسبة لھذه المنظمات  شخًصا. 15االستشاریة من

اضیة ومرة أخرى ھذا المستقبلة، توسعنا أیًضا كلجنة ترشیح، على األقل في السنوات القلیلة الم
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وقد كان ذلك مختلًفا كل  العام، وسألنا بصورة محددة عما یمكن أن یلزم في أي سنة محددة.

في أحد السنوات، منذ عدة سنوات  ccNSOفعلى سبیل المثال، في الماضي، كانت  عام.

ومن ثم، فقد ركزنا أكثر في التوعیة  مضت، ترغب بصورة خاصة في خبرات صیاغة قانونیة.

محددة مرنة من سنة إلى  NomComولكن تكون المعاییر التي تستخدمھا أي  وفي التقییم.

 وما یفشل في أحد السنوات قد یكون ما یتم السعي إلیھ بالضبط في السنة التي تلیھا. التي تلیھا.

ومع ذلك، فإن طبیعة السریة لمن ننظر في أمره أي أعتقد فیمة وجود شخص ما على طاولة 

في حالة عدم وجود بعض المدخالت فیما یتعلق بالمعاییر التي نتطلع إلیھا، ویمكن أن التقییم، 

بالتأكید معاییر واضحة ومبینة حول ما ترون أننا نحتاجھ في أعضاء مجلس  GACتقدم لنا 

  .ALAC، ثم أعضاء GNSOوأعضاء  ccNSOاإلدارة، وبالنسبة ألعضاء 

ع إلى رد أالن المتمیز، فإن أحد األمور التي ونتاب at-largeلنتطرق باختصار إلى لجنة 

، العنایة بالمستخدمین النھائیین لإلنترنت أو كما at-largeتناقشھا اللجنة االستشاریة ومجتمع 

قال أالن، العمل لمصلحة المستخدمین النھائیین لإلنترنت وبالفعل ھوؤالء الذین لم یتم التواصل 

معھم بعد، وكذلك المستخدمین المستقبلیین، یتمثل في أن لدینا القدرة على أن نتسم بالرشاقة 

  .GNSOو ccNSOإجراءات وضع السیاسة سواء في ویكون لنا تعقیبات مباشرة في جمیع 

كما أني  وھذا شيء قد أثبتھ تاریخنا. لذلك، في الواقع، یمكن أن یكون لنا تأثیر من القاعدة.

متأكد أن أالن یمكن أن یقدم لكم موجز فیما بعد بخصوص بعض النائج الناجحة للغایة مع 

یتضمن ذلك، على سبیل المثال، عندما و القدرة على الوصول في وقت مبكر وقریب بما یكفي.

 at-largeوأعضاء مجتمع  ALAC، ویكون أعضاء مجتمع PDPعملیات  GNSOتراجع 

وھذا شيء ال تشارك فیھ  المذكورة. PDPذوي أھمیة لدى ھؤالء األطراف وفي عملیات 

GAC .بطبیعتھا حالًیا أو یمكنھا المشاركة فیھ. شكًرا جزیًال 

 

التي ننظر إلیھا أیًضا وھي كیفیة  ATRT2ھذه أحد توصیات  لك على المعلومات. شكرًا  الرئیس شنایدر:

المشاركة في وقت مبكر بسبب إثبات أن المشاركة في المرحلة األخیرة لیس فعاًال بنفس 

وقد نتعلم أیًضا من طریقة قیامكم بذلك وھكذا،  --ولن أدخل في التفاصیل، ولكن ذلك  الدرجة.

ي سنواجھھا بالمناسبة إذا كان لدینا وقت لتبادل األفكار بصورة غیر ما ھي التحدیات الت

 رسمیة.

 أولیفر؟ أي أمر إضافي، نعم.
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إال أني  وال أدرى كم من الوقت لدینا. لیبلوند یتحدث إلیكم.-شكًرا لك توماس، ولیفر كریبین  لیبلوند:-أولیفر كریبین

 ننسى ھذا.ال، دعنا  یمكنني التحدث لعشرین دقیقة إن أردتم.

وأحد التعلیقات  فقط للمشاركة في الناقط التي طرحتموھا حول ھذه المشكالت الحساسة.

الشخصیة في االجتماع الذي انعقد قبل ذلك بقلیل في فترة بعد الظھر، كنت مھتًما، وال أزال 

ولیس عاجًال فقط  مھتًما، بما وصلني من بعض الدوائر أن ھذه لیست مشكلة عاجلة.

ذاتھ، أنھ إذا كان لدینا ھذا التوزیع لھذه النطاقات، وبدأ البیع في المستوى الثاني، كالموضوع 

، أوه، ولكن لدینا نفس العملیة بالفعل والتي قد یمكنھا بالفعل ICANNكان أحد ما سمعتھ من 

ویمكنك خالل ستة أیام أن تتعرض لعشرات اآلالف من  تعلیق نطاق ضار خالل ستة أیام.

 ل من أحد ھذه النطاقات.حاالت االحتیا

إذا لم یشارك أمناء السجل بصورة مباشرة في ھذا األمر، فال یمكنك، كما تعرف، تعلیق نطاق 

ومن ثم، تبدو  كما یلزم أن یكون لدیك عملیة ما والتي یجب دفعھا نحو ذلك. خالل ست ساعات.

PIC بالتساوي بسبب  أحد األمور التي ستتضمن بالفعل السجل بصورة مباشرة وأمناء السجل

  أن أمین السجل ھو الواجھة النھائیة للمستخدم النھائي.

فنحن نتعامل  كما أنني قلق قلیًال من أن ذلك ال یبدو واضًحا ھنا. ھذه نقطة أود أن أتطرق إلیھا.

، الثقة في ICANN، الثقة في DNSمع مشكلة خطیرة للغایة، مع مشكلة الثقة، الثقة في 

ALAC وقد  مختلف مكونات ھذه المؤسسة، باإلضافة إلى الثقة في مجال اسم النطاق.، الثقة في

الجدید على النحو المقصود منھ أساًسا فیما یتعلق بحجم النطاقات  gTLDال یتم تنفیذ برنامج 

وإذا بدأ في طرح نفسھ على أن لدیھ مخاوف من االحتیار وما شابھ مع بضعة نطاقات  المباعة.

 وھذا األمر غیر جید ألي شخص. ن ذلك بالفعل مسماًرا آخر في النعش.تم تخصیصھا، فسیكو

 كانت ھذه أحد النقاط التي أردت التطرق لھا. كما أنھ لیس جیًدا للصناعة وال لنا.

وأعتقد أن أالن وضح ذلك بصورة  .IANAاألمر اآلخر كان ما علینا فعلھ مع مشكالت انتقال 

 ولسنا بحاجة إلى ذلك. قك والقول "نعم، حسًنا، نرید ھذا.فلیس األمر محاولة تحدید طری رائعة.

بل ھي بالفعل محاولة لمعرفة نظام ما لن یكون  ألننا فكرنا في ذلك وأنت فكرت في ذلك.

كما  مفھوًما وبعض األنظمة ستضمن استقرار ومرونة نظام اسم النطاق على المدى الطویل.

القول، حسًنا، لنمض في ھذا الحل ألننا لیس  أني سأدعو الجمیع للتفكیر في ھذا بوضوح وعدم

كما أني  أو أن ھذه العملیة استغرقت وقًتا أطول من الالزم. لدینا وقت كافي للتفكیر في الحلول.

دعنا نختار الحل  مھتم بصورة شخصیة بأن یدفع العدید بالفعل إلجراء ذلك بھذه السرعة.

ولیس األمر بتلك السھولة ألن ما  وتتبعھا. تحل لجنة العقود محل الحكومة األمریكیة السھل.
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ومن ثم، كان ھذا أحد المخاوف  تقوم بھ ھو طرح مجموعة كاملة من المشكالت على رأسھا.

 بالفعل ألخرى. ALACالرئیسیة فیما یتعلق بسبب دفع 

كما  في الدفاع عن مستخدمي اإلنترنت األفراد. ALACأخیًرا، بالنسبة للدور الذي تقوم بھ 

ولذلك یمكننا الذھاب بصورة  شیریل النجدون أور ببالغة شدیدة، نحن بارعون للغایة.قالت 

بنیة  150وقد حصلنا على أفرادنا والعدید منھم في الخارج على األرض،  مبكرة للغایة.

at-large .حول العالم تعمل مع الحكومات أو تعمل مع المجتمع المدني أو تعمل مع الجامعات 

لدیھا مكون  at-largeكما أن بعض ھیاكل  ة للغایة من األشخاص.وھي مجموعة متنوع

 كما أن لدیھم معلومات كافیة بالفعل. تجاري مختلف بكل منھا.

ونحن في الواقع جمیع مستخدمي اإلنترنت  ومن ثم، یمكننا التفاعل بصورة سریعة للغایة.

 وندافع فقط عن مصحلة المستخدمین النھائیین.

 شكًرا. ھذا كل شيء.

 

 أعتقد أن ما تقولھ مثیر للغایة، وبخاصة فیما یتعلق باالنتقال. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أحد األمور التي حصلت علیھا من النقاش حول المساءلة عندما كنت أشارك في اجتماع 

فرانكفورت مع بعض منكم ھو السؤال حول اإلشراف الداخلي وما إذا كانت ھناك آلیة مساءلة 

وما فھمتھ من ذلك أن بدیل  ھناك آلیة مساءلة خارجیة وما شابھ ذلك من األسئلة.وما إذا كانت 

 .ICANNلجنة العقود سیكون شیًئا أشبھ أكثر بحل داخلي على المستوى التشغیلي في 

 حتى اآلن ولكنھ سیأتي فیما بعد. GACوألن ذلك شيء لم نناقشھ في  ما ھو منطقك في ذلك؟

ما أن نعرف قدًرا صغیًرا في حالة موافقتك على تفسیرك ألسباب ومن ثم، سیكون من المفید رب

 اختیار حل داخلي.

واألمر  وبعد ذلك، أرى أن كافوس یرید أن یأخذ المایكروفون ولكن دعنا نسمع من بعضكم.

 حسًنا. متروك لكم فیما یتعلق بمن تودون أن یتحدث.
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 ي نحاول فیھا أن نكون عملیین بأقصى درجة ممكنة.أعتقد أن ھذه مرة أخرى أحد الحاالت الت  آالن غرینبرغ:

وال یبدوا ھذا نقطة واضحة، بالتأكید من وجھة نظري الشخصیة، البتكار ھیئة إشرافیة جدیدة 

 والتي ستكون أفضل من تلك التي لدینا اآلن.

إذا كانت اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم على سبیل المثال، كان ھناك مقترًحا بمجلس 

، ونود شغل ھذا المجلس اإلشرافي بأعضاء من اللجان االستشاریة ICANNإشرافي على قمة 

حسًنا، ال أرى مصلحة من إنشاء ھذه الجھة  بصورة كبیرة. ICANNومنظمات الدعم ي 

 لتفعیل نفس التغییر بدون وجود جھة إشرافیة. ICANNأمكننا بتغییر لوائح الجدیدة عندما نقوم إن 

یمثل األمر بالفعل حالة فیما إذا كان یمكننا أن نقوم بذلك ببساطة بدون الحاجة إلى إضافة 

المزید من الجھات المعقدة التي ستكون لدیھا دائًما بعد ذلك احتمالیة االقتناء على أن لدیھم 

 التواصل بین القسمین. احتمالیة مسارات

 أعتقد من وجھة نظري الشخصیة أن ذلك ناتج عن عقود عدیدة للغایة من إنشاء أنظمة معقدة.

كما أن التأكد من عدم  وأن تتعلمون بسرعة النظر إلى نظام وقول أنھ معقد، فسوف یتم تقسیمھ.

الصناعیة أو سفن فعندما نرسل ااألقمار  تقسیمھ ینتھي إلى كونھ أمر مكلف للغایة ومعقد.

وھي  الفضاء إلى الفضاء، فنحن نكرر األنظمة مرتین وثالث مرات للتأكد من أنھا لن تفشل.

كما أننا في موقف ھنا یمكننا فیھا تنفیذ العمل  بالضرورة أكثر تعقیًدا ألنك لن ترغب في فشلھا.

ولكن  ر لن ینجح.ولیس األمر أن أحدھا سینجح واآلخ ببساطة بدًال من قدر أكبر من التعقید.

 األمر فقط أن نحاول تقلیل الجھود.

 

 شكرا لھذا.  الرئیس شنایدر:

 كافوس، كنت ترید قول شيء ما؟

 

  شكًرا جزیًال. نعم، توماس.  كافوس أراستیھ:

فقد كان نشیًطا للغایة  .CWGو CCWGمن حسن حظنا مشاركة أالن في كال المجموعتین 

طریق، وھكذا، على أننا نھنئھ ونقدر للغایة المقترح لدرجة أني أتابعھ طوال ال CCWGفي 

  .CCWGالبناء الذي طرحھ بخصوص 
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فھما أمران  .CCWGو CWGلكنني أعتقد أنھ یتوجب علینا التمییز بین موضوعات 

لیسا مختلفین بالكامل ولكن أحدھما یتعامل مع المساءلة الكلیة بعد االنتقال بینما یتعامل  مختلفان.

 اءلة أو اإلشراف قبل حدوث االنتقال.اآلخر مع المس

لذا، فالمشكلة التي أشار إلیھا أالن، غیر عملیة وغیر واقعیة، ربما إذا لم أكن مخطًئا فقد أشار 

ولكل خیار  وقال انھم اقترحوا خیارین، أحدھما خارجي واآلخر داخلي. CWGإلى مشكالت 

شیر إلیھ (غیر واضح)، كما أن لذا، أود الحصول على توضیح، أي من المقترحین ی بدیلین.

الوثیقة أمام المجتمع، في نھایة ھذین البدیلین والخیارین، تتعلق بھا تسعة أو عشرة أسئلة وھو 

ما یدھشني فیما یتعلق بلماذا تم طرح كل ھذه األسئلة بعد قدر كبیر من المناقشات كما أن لدین 

 شيء على اإلطالق.بدیلین لنرجع إلیھما لنعرف ما إذا كنا نحتاج لفعل أي 

 ھل ذلك وقت مناسب لطرح ذلك السؤال بعد أشھر عدیدة من العمل؟

ولم  .CCWGأو  CWGحسًنا، سأسعى إلى توضیح حول ما إذا كان آلن یشیر في كالمھ إلى 

فقد بدأنا الیوم فقط وكان أول أمر ھو طرف العمل  .CCWGنتوصل إلى قرار حول ذلك في 

 ولم نتوصل إلى قرار حول ذلك حتى اآلن. كما قمنا ببناء الترتیب.األول وطرف العمل الثاني، 

 شكًرا.

 

، كنت أوجھ سؤاًال وأربط ALACقبل أن أوجھ المایكروفون إلى أالن أو شخص آخر من   الرئیس شنایدر:

ھذین األمرین نظًرا بالطبع إلى أن اإلجراءات منفصلة، حول بعض أسباب تفضیلكم لآللیات 

ارجیة، وما إذا كانت آلیات تشغیلیة أو إشرافیة، وقد تكون األسباب متماثلة، على الداخلیة أو الخ

إال أني  األقل فیما یتعلق بھذا، وھذا ھو سبب أني لم أقم في ھذا الوقت من النقاش بالتمییز.

 سأترك ذلك وأدعك تجیب على سؤال كافوس حول األسئلة.

 

لذا، فأنا أتحدث  حول اإلشراف الداخلي أو الخارجي للمساءلة. لقد فسرت السؤال كسؤال شكًرا.  آالن غرینبرغ:

 ولكن في النھایة بعض األسباب تكون متماثلة. .CWGولیس  CCWGعن 

وعالوة على ذلك، أعتقد أن  إن إمكننا إنجاز شيء ما من خالل عملیة أبسط، فأنا أدعم ھذا.

 ICANNوأعتقد أن  .IANAتتجاوز تلك الموجودة في  ICANNمشكالت المساءلة في 
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كما أن انتقال  .IANAتحتاج مساءلة أقوى بكثیر بالنسبة للمجتمع حتى إذا لم نتحدث أبًدا حول 

IANA .إال أنھ كما كان لدینا عبر العدید من السنوات من  ھو العذر الذي نقوم بھ اآلن

 حققت ATRT، تمثل المساءلة تركیًزا أساسًیا، وال أرى أن مراجعات ATRTمراجعات 

كما أن ھذذه فرصة كما أتمنى، إن لم تصلح  .ICANNتغییًرا أساسًیا في المساءلة التي تلزم 

 المشكلة، فستجعلھا أفضل.

 

فببساطة، إذا كنتم ستعملون على تحسین المساءلة، فلماذا ستقومون  إجابتي أبسط من ذلك بكثیر. متحدث مجھول:

كیانین والمساءلة عن كیانین بینما سیكون بإنشاء كیانین، حتى یكون عندكم كیانین ومصروفات 

 األبسط في الواقع إن أنشأنا كیاًنا واحًدا یتمتع بمساءلة أكبر.

 

 جیما. وھذه مناقشة مفیدة للغایة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 ال أعرف، ھل لدینا متسع من الوقت؟  جیما كامبیلوس:

 

 عفًوا؟  الرئیس شنایدر:

 

 متسع من الوقت؟ھل لدینا   جیما كامبیلوس:

 

 ھل نرید متسع من الوقت لتعلیق أو سؤال واحد إضافي؟ األمر عائد إلینا.  الرئیس شنایدر:

 حسًنا، نعم، لدینا متسع من الوقت. أرى أشخاص یومئون.  
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 ولكن ھل توافقون على مبدأ قابلیة الفصل؟ أتفھم موقفك، ولكني سأطرح سؤال آخر. حسًنا.  جیما كامبیلوس:

إلى منظمة  IANAتؤدي بصورة سیئة للغایة، فھل یمكن نقل وظائف  IANAذا كانت وھو، إ

 ھذا سؤال واحد. أخرى؟

، أي تحویل ICANNفیما یتعلق بأحد الخیارات التي یجري وضعھا لتحسین مساءلة 

ICANN .فیما یتعلق بفائدة ھذا المنظور لتعزیز  إلى منظمة عضویة، ما ھي وجھات نظركم

 المساءلة؟

 ؟NomComسؤال آخر ال یتعلق بالموضوع، وھو كیف تتعاملون مع قواعد السریة في لدي 

 شكًرا.

 

بیتر، ھل ترید طرح سؤال آخر أو ھل ترید تقدیم إجابة على  ھذه في الواقع ثالثة أسئلة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أحد األسئلة الثالثة التي لدینا.

 

ولكني رفعت یدي في التعلیق  ربما سأترك ذلك لآلخرین. العشاء. نعم، أود أن أذھب لتناول  بیتر نیتلفولد:

حول قابلیة الفصل، والذي على ما أرى أحد الكلمات الرمزیة المستخدمة من قبل األشخاص 

لتعني جمیع أنواع األشیاء المختلفة والتي أعتقد، من وجھة نظري، أنھا یمكن أن تكون أوضح 

، ولكن مرت GACعض التعلیقات المبكرة لي على قائمة فقد رأیتم جمیًعا ب عند استخدامھا.

، تتضمن CWGولكن مما رأیتھ في ورقة  علیھا بضعة شھور اآلن ألني كنت في عطلة.

وكما قرأت، فإن اآللیات الخارجیة  جمیع النماذج المطروحة قابلیة الفصل من نموذج إلى آخر.

لذلك یعد ذلك  لیة الفصل محتمًال.تقوم بالفصل بصورة مباشرة في حیث تجعل اآللیات الداخ

كما توجد آلیة  للمھمة بصورة سیئة، فعلیھا الذھاب. ICANNوفي حالة أداء  احتماًال صریًحا.

 إنھاء ما بدأتھ النماذج الخارجیة بصورة فعالة. --لتحقیق 

 ھل ھذا فصل مباشر أو احتمالیة فصل. ھذا أحد األمور.

 ICANN، ستؤدي CCWGو CWGإذا كنا نتحدث عن أما األمر اآلخر، فاستناًدا إلى ما 

یحتاج الناس إلى وضوح أكبر  ، ھو ھل كنا نقوم بالفصل؟IANAبصورة أوسع أو فقط وظیفة 

 حول ذلك أیًضا كما أعتقد.
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أعتقد أن ما نتحدث عادة حولھ ھو صنع السیاسات ووظیفة تطبیق السیاسات ولكن ذلك لم یتم 

 توضیحھ دائًما.

 علیھ. ھذا ما كنت أعلق

فلم یكن لدي فرصة  ، أنا أشجع ذلك إلى حد ما على جانب النقاش.ALACمن حیث مواقف 

 للمشاركة في ذلك بصورة فعالة.

على الطاولة، فإن تحلیلھا  ICANNأعتقد أن وضع البعض كآلیات داخلیة بالنسبة لخیارات 

 بصورة مناسبة في نفس الوقت كخیارات أخرى ھو أمر مھم.

تعرفون، وما یتضح بالنسبة لي ھو أن ھناك الكثیر من التشابھ بین كال  كما --من حیث 

وفي الواقع، لدى الكثیر منھا بالضبط  لم یكن خارجًیا ثم أصبح خیاًرا داخلًیا آخر. الخیارین.

بعضھا یمكن التحقق منھا بصورة محتملة بنفس الطریق أو التحقق  --نفس المكونات، كما أنھا 

 لى حد ما ولكنھا نفس أنواع المخاوف.منھا بطرق مختلفة إ

 .ALACنعم، أشكركم في 

 

  شكًرا لك بیتر على ھذه التعلیقات على الثالث أسئلة.  الرئیس شنایدر:

 ھل توجد أي تعلیقات أخرى على ھذه األسئلة التي طرحتھا جیما؟

 أولیفییھ أو أالن، ھل ترید ذلك؟  

 

دعني أقدم تعلیًقا سریًعا للغایة ثم یمكن ألي شخص أن یعلق بدوره، فیما یتعلق بقابلیة الفصل،   آالن غرینبرغ:

موقفي الشخصي ھو أنھ یجب أن یكفي أن منح مجلس اإلدارة فرصة للتفاوض وإذا لم یتمكن 

وھذا ما ستفعلھ أي شركة، إذا  ، نتخلص من المجلس ونستبدلھ.IANAالمجلس من القیام بعمل 

 كنوا من النجاح، یجب تغییر القادة.لم تتم

 --على الرغم من ذلك، یوجد أشخاص 
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 یبدو وكأنھ نادي كرة قدم في واقع األمر.  الرئیس شنایدر:

 

 حسًنا، نعم.  آالن غرینبرغ:

 [ ضحك ]  

 وفي حالة فشلھا، غیر القادة. أو مؤسسة رئیسیة.  

یجب أن تكون ھناك طریقة لالنفصال  من ناحیة أخرى، یوجد أشخاص یبدوا أنھم یعتقدون بأنھ

 ولذلك، في مقترحنا الذي قدمناه والمقترحات اآلخر، توجد طرق للفصل. .IANAعن 

سأحتاج فقط أن أكون قاسًیا  إذا كنت ملًكا، فربما لن نحتاج لذلك. --لذلك بالنسبة لي شخصًیا 

 ل.إال أني لست ملًكا، ومن ثم فنحن ندعم قابلیة االنفصا مع القیادة.

بالنسبة لمنظمة العضویة، یبدو أن ھناك عدد من الطرق لوضع أصحاب المصلحة قید 

لذا، فنحن ال ندعم ذلك أو  وربما تكون العضویة ھي األبسط ولكنھا تغییر جوھري. السیطرة.

 إنھا أحد الطرق التي یمكننا بھا تحقیق المساءلة. نرفضھ.

فنحن نرى المداوالت، یجب أن نتمتع  ال.، أنا غیر متأكد من السؤNomComبالنسبة لسریة 

في الوقت  NomComبالسریة حول المشكالت الشخصیة لألشخاص، وندعم بشدة حقیقة أن 

 الراحة منفتحة للغایة على العملیات التي یستخدمونھا واآللیات على أن تقدم لنا تقاریر الحالة.

ف أن تشیریل لدیھا شيء ما وأعر لذلك، أنا شخصًیا راضي عن المجموعة في الوقت الحالي.

 لتقولھ في ھذا الصدد.

 

 للتسجیل مرة أخرى، أنا تشیریل النجدون أور. شكًرا.  تشیریل النجدون أور:

 في ھذه األیام، وفقط مؤخًرا لنكون واضحین، توجد تغییرات جدیدة للغایة في مخطط األمور.

وقابلة للمساءلة ویتم  تكون عامة وواضحة وشفافة NomComفكل العملیات التي تجري في 

كما أنھا یتم اإلبالغ بھا بصورة مباشرة بالطبع من المشاركین في  إبالغ المجتمعات بھا.

NomCom .لذا، فھذا سبب آخر للنظر في ربما التأكد  إلى القطاعات التنظیمیة التي أرسلتھم
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 ج شھرًیا.مشاركة إلى حد ما في الحصول على بطاقات التقاریر ھذه التي تخر GACمن أن 

 ال یكون سرًیا بأي شكل أو طریقة. NomComومن ثم، فقدر كبیر من تفاصیل ما تقوم بھ 

 وبعد ذلك، ال یوجد شيء سري. كل ما ھو سري ھنا ھو المعلومات الشخصیة.

وسیكون الھدف ھو اختیار مجموعة من  ستكون السریة، بین قوسین، مشكلة یجب نظرھا.

االحتماالت إلنشاء قائمة مختصرة، ومراجعة ھذه القوائم المختصرة، بما في ذلك الحصول 

كل عام وتجلب الخبرات  NomComعلى االستشارة الخارجیة المتخصصة التي توجھ 

، ثم نبلغ الخارجیة وبعض الدعم النفسي وجمیع أنواع المقابالت واألمور األخرى التي تحدث

كما أن بطاقات النتائج التي تخرج عن ذلك  عن ذلك إال أننا ال ندخل بوضوح في التفاصیل.

 وكذلك بالطبع المداوالت النھائیة واالختیار. ألي سنة. NomComستعتبر سریة بین أعضاء 

لكن بخالف عملیات اتخاذ القرارات القلیلة الفعلیة حیث نتحدث حول أشخاص وتفاصیل 

 .NomComاألفراد، یجب أال یكون ھناك أمور سریة في 

 شكًرا.  

 

أود أن أنتھي بمنح المایكروفون إلى كافوس ألنھ رفع یده، ثم أعتقد أن ھذا وقت تناول  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 العشاء.

 فوس، تفضل بتوضیح وجھة نظرك.حسًنا، كا  

 

األولى ھو  فنحن لدینا مجموعتین. أعتقد أن الموقف لیس واضًحا كما یجب. شكرًا توماس.  كافوس أراستیھ:

مجموعة العمل عبر المجتمعات، التي تتعامل غالًبا مع موضوعات المساءلة والتي یوجد بھا 

عل أو یكتمل قبل حدوث االنتقال مسار العمل األول، المساءلة، یلزم أن یف مسارا عمل.

 والمساءلة بالمعنى الشامل بعد االنتقال.

اختصار  --ال تزال مجموعة عمل عبر المجتمعات، ولكن لھا  كما أن لدینا مجموعة أخرى.

وقد كان ذلك مربًكا إلى  ، حیث تتعامل مع االنتقال فیما یتعلق بجوانب التسمیة.CWGمختلف 
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وھذه العناصر المشتركة لم تتم تسویتھا بصورة مناسبة حتى  ركة.فبینھما عناصر مشت حد ما.

 فال یزال ھناك عامل مشترك ویجب إدراج عنصر من أحدھا إلى اآلخر. اآلن.

 ھذا (غیر مسموع).

 مؤخًرا من اجتماع فرانكفورت مجموعتي عمل. CCWGاآلن، فیما یتعلق بالعضویة، أنشأت 

تصحیح واألخرى تتعامل مع تمكین المجتمع من أن أحدھا یتعامل مع مشكالت المراجعة وال

على  وھذه ھي بدایة العملیة. یكون لدیھ شيء لیقولھ، وتغییر عضو مجلس اإلدارة وما إلى ذلك.

وقد تم إعداد أول وثیقة منذ بضعة أیام وھي على موقع  أننا لم نتوصل إلى أي نوع من االتفاق.

ناك بعض العناصر بین االثنین، وھي مشكلة إال أن ھ الویب حیث یمكن للناس مناقشتھا.

، والوثیقة أمام المجتمع التي تفید بأن لدیھم CWGالخارجي والداخلي، وھي موجودة أیًضا في 

 فھما خیاران یتضمن كل منھما بدیلین مع عشرة أسئلة بعد ذلك. ھذه الخیارات األربعة.

 أعتقد أن الموقف لیس واضًحا كما یجب.  

 شكًرا. لوقت كما أحتاج للمتابعة وھذه ھي الصعوبة التي نواجھھا الیوم. ال أزال في حاجة

 

أعتقد أن الجمیع یتفق معك، إال أنھ من الواضح أیًضا في الورقة أنك ال  شكًرا لك، كافوس.  الرئیس شنایدر:

 فأنت تحتاج لتعدیل الخط أثناء العمل مع ھاتین المجموعتین. یمكنك أن ترسم خًطا.

أعتقد أنھا  شكرًا جزیًال لكم على المشاركة في ھذه الجلسة. ا ما لدینا للوقت الراھن.أعتقد أن ھذ

وحسًنا، دعنا نتابع الحوار، مھما یكن ممكًنا بأي  كانت مفیدة للغایة، على األقل بالنسبة لي.

والرجاء التمتع باالبتكار وإخبارنا إذا كانت لدیكم أفكار جدیدة حول كیفیة التواصل  شكل.

 رة أكبر.بصو

 شكًرا.  
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 [نھایة النص المدّون]
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