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يار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمع

 يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ

 .كسجل رسمي

 ASO/منظمة دعم العناوين NROومنظمة مصادر األرقام  ICANNاجتماع مشترك بين مجلس إدارة  -دبلن 
 بتوقيت أيرلندا 15:45إلى الساعة  16:45من الساعة  - 2015أكتوبر  20الثالثاء،  

 دبلن، أيرلندا 54رقم  ICANNاجتماع 
 
 
 
 

ن وما زلنا متيقظي كنا قد اجتمعنا مع الدوائر االنتخابية كافة خالل اليوم. أهالً بكم جميًعا. ستيف كروكر: 

 وحريصين هنا، وبالتالي إنها إشارة جيدة.

كم بقي لدينا  -هل يمكنني رؤية  فقد اتخذتها عادة بتقديم أعضاء مجلس إدارتنا الجدد.

  آه، لويس وايز، ليتو، رون في مكان ما؟ أحد؟هل هناك  هنا؟

 أوه، رون موجود.

 

 << )بعيًدا عن الميكروفون.(

 

فقد أدخلوا أنفسهم بالفعل وكانوا في غاية النشاط  على أي حال، سأتعرف عليهم. لست أنا. ستيف كروكر: 

 أي مقدمات تودون تقديمها؟ والسعادة الحقيقية لوجودهم.

 

أنا المدير العام لمركز تنسيق شبكات  اسمي هو آكسل باوليك. سأعّرف عن نفسي. آكسل باوليك: 

Réseaux IP Européens .وهذا العام رئيساً لمنظمة مصادر األرقام 

 

 .ASOأنا رئيس مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين  أنا لووي لي. مرحًبا. لووي لي: 

 .ASOمعّين فعلياً من منظمة دعم العناوين  ويي وو.-كو  واي وو: -كيو

 

 راي بلزاك، عضو مجلس اإلدارة السابق المستقبلي. راي بلزاك: 
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لدي وجبة غداء مقررة كل مرة مع الرؤوساء السابقين، وأعرف بأعضاء مجلس اإلدارة  ستيف كروكر: 

 الجدد بصفتهم مدراء سابقين في المستقبل.

 لك؟لديكم جدول أعمال لنا، أليس كذ

 

 أعتقد بأنه على الشاشة. لدينا جدول أعمال قصير جداً من حيث عدد البنود. آكسل باوليك: 

فترة الترشيح لمجلس اإلدارة، دعم السفر ألعضاء مجموعة العمل عبر المجتمع 

CCWG وبالتأكيد عملية إنتقال دور اإلشراف على ،IANA ومناقشات مساءلة ،

ICANN .ًعموما 

 ، أود اإلعراب عن شكرنا لقبول طلبنا في غرفة االجتماع األكبر قليالً.قبل أن نبدأ بهذا

 ] ضحك [

 

 لم تتوفر الغرفة األكبر، إنني خائف، لذا اضطررنا إلى التعامل مع ذلك. ستيف كروكر: 

 ] ضحك [

 دعونا نأخذهم بأي كان الترتيب الذي تريدونه.

 

  من يرغب بالتحدث إزاء فترة الترشيح لمجلس اإلدارة؟ صحيح. آكسل باوليك: 

 هل هذا لوي؟

 

 أجل. لووي لي: 

 

 ابدأ. آكسل باوليك: 
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  شكًرا. لووي لي: 

وتستمر لغاية منتصف شهر  إذن لقد فتحنا مرحلة الترشيح الختيار مجلس إدارتنا.

صف إلى أواخر ونعتزم التمكن من اإلعالن عن األمر أواخر شهر مايو، منت ديسمبر.

 من هو اختيارنا. – مايو، حول ما نحن

 واآلن، هل هناك شخص معين ترغبون منا أن نبحث عنه؟

 

 راي. واي وو: -كيو

 

  شكراً لسؤالك. ستيف كروكر: 

  حسناً، وببعض من الجدّية، يكون الجواب على غرار ما يلي.

إننا بحاجة، مبدئياً، إلى أشخاص لديهم قدر  حيث أن التواجد في مجلس اإلدارة عمل جاد.

  – حيث – كبير من الخبرة مع المنظمات، مع الحكومة، مع

مليون دوالر في السنة،  100حيث أننا نزيد عن  .ICANNيوجد جانب عملي في 

شخص ونيف حول العالم، وبعض المشاركات السياسية حول العالم، لذا من  300يتكاثر 

 عملوا فعلياً على ذلك المستوى، إذا كان ذلك ممكناً. المفيد وجود أشخاص

ولجنة  SOsاألمر معقد ألن األصل في وجود األشخاص يأتي من المنظمات الداعمة 

At-Large  االستشاريةALAC حيث يأتي األشخاص من المجتمع وبالتالي ال تكون ،

 ركة.نفس المجموعة من األفراد حيث ينظر المرء عادًة في مجلس إدارة الش

سيحظى أي شخص ترسلونه بكثير من الخبرة التقنية، وهو  – فمن البديهي أنكم يا رفاق

 أمر بموضع ترحيب كبير.

حيث أننا نستهلك الكثير من  ويعتبر وجود متسع من الوقت لوضعه من إحدى التحديات.

 يعملونولدينا مجموعة جيدة للغاية من األفراد الذين  الوقت أكثر مما يتوقعه أي شخص.

ويوجد، أنتم تعلمون، الكثير من االختالفات بين األفراد، إال أنه  وكانت متماسكة. سوياً.

  جهد جماعي.

إننا نرغب وبشدة بالتنوع الجغرافي أو التنوع الجنساني أو التوازن أو التنوع  – إننا مثل

عقل جيد وقلب جيد اللغوي، وكل تلك األمور الرائعة، إال أنه أوالً وقبل كل شيء بمثابة 
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أقصد، ال يمكنكم المضي وحسب وقول  ومجموعة من المهارات التي ال تأتي بسهولة.

 لذا من الجيد التواجد هناك. "حسناً، سأكتشف هذا من نقطة الصفر."

 – أنتم يا رفاق، هل تودون قول أي شيء حول تجاربكم وما تودون ال أدري.

 – مغادر، لذا يمكنكأنت  أقصد، لديكم تجربة مجانية.

 

 وأنت تعلم ذلك. حسناً، ال أحتاج أبداً إلى تجربة مجانية، ستيف. راي بلزاك: 

" IPأعتقد بأن األمر الهام هو تعيين شخص ما من منظمة دعم العناوين التي تعرف بأن "

 – ال تعني الملكية الفكرية

 ] ضحك [

السجالت اإلقليمية باألمور التي  ويمكنكم أخذ الوقت للمساعدة في توضيح لما تقوم –

ومجلس  ICANN لـتقوم بها، ومن أجل، إلى حد ما، القدرة على التصرف كمدافع 

 اإلدارة لفهم ما يجري فعالً داخل عالم الترقيم.

 

ومن إحدى األمور التي تعلمناها من جانب أسماء األمور هو أنه عندما تخرجونها من  ستيف كروكر: 

شيكوسلوفاكيا، ومن ثم تظنون بأنه بعد خمس سنوات ال بأس بإعادة " لتcsالخدمة مثل "

 تعيين األمر لشخص آخر، وتبّين أنه ما زال هناك الكثير من التزاحم الجاري.

راي، يجب أن أخبرك بأنني أظن سيكون قبل حمس سنوات على األقل من تحذيراتكم 

وقف عن الدّق في أذاننا، بأنه ينبغي أن نركز اهتمامنا على مجتمع العناوين حيث ستت

وبالتالي كنت مدافع قوي للغاية بالنسبة لمجتمع العناوين ولتذكيرنا دوماً أنه يوجد إثنين 

 وأحدها ينبغي أن نعرف بانتمائه إلى مجتمع األرقام. ICANN" في Nsمن "

 هل ترغب بإضافة أي شيء؟

 

قد بأنني سأقول بأن لدّي نقطتين أعت أعتقد بأن راي يشير إلى بضعة نقاط. أجل. واي وو: -كيو

 إلضافتهما.
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إذا كنتم تبحثون عن عضو مجلس اإلدارة التالي المعّين، أوصي، أنتم تعلمون،  – أظن بأنه

يجب أن يحاول عضو مجلس اإلدارة الجديد التحاور والتواصل مع المدير التنفيذي في 

ICANN التنفيذي في ، ألنه ليس بالضرورة في بعض األحيان أن يفهم المديرICANN 

وفي بعض األحيان  ، ومجتمع األسماء وكيفية تشغيلها.AROمنظمة مصادر العناوين 

 حيث ال يعلمون أيضاً مجتمع األرقام بالفعل، ولم نستحدث سياسة هنا، أنتم تعلمون.

ذا ل نستحدث السياسات في مجتمعاتنا ونأتي هنا لكي، أنتم تعلمون، فقط )غير مسموع(.

أظن بأنه ثمة أمر واحد يجب عليكم التفكير به، الختيار شخص يتمتع بمهارة تواصل 

، ICANNوطاقم عمل  ICANNجيدة لكي يخبر، كما تعلمون، المدير التنفيذي في 

 كيف يعمل هذا المجتمع. ICANNوبعض من مجلس إدارة 

 وبالطبع لدينا رون حالياً.

ي أنه ربنا من المهم كذلك أال نتحدث فقط إلى طاقم وأظن النقطة الثانية التي أفكر بها ه

، المؤسسة، في الوقت ذاته لتالئم التواصل مع المجتمع اآلخر هنا، أنتم ICANNعمل 

  أظن بأنكم تعلمون ذلك. – تعلمون، ألنه ربما أنكم

، دون التواصل معهم، at-Largeأو  GNSO، ربما ICANNمجتمعات متنوعة في 

اً ما هو مجتمع األرقام في العملية، لذا أعتقد بأن محاولة إحضار أحدهم فهم ال يدركون حق

 يتمتع بمهارة تواصل جيدة مع المجتمع الخارجي والمؤسسة.

 

واسمحوا لي بإضافة أنني كنت أفكر بالمرحلة التالية من العمليات داخل مجلس  شكًرا. ستيف كروكر: 

  معزز اآلن.اإلدارة ولدينا اآلن قسم عمليات مجلس إدارة 

 إنها هنا. هل حدث وأن تواجدت ميليسا هنا؟

ميليسا كينغ، نائبة رئيس عمليات مجلس اإلدارة حالياً ورئيسة الفريق الداعم لمجلس 

إننا في حالة محسنة كثيراً، ومن بين أمور عدة موجودة في جدول أعمالي  – اإلدارة، إنها

األفراد غير التقنيين في مجلس اإلدارة وهي تبادل اآلراء عبر مجلس اإلدارة وتثقيف 

بخصوص الجوانب التقنية في اإلنترنت، وتتضمن على وجه الخصوص مجتمع األرقام 

أو أكثر والمشاركة مع  RIRsوربما زيارة أحد مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين 

 الوقت.

ون، "هل لذا أود زيادة حضورنا وسيتم التواصل معكم من وقت آلخر وقول، كما تعلم

 تمانعون إذا جاء شخص ما؟"
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 إذن سيحصل عضو مجلس اإلدارة القادم على تلك الواجبات كذلك.

 

 جورج سادوسكي. شكًرا. جورج سادوسكي: 

أود حذف شيء قاله ستيف حول حّث راي لنا لكي نصبح أكثر إطالعاً بمجتمع األرقام 

 .ICANN" في Nsوبأن هنالك إثنين من "

السهل للغاية التركيز على األسماء ألننا، في الواقع، نتعامل مع األسماء من  – ومن إحدى

معظم الوقت، ومن إحدى األمور التي أظن يمكنكم مساعدتنا للقيام بها، إما من خالل 

عضو مجلس اإلدارة الجديد لديكم أو مباشرًة، حقاً، بشكل عام إلخبارنا كيف يمكننا 

 تعلم مما تقومون به.التفاعل معكم بشكل أكثر فعالية وال

أرغب بها بنفسي شخصياً وأتوقع بأنه  – نود وستكون اقتراحاتكم بموضع ترحيب.

 شكًرا. سيوافق أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين على ذلك.

 

وبال شك  – أظن بأننا قلنا مرات عدة بأن لذا دعوني أن أعود سريعاً إلى جزء التفاعل. آكسل باوليك: 

إلى اجتماعات مزودي امتداد  ICANNكافة األطراف في مجتمع  أننا نواصل دعوة

ويسرنا  التي تحدث بشكل منتظم في سائر أنحاء العالم. RIRsاإلنترنت اإلقليميين 

 التعريف بكم لبقية أرقام المجتمع، وبالتأكيد، نود رؤيتكم هناك.

 

  ريناليا عبد الرحيم. شكًرا. ريناليا عبد الرحيم: 

حيث يوجد اجتماع معّين  صوب استراتيجية اجتماع جديدة. ICANNنتقل ت لدي سؤال.

ولم يكن واضحاً بالنسبة لي فيما لو  يدعى اجتماع ب، وهو أقصر ويتركز على السياسة.

نظرة على  ICANNسيكون هناك عنصر في االجتماع ب أم ال حيث يأخذ مجتمع 

ألنني أعلم بأن وضع  سياسة األرقام، حيث ستكونون على استعداد للقيام بإحاطة.

  السياسات الخاصة بكم تحدث في مكان ما.

 هل هو أمر قد تفكرون فيه؟
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إذن إنني أدفع بالفعل إلى مكان ما حيث يكون ذو أسلوب عام بال منازع، وإلى حيث  لووي لي: 

 اطة في سياسة األرقام.يمكنني القيام بهكذا إح

وقات أثناء أ – فقد كنا نقوم بذلك ضمن ورشات العمل، وتلتقي بنجاح محدود فقط ألنه في

المتضاربة عندما يختار األشخاص فيما بين مواضيع من نوع األسماء أو مواضيع من 

  نوع االنتقال مقابل األرقام.

اً السياسات التي يتم مناقشتها، وبالتالي يوجد لدي مجموعة من الشرائح التي تظهرفعلي

 -السياسات الصادرة مؤخرة، وتحليلها مع أنواع السياسات التي تعتبر، كم عددها ضمن 

  عبر العالم.

بقدر ما أنها سياسات إقليمية، يعيش الحميع داخل اإلقليم، وبالتالي تؤثر هذه السياسات 

إذا احتجتم إلى بروتوكول  على كل واحد منكم بطريقة ما، سواء كانت مباشرة أو حتى

 السم خادمكم، على سبيل المثال. IPإنترنت 

 

 ثانية واحدة فقط. ستيف كروكر: 

 إذن إنه سؤال شبه جّدي.

حيث تعتبر األماكن العامة بالطبع عزيزة جداً  وقد قلَت بأنه من الرائع وجود مكان عام.

 – كما أن الوقت في غاية

  أمر محكم مضغوط ذو قيمة عالية؟ولذا فإنني أفكر، كيف نجعل ذلك 

 TEDحيث يستغرق األمر وقتاً مطوالً لتحضير كالم  .TEDفقد خطر بذهني كالم 

 ؟TEDهل أنتم مستعدون للمرور بتحضير شاق والتمرن ألسلوب كالم  جيد، والممارسة.

فيما  هوأنتم تعلمون، إنني أقول بأنه مدعاة للسخرية قليالً، ولكن يمكنني بالفعل تصور أن

لو تمكنا من تحضير األمور بتلك الطريقة، وبالتالي نجح األمر، سيكون فعال بشكل كبير، 

أنا متأكد من أنه سيكون هناك أراء أخرى، إال  فإنني أختلق األمر وحسب في المكان هنا.

 أنكم ستحصلون على تصويتي إذا أردتم المضي بذلك االتجاه.

 

  ستيف؟ راي بلزاك: 



 ASO ARمنظمة دعم العناوين /NROومنظمة مصادر األرقام  ICANNاجتماع مشترك بين مجلس إدارة  -دبلن 

 

 

 30من  8صفحة 

 

تحاول لوي التلميح إليه هي حقيقة أنه عندما يتم إقرار مجلس العناوين للقيام ما  أجل.

بأمور يتحدث عنها، يتم طرحها دائماً مقابل جلسة أخرى كبيرة جارية، وال يعتبر األمر 

أنهم ال يحاولون كذلك االنتقال إليه كما العديد من جلسات الدائرة اإلنتخابية األخرى هذه 

حيث ال يمكنهم التفاعل، إال أنه من إحدى األمور التي حدثت في  وأمور وما شابه ذلك

نهاية جلسات يوم الجمعة قبل أن تم إلغاؤها هو تمكن لوي من إعداد مناقشة بالسياسات 

تجري مناقشتها على المستوى اإلقليمي واستطاعت إظهار أو  – التي جرت مناقشتها

فراد في الغرفة حيث لن تعتبروه بالعادة ستؤثر على األ – مناقشة واإلشارة إلى كيف أو

 عميل لمزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي.

وعالوًة على ذلك، كان هناك عدد من المناقشات التي تجري في عالم األسماء حول 

وجرت مناثشة الكثير من هذه  والخصوصية وما شابه ذلك. WHOISخدمات الدليل و

  يمية، ومعالجتها.سنوات في السجالت اإلقل 10المشاكل منذ 

وبالتالي ما هو مطلوب فعالً هي طريقة الحصول على مجموعة أكبر من الحضور في 

وال يجب أن تكون لمدة زمنية طويلة إال أنه ينبغي  االجتماع لكي يتمكنوا من سماع ذلك.

أن تكون بفترة زمنية عندما ال يتم اإلقرار لألشخاص لكي يكونوا فعالً في مكان ما وبأنه 

 مجرد مكان مريح للقيام به وذلك لوجود غرفة مفتوحة ألن الجميع في غرفة أخرى.

وقد حصلنا على قائمة  يأخذ فريقنا المالحظات، وبالتالي تمت مالحظة بعض منها. حسًنا. ستيف كروكر: 

 انتظار.

 – هل ترغبون بأن

 

  حسناً، ديمتري كوهمانويك، من مجلس العناوين. ديمتري كوهمانويك: 

من  MSWGباعتباري شخص مفّوض في اإلجتماع بمجموعة عمل اإلستراتيجية 

، يتعين علّي إضافة أنه لم يكن القصد لتحديد أولوية العمل ASOمنظمة دعم العناوين 

وبالتالي حتى لو ما زال الجدول الجديد  التوضيحي أو ما يسمونه عمل طارئ مشترك.

هناك أي مشاكل بالنسبة لمنظمة دعم العناوين  في العملية محرز، ال أعتقد بأنه سيكون

ASO فيما لو أي منظمة دعم عناوين ،ASO .أخرى، لتقدم المسائل الحالية لآلخرين  

وكما علّق ستيف، أعتقد بأن مقاطع الفيديو أمر رائع، وأجل، في الواقع، ربما ينبغي علينا 

هذه بل على  ASOوال يقتصر ذلك مجدداً على منظمة دعم العناوين  ممارسة هذه.

  اآلخرين.
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و)غير مسموع(، فقط لإلضافة على تعليقك، حسناً، أجل، لقد قدمَت نقطة جيدة وأظن، 

  أجل، إنها فكرة جيدة بشكل أساسي.

أجل، ال أعتقد بأن هناك أي مسألة منا يجري تدريجها من االجتماع، كذلك ال تنسوا 

، ICANNفي هيكل  ASOاالجتماع أيضاً، وهو اجتماع خاص بمنظمة دعم العناوين 

 – وبالتالي

 

 إنه شيء يجب التفكير فيه. ستيف كروكر: 

 

 العمود الثانوي الذي لدينا. – ديمتري كوهمانويك: 

 شكًرا. لووي لي: 

 

 أنا شيرين شلبي، عضو في مجلس اإلدارة. شيرين شلبي: 

ا قاله جورج سابقاً ودعم طلبه بخصوص المشاركة الهادفة، أعتقد، أردُت وحسب تتبع م

، بل ASO/منظمة دعم العناوين NROبين مجلس اإلدارة ومنظمة مصادر األرقام 

لذا أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد أفكار وطرق حيث نواصل الحوار الجاري  اإلدارة أيضاً.

 والمشاركة الجارية.

تبره غير كافي فقط لحضور االجتماعات والمجيء هنا أع – ولن أكون شخصياً مجرد

يجب علينا الحصول على شيء ما يبقينا مرتبطين وإجراء حوار، حوار مفتوح  وحسب.

 بيننا.

 شكًرا. سيكون األمر رائعاً. لذا فإنني أرحب بأية أفكار قد تساعدنا بذلك.

 

، منتدى السياسة المفتوحة الذي يحدد السياسات لمركز RIPEهانز بيتر هولين، رئيس  هانز بيتر هولن: 

  .Réseaux IP Européensتنسيق شبكات 

يل، وكما قال أكس أود أن أتناول حول كيفية التفاعل، وأظن ربما ينبغي علينا القيام بذلك.

ال يجري  .RIRأنكم أكثر من مرحب بكم في اجتماعات مزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي 
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فقط اجتماعات السياسة، بل يقومون كذلك بما  RIRsمتداد اإلنترنت اإلقليميين مزودو ا

وع كان األسب بدأتم بتسميته االجتماعات "ب"، االجتماعات اإلقليمية، حيث يخرجون إليها.

أظن  وذهبنا إلى الشرق األوسط. وذهبنا إلى كازان في روسيا. الماضي في أوكرانيا.

، فإننا نجري ستة، سبعة، ثمانية اجتماعات سنوياً حيث RIPEباإلضافة إلى اجتماعّي 

العديد  – إلى بعض ICANNويأتي طاقم عمل  – يصلنا مئة، مئتي مشارك، وبالتالي

من هذه وهو أمر جيد للغاية، ربما ينبغي من أعضاء مجلس اإلدارة المجيء فعلياً إلى 

 هذه االجتماعات أيضاً.

ألنهم لن  ICANNلياً بالمجتمع الذي لن يأتي إلى اجتماع حيث يمكنكم هناك االلتقاء فع

 وذلك ألنه بعيد جداً بالنسبة لهم. RIPEيتمكنوا كذلك من القدوم إلى اجتماع 

 وبالتالي سيمنحكم هذا فرصة لاللتقاء بالمجتمعات المحلية وفهم ما هي مشاكلهم.

ار األمر وحسب على إحضوال يقتصر  ويعتبر بعض المحتويات جيدة بالفعل ومحلية حقاً.

 المحتوى لهم بل بأشخاص يقدمون مصالحهم لبعضهم البعض.

 

  ديفيد أوليف، نائب رئيس دعم وضع السياسات. ديفيد أوليف: 

أود وحسب التأكيد على ما قالته ريناليا حول برنامج ب لفريق االجتماعات، ومواعيد 

زمنية أقل تضارباً، ومزيد من الوقت إلجراء مناقشة، لذا يسرني إما مساعدتكم أو الرئيس 

بالمشاركة في جلسة ربما تكون لصنع السياسة في جانب األرقام، وصنع السياسة في 

كما سيكون هناك  مارسات، والطريقة المثلى للتعاون سوياً.جانب األسماء، وأفضل الم

، أشخاص جدد من المنطقة، وبالتالي قد تكون طريقة ICANNبرنامج الزمالة لمؤسسة 

 أود اقتراح ذلك. جديدة للقيام بذلك.

 

  كيو واي. واي وو: -كيو

إقليمي، اجتماع  في الواقع، في يوم أود التذكير بأمر واحد. ديفيد، شكراً جزيالً لك.

 ، فقط في أغسطس.APNICجاكارتا لمركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ 

اإلقليمي بأن لدينا مجتمع  APNICيتوقع مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ 

 APNICاالسم، أناس يأتون إلى اجتماع مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ 

السجل الرئيسي وأمين السجل، ولكن سمعنا في  – بالفعل ولكن موجود ccTLDإن  هذا.

نهاية المطاف أنهم يرغبون تشغيل مجتمع االسم اإلقليمي هذا في لوس أنجلوس بدايًة، 
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والذي من الممكن حدوثه لكافة األقاليم في أقرب وقت ممكن ألننا أجريناه باألساس في 

 جاكارتا ولكن لم نقم به حقاً.

 

  ويي وو.-شكراً لك كو   آكسل باوليك:

 فادي.

 

استناداً على التعليقات التي سمعناها للتو واستناداً على الخبرة الهائلة التي استعرضتها مع  فادي شحادة: 

أوسكار ومجتمعه والعمل الرائع الذي قام به كويك مع مركز معلومات شبكات آسيا 

وإلخ، لما ال نتقدم على األقل  ، بما فيها االجتماعات العادية،APNICوالمحيط الهادئ 

تبادل األماكن العامة حيث يجب أن يكون لدى  -كذلك استناداً على ما قالته لوي  – صوب

المنظمات الداعمة مكان عام معنا، ويجب أن يكون لدينا أماكن عامة في اجتماعاتهم الست 

د من شمول كل عام بما أننا موجودين هنا بأي حال من األحوال، وتصبح فرصة للتأك

كافة المجتمعات بإبالغهم عما يجري وما ليس بالضرورة أن نذهب و، أنتم تعلمون، 

لكن و أقصد بأنهم ال يكترثون كثيراً لذلك. تحديث األفراد بخصوص سياسات التسمية.

ـ  وبالعكس، وينبغي  ، فما نقوم به والدور الذي نلعبه كمنسق.ICANNبالعموم فيما يتعلق ب

 تمعنا لذلك.أن يتعرض مج

أرى الكثير يومؤون برؤوسهم ولكن ربما ستكون بعض  -ستحتوي تلك الفكرة بعض من 

ربما نحاول األمر لمدة عام،  – ومن ثم يمكننا المضي بالتنفيذ ومحاول المساهمات جيدة.

 ونعود ونستعرض األمر إذا لم يكن ضرورياً.

 

ومع ذلك،  في اجتماعات السجل اإلقليمية لدينا. فادي، كان جزءاً من األمور التي حدثت راي بلزاك: 

، بدأت حينها 2004في  ASOمتى ما تم توقيع مذكرة تفاهم منظمة دعم العناوين 

وبالتالي فإن األشخاص الثابتين فقط اآلن القادمين هم بعض من جماعة ديفيد  بإيصالها.

دد هؤالء الشباب بإعطائكم ، بل أفراد من القادة العالميين القادمين، لن يترIANAوأفراد 

  مكان أو وضعكم في هيئة ما.

 ولذا فإن القيام بذلك موضع ترحيب.
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 إنني أقول فقط إذا قمنا بترسيخ األمر، سيصبح حينها جزء من العملية. نعم، بالتحديد.  فادي شحادة:

ويعلم فريق اجتماعاتنا تماماً بأنه يوجد لدى المنظمة  وسيكون فريقنا على استعداد دوماً.

وأظن بأنه سيكون بمثابة تغيير مرحب  الداعمة مكان وسيطلعون المجتمع، أليس كذلك؟

 به للغاية بالنسبة لنا.

 ونحن مدعوون في هذه اللحظة.

 ] ضحك [

 Nف نرحب وبشدة بحر – ولدينا الكثير من عمل مجتمع التسمية المستمر والذي سوف

 لذا... الثاني في اسمنا ألخذ أكبر.

 

 هانز بيتر. شكًرا لك، فادي.  آكسل باوليك:

 RIPE، في الواقع، كان لديها مكان في كل اجتماع ICANNأود فقط أن أضيف إلى أن   هانز بيتر هولن:

وتم نشر كافة البرنامج منذ  في بوخارست قادم قريباً. RIPEيوجد اجتماع  منذ تشكيلها.

ويوجد  ال يزال هناك محادثات سريعة، تبقى عشرة دقائق من المحادثات. بضعة أيام.

سوياً مع عرض توضيحي لمزود امتداد اإلنترنت  ICANN IANA لـمكان مخصص 

لذا فأنتم أكثر من مرحب بكم للقدوم وملئ المكان بأيما تعتقدون بأنه مهم  .RIRاإلقليمي 

 .RIRواصل مع مجتمع مزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي للت

 

 أظن توفيراً للوقت، هل يمكننا المضي؟  شكًرا لك هانز بيتر. آكسل باوليك: 

 

 .RIRsإنهم يقولون لي، بأن هذه هي الطريقة في كافة مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين   هانز بيتر هولن:

 

  ونا ننتقل إلى جدول األعمال.دع شكًرا. صحيح.  آكسل باوليك:

النقطة التالية التي لدينا هنا هي دعم السفر لعضو مجموعة العمل عبر المجتمع 

CCWG. 
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باعتبارها  ICANN لـأظن بأنه موضوع مثير لالهتمام بشأن المعلومات األساسية 

  منظمة دولية تخدم العالم أجمع.

 ولدي طلب أوسكار للتحدث.

 

  راً لك آكسل.شك أوسكار روبليس: 

أجريت هذا الحوار مع  عذراً. – لقد أجريت هذا الحوار منذ أربعة أشهر مع طاقم العمل

ولم نتمكن من  بعض من طاقم العمل وأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص هذه المسألة.

ولم يتم  .CCWGإرسال ممثلينا إلى إحدى اجتماعات مجموعة العمل عبر المجتمع 

يتعلق األمر ببعض القواعد التي يجب  علم بأنكم تعملون على ذلك.أ التوصل إلى حل.

  االمتثال بها نتيجة لبعض القيود المفروضة وهذه األمور. ICANNعلى 

ولكن بدالً من ماذا، إنني مهتم بمعرفة متى سننفذ هذا الحل لنحظى بمشاركة مناسبة لكافة 

 الممثلين من مجتمع األرقام في هذه المجتمعات.

 

 آمي، هل تودين التعليق؟  يف كروكر:ست

 

وقد قمنا بتقديم طلب للحصول على ترخيص  إذن كما قلتم، إننا نعمل على ذلك. بالتأكيد.  آمي ستاثوس:

  من أجل السماح لألعضاء بالمشاركة.

من غير الممكن أن تكون طلبات الترخيص عامة من حيث السفر إلى أي مكان في العالم 

 إذن بمجرد فهمنا ما هي األماكن المحددة، سنتقدم إليها. لمدة عام.

ا لذ فقد جرى االجتماع االخير الذي أدركناه هنا. يوجد لدينا أمر معلق في الوقت الحالي.

ع فقد كنا على تواصل م نحن على استعداد لتعديله مجرد علمنا أين سيكون المكان التالي.

مجرد علمنا أين ستكون  –ال طلب مستعجل وفهم يدركون بأننا قمنا بإرس الجماعة.

ألننا تقدمنا سابقاً إلى إيرلندا، وإلى الواليات المتحدة، وإلى فرنسا،  األماكن القليلة التالية.

 وتقدمنا لتلقي عالج مستعجل. وإلخ.

 كانت بمثابة مدة قيادة قصيرة للغاية لهذه الحالة بالتحديد. – ولألسف، لدى



 ASO ARمنظمة دعم العناوين /NROومنظمة مصادر األرقام  ICANNاجتماع مشترك بين مجلس إدارة  -دبلن 

 

 

 30من  14صفحة 

 

إال أننا سنواصل العمل بأقصى ما يمكننا وسنواصل محاولة فهمه بقدر ما يمكننا عندما 

ال يوجد ضمان بشأن الموعد بالتحديد؛  – ولكن ال يمكننا نتمكن من الحصول على شيء.

 إال أننا نعمل بجهد كبير وبشكل منتظم للتأكد منا أننا تلقينا رد مستعجل.

 

هو أن تطلبوا من طاقم عملكم بأن يكونوا أكثر إبداعاً في هذه الحلول  كل ما أسأله أوسكار روبليس: 

 إنها ليست مشكلة دولة واحدة. واالستعداد لتنفيذ هذا الحل ألنه لم تكن مشكلة شخص واحد.

  إنه مجتمع األرقام بأكمله والذي لم يتمكن من المشاركة بشكل مالئم في هذه المجتمعات.

 نحن مستعدون لمساعدتكم في حل هذا بشكل مناسب. ود حل مبدع.وبالتالي االستعداد لوج

إال  وقد قمنا فعلياً بحل وجود هذه المشاركة خالل هذا االجتماع ألنه لم يكن هناك حل.

وال أعلم إذا كنتم تحاولون متابعة  أقصد، كانت لمدة أربعة أشهر. أننا لن ننتظر لألبد.

 إننا نتعرض للضرر. كونوا أكثر إبداعاً.إجراءات التنسيق ولكن، من فضلكم، 

 

لألسف، أوسكار، إن "اإلبداع" و"وزارة الخزينة في الواليات المتحدة" ال تدخالن في   فادي شحادة:

حيث أننا نعجل االقتراحات من خالل الحكومة  فهو ليس أمر بمتناولنا. الجملة ذاتها.

ثمة اجراءات، لألسف إجراءات سيئة، إال أنها و فثمة قوانين ال يسعنا تغييرها. األمريكية.

 إجراءات على الرغم من ذلك.

وهذا، بالمناسبة، يؤثر فقط  – كما قالت آمي، سنقوم بكل شيء بمقدورنا – وبالتالي سوف

 على الدولة وربما على شخص واحد، مع ذلك عضو في غاية األهمية من مجتمعنا.

ق فيما لو كان هناك طرق من خالل واشنطن وسأتحقق مع الفري لذا سنحاول جاهداً.

 حسناً. – إنك بالفعل إال أنه إجراء. للمحاولة جاهداً.

وآمل بأنه ستعمل الحالة الجديدة على إزالة  إنه أمر فظيع، ولكن ال بأس، األمر كما هو.

 المسألة بأكملها قريباً.

 

ساستنا، خاصتنا، خاصتكم، إنهم مبدعون  .أدرك ذلك، ولكن يجب أن نكون حذرين للغاية أوسكار روبليس: 

 للغاية في ابتكار أعداء جدد.
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 أجل، نعم.  فادي شحادة:

 

 وغداً ستكون دولة أخرى. اليوم هي هذه الدولة. أوسكار روبليس: 

 

 مفهوم. فادي شحادة: 

 

يحدث بهذا  إذن يجب أن نفكر مجدداً باإلبداع ونتوصل إلى حل رسمي حول أي شيء قد أوسكار روبليس: 

 الخصوص.

 

 هذا صحيح.  فادي شحادة:

 

ويجب أن نكون في غاية الحذر لما هو الحل الذي ننفذه في هذه المسألة ألننا نقدم الحجج  أوسكار روبليس: 

 لتلك الدول التي تظن بأن هذا ليس المكان المناسب لوجود هذه المنظمات.

 

لذا ضعوا  السياسات العالمية للواليات المتحدة. ICANNلن تغير  كن عادالً أوسكار.  فادي شحادة:

و، أقصد، ما  حيث توجد قوانين نحاول التعامل معها، قواعد صارمة للغاية. أنفسم مكاننا.

 بكل ما بوسعنا. ICANNال نريد تركه هو أية مشاعر أو معنى حيث ال تقوم 

حكومة األمريكية حول الدفع حيث تعتبر القواعد المتعلقة بقوانين صارمة للغاية في ال

ال يعتبر شيء يمكنني اإلبداع به إزاءه  – مقابل سفر األفراد من دول معينة هو مجرد

 إنني أخضع لذلك القانون. ألنني ال يمكنني اختراق القانون.

د سأنظر في األمر بع سأتّيقن من األمر. إال أنني أطمئنكم بأننا نقوم بكل ما بوسعنا. – لذا

 – وينتهي أعلم بأنهم يقومون بكل ما بوسعهم. الجتماع، وسأتحدث مجدداً إلى فريقي.هذا ا

إال أن هناك الكثير يمكننا القيام به  ال تفهمونها بأننا نستخف بذلك. أعتذر لحدوث هذا.

 أعتذر. بخصوص القوانين والقواعد الشديدة للغاية في الوقت الحالي.
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 وأستمع إلى ما تقولنه هناك. ادي.شكًرا لك، ف  آكسل باوليك:

 مارتي.

 

المرة األخيرة التي قال فادي بأنه سيحل  مرحباً، أنا مرتن هانيغان من أكاماي تكنولوجيز.  مارتن هانيغان:

تقد أع المشكلة، كان األمر رائع للغاية، اجتماع األرجنتين، مع أحد الزوار الذي تم تبرئته.

  ما. بأنها كانت من إيران أو شيء

أردت اإلشارة إلى أنه ربما هناك بعض االلتباس ألنني أعلم بأنها متجهة إلى كوبا، يعتبر 

القديم المطلوب وهو أكثر  OFACالترخيص العام الجديد مختلف كثيراً عن ترخيص 

ولم أحتاج إلى  في الواقع، أعتزم بأن أكون في كوبا بنفسي في بضعة شهور. بساطة.

توجد بعض المبادئ التوجيهية الصارمة التي يجب  تقديم طلب ألي ترخيص مهما كان.

 أنا لست عليكم االمتثال بها، وهم ليسوا متطوعين إال أنهم مدققين ذاتيين وما إلى ذلك.

 شكًرا. محامياً، ولكن أظن بأن وضع بعض الجهد اإلضافي في هذا سيكون مفيد للغاية.

 

  شكراً لك مارتي.  باوليك:آكسل 

 فيونا.

 

ألنني جئت من  – القيام به لتقديم المساعدة ICANNأظن ما تحتاج  فيونا أسغونا للسجل.  فيونا أسونغا:

جانب في العالم حيث اتجهنا بشكل ملحوظ ضد معاهدة الواليات المتحدة أو أمر سنعاقب 

  وأرى نفسي بسهولة في ذلك الموقف. عليه.

ن بسبب تلقي مكان االجتماع موافقة متقدمة جداً، ال ينبغي علينا االنتظار لغاية ولك

بمجرد اعتماد طلبات  لنكن واقعيين. االقتراب من موعد السفر لبدء تقديم الطلب.

االجتماعات من فريق االجتماع على الفور، ينبغي على طاقم العمل التالي الذي يلزمه 

  يام بذلك.اتباع الترخيص للبدء في الق

إلى المجتمع العالمي، فإننا على وشك تلقي أشخاص من  ICANNوبينما نواصل انفتاح 

صومالي، بونتالند الصومالية الذين سيتم تعيينهم بهذه  -صوماليا، صومالي  -كينيا 
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إذن يعني ذلك أن أدوار شخص ما بحاجة  .ICANNالمراكز ويلزمهم المشاركة في 

ديلها قليالً إليالء المزيد من االنتباه وبالتالي يوجد الكثير من الكفاءة أحياناً إلى أن يتم تع

مجدداً، إذا خططنا بشكل جيد ونحن بارعون  لتحقيقه ألنه، أجل، تعتبر القوانين صارمة.

ونزامن التواصل بين إداراتنا، فمن السهل بأن نتمكن من إنجازه في الوقت ألنني أعلم 

ة وأحب المشارك الواليات المتحدة، سأكون في ذلك التصنيف.إذا حدث أي شيء في كينيا، 

  واالشتراك.

 ويتعلق األمر بالتخطيط واالستعداد. يجب أن نستعد. – لذا ال أعلم كيف من شأن ذلك

 شكًرا.

 

  وبالتأكيد، فيونا، إننا نقدم طلباً قبل الموعد المحدد طوال الوقت الجتماعاتنا.  فادي شحادة:

مناقشات سريعة  CCWGوتكمن المشكلة هنا بأن تجري مجموعة العمل عبر المجتمع 

 ولكن من ناحية اجتماعاتنا، سنقدم الطلب قبل الموعد المحدد. بخصوص اين سيلتقون.

 لذا أود منكم معرفة هذا. حيث أننا دوماً، بصراحة، على استعداد لذلك.

حقيقة  إنها بل دعم السفر. ة ليست باالتجاه.و، مجدداً، بخصوص تعليق السيد، فإن المشكل

 وتوجد قواعد معينة حول الدفع مقابل تلك الرحلة. أننا ندفع النقود لفرد ما من تلك الدولة.

 هذه هي المسألة بصراحة.

 

 ليس – وباعتقادي الشخصي فإنه ربما يكون هناك مزيد من المهلة هنا ونحن نتفهم ذلك.  آكسل باوليك:

وبالتحدث إلى المجتمع أكثر  لكن بالتركيز على ترخيص طرق رسمية وأمور كهذه.هنا و

يمكننا حل المشاكل  إننا مجتمع كبير. – فقط عندما ترون أن هناك مشكلة تتكّون كهذا.

 أعتقد بأنها النقطة الرئيسية. سوياً.

 جورج، عذراً.

 

ي ويمكنن ير من الدول، توجد مشاكل للتأشيرات.عندما تتعاملون مع الكث تعليق سريع.  جورج سادوسكي:

أعتقد بأن فريق  تصور المصدر وهو الدولة والتأشيرة وما هو ممكن وما هو غير ممكن.

االجتماعات يراعي هذا لحد ما، وأتوقع بأنه ما ينبغي علينا القيام به يعود إلى أهمية قدرة 

نا ألماكن االجتماع كلما كان األشخاص من دول عدة للدخول إلى دول أخرى في اختيار

 شكًرا. ذلك ممكناً.
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 شكراً جزيالً لك، جورج.  آكسل باوليك:

تعلق ي دعونا ننتقل إلى النقطة الصغيرة التالية في جدول األعمال. الوقت يمضي. حسًنا.

 والتقدم المحرز هناك. IANAاألمر فقط بإنتقال دور اإلشراف على 

لذي أجريناه في بوينس آيريس، فقد كنت عند تلك النقطة التي إذا تذكرتم هذا االجتماع ا

؛ IANA، عقد لخدمات SLAتذكر مضي مجتمع األرقام قدماً في اتفاقية مستوى الخدمة 

ولكن  IANAبأننا سننظر باهتمام إلى الصورة الكبيرة من إنتقال دور اإلشراف على 

؛ حيث سنحصل IANAت سنكون في غاية االستعداد إليجاد حل سريع للوضع، خدما

لكي تتمكن من توقيع ذلك كما نرجو فعلياً قبل  ICANNعلى عقد قريباً؛ وسنتطلع إلى 

وباألساس، سيكون شرطنا بإجراء عقد يبقى ساكناً إلى أن تسمح لنا  عملية االنتقال ذاتها.

NTIA .جميعاً بالمضي 

وقد نشرنا بعض من مسودات اتفاقية مستوى الخدمة  إذن لقد أحرزنا تقدماً منذ ذلك الحين.

SLA .ديل وقمنا بتع فقد استوعبنا هذه التعليقات. وقمنا بالرد عليها. للتعليقات العامة

وخالل األشهر القليلة الماضية، جلسنا سوياً كذلك مع الجماعة التشغيلية في  النص.

ICANN فاهم بسيط لنوايا بعضهم ونظرنا إلى المسائل التي تولدت رمبا من سوء ت

  البعض.

ان هناك بالتأكيد، ك ولكن يسرني قول أنه بعد اليوم، قد حققنا باألساس اتفاقية تشغيلية.

 بضعة تعليقات طرحت في الغرفة بأن، أوه، يجب على المحامين النظر إلى هذا وذاك.

 ى ببعض الوقت مننأمل كثيراً بأننا سنحظ وبالتالي ستكون هذه الخطوة التالية في هذا.

القانوني خالل هذا األسبوع مبدئياً إلحراز تقدم في هذا ومبدئياً إنهاء هذا  ICANNفريق 

والحصول على شيء حيث سنشعر جميعاً بالسعادة على األقل للتوقيع حتى وإن لم نوّقعه 

 إال أنه مفضل بالتأكيد. فعلياً.

ب أي شخص التحدث بهذا أو أي ردود ال أعلم فيما لو رغ وبالتالي هذا تحديثي السريع.

 ربما.

 راي.

 

، إذا كنتم تذكرون SLAيذكرني هذا الوضع مع اتفاقية مستوى الخدمة  شكراً آكسل.  راي بلزاك:

، عندما كنا نتفاوض فيما بين الثالثة حينها، ربما أربع سجالت إقليمية 2002شنغهاي في 
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ل وتوص العناوين والعقد وما شابه ذلك.فيما يتعلق بمذكرة تفاهم منظمة دعم  ICANNمع 

الجماعة التشغيلية إلى فهم مناسب جداً واستنتاج وما إلى ذلك وصاغوا أمر سوياً بسعادة، 

وعادت بجميع أنواع الحبر األحمر وتم إخبارهم بأنها  القانوني. ICANNوقدموها إلى 

 شكًرا. أتمنى بالتأكيد بأال يحدث هذه المرة. غير تشغيلية.

 

 أجل، أنا أيضاً. آكسل باوليك: 

 ] ضحك [

 

( لمقترح نقل RIRبيل وودكوك، عضو في الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت األقليمية )  بيل وودكوك:

أود فقط قول أنه تم استكمال عملنا في الخامس  .IANA CRISPاألشراف على وظائف 

ولكن أود بالفعل رؤية  وقد كنا في غاية السعادة لرؤية روح التعاون هنا. عشر من يناير.

لتي أعتقد بأن الحقيقة ا روح التعاون تلك تتحول إلى تواقيع فعلية في نهاية هذا األسبوع.

توصلنا بها إلى اتفاقية بخصوص المضمون تعني بأن الجزء القليل األخير من المحاماة، 

هتمام بذلك هنا هذا األسبوع بينما ما يزال الجميع هنا ويمكننا أعتقد، إذا تمكنا من اال

تطبيق التواقيع بهذه األثناء والخروج بهذا سيجعلنا جميعاً ممن عملوا لليالي طويلة عديدة 

 شكًرا. في نوفمبر وديسمبر وينياير بسعادة.

 إيزومي. نعم.  آكسل باوليك:

 

 ICANNوكذلك  RIRsشكر لمزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين أود باألساس تقديم ال  إيزومي أوكوتاني:

وبينما أرى البيان من  ولبدء العمل على التنفيذ. SLAللعمل على اتفاقية مستوى الخدمة 

وكما أعربنا، فإننا  حيث ال تالحظون مسائل متعلقة باالقتراح. ICANNمجلس إدارة 

لمواصلة العمل على  ICANNو RIRs نثق بكل من مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين

ب إذن كما أعر ويبدو بأن التقدم السلس. التنفيذ لكي يتوافق مع اقتراح مجتمع األرقام.

بيل، فإننا سنتمكن من إحراز تقدم في التنفيذ بسالسة وما هو أبعد من الحدود الزمنية 

 ود المبذولة.لذا، شكراً لكم مرة أخرى على هذه الجه المتوقعة إلكمال التنفيذ.

 

أود فقط إضافة أنه في حين تعتبر كافة المناقشات األخرى في مجموعة  شكراً لك إيزومي.  آكسل باوليك:

هذه مثيرة، فقد أوضحنا بأن هذه أولويتنا، أولوية مزودي امتداد  ICANNاجتماعات 
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في مجموعة االجتماعات هذه هي إحراز تقدم في هذا العقد  RIRsاإلنترنت اإلقليميين 

 ومن المفضل تحضيره للتوقيع في النهاية.

 ؟ICANNهل يوجد لدينا أية تعليقات داعمة ربما من جماعة 

 

 لقد تم توقيع العقد منذ وقت طويل.  راي بلزاك:

 

 فادي؟ هل ثمة أحد آخر؟ ال يمكننا الموافقة أكثر.  آكسل باوليك:

، عندما تقابلنا أنت وأنا في بوينس أيريس – حسناً، فقط إلبقاء التوقعات منصفة، فقد أردنا  فادي شحادة:

ولكن سنحاول مجدداً  أردنا التوقيع عليه، كما، هناك ومن ثم نحتسي شراب لذيذ بعد ذلك.

ي ف توجد بعض القيود علينا، وهذا كل ما ولكن برأيي أن نحتسي المشروب. مع غينيس.

  األمر، عندما نتمكن من التوقيع على هذا فعلياً.

أعتقد بأنه إذا كنا نحن وحسب، فإننا نود التوقيع عليه حاالً ألنه بما أن الرجل الذي يتحدث 

  محق.

ال يوجد سؤال من جانبنا، هذا األمر جاهز  فقد تم إنجاز عمل عظيم. تقدم عظيم في هذا.

 نتعامل معه هو مراحل التنفيذ الثالث التي قدمتها يوم اإلثنين.لذا حالياً فإن كل ما  للمضي.

ما الذي يمكننا القيام به من  ما الذي يمكننا القيام به بين اآلن وعندما يتم إرسال االقتراح؟

 DOTCOMلحظة إرسال االقتراح إلى أن يوافق عليه الري، والذي يعتمد على قانون 

من ثم ما يمكننا القيام به بعد ذلك وكافة الطرق لغاية و قد يكون توضيح أو مجرد موافقة.

في  NTIAلقد أجرينا اجتماع مع  إذن هذه هي المراحل الثالث للتنفيذ. سبتمبر. 30

مكننا وي واشنطن لمناقشة كل من القيود التعاقدية والسياسية علينا للقيام بأمور معينة.

ومن وجهة نظري، كلما أسرعت كان  مواصلة هذه المناقشات، آكسل، بينما نحن هنا.

 إال أننا نعيش ضمن سياق ليس بمتناولنا بالكامل حالياً. أفضل.

 

لذا بينما أود  أجل، أدرك مواطن الحساسية حول المظاهر وأمور من هذا القبيل كذلك. آكسل باوليك: 

تقديم مجتمعي في بوخارست في مدة بضعة أسابيع بأننا قد وقعنا عليه، أعتقد بأنه قد يكون 

إال أنه باعتبارها أفضل نتيجة ثانوية، أود حقاً التاكد من أن  من الصعب القيام بذلك.

ICANNن، بما فيها الفريق القانوني وأنفسنا، تتضمن عقد اتفقنا عليه والذي من الممك 

 – راي، و التوقيع عليه في أي وقت تسمح لنا بها القوى األكبر.
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فقد ناقشنا كذلك معهم فكرة توقيع األمور معكم حيث من  عذراً، فقط لإلضافة على هذا. فادي شحادة: 

يعمل المستشار القانوني من  الممكن أن تحتوي على شرط، وبالتالي تم طرحها كذلك.

 – ولكن بالتالي إننا نحاول كل شيء يمكننا فعله للمضي بهذا. جانبهم على مراجعة ذلك.

 فقد ناقشناه. على أي حال، أعتقد بأنك تفهم المغلف، آكسل.

 

 راي. شكًرا. آكسل باوليك: 

 

 لدي أمر آخر داخل مجال الموضوع هذا وبالتالي إذا كان مشابهاً، تفضل. راي بلزاك: 

 

 .من ثم كريغ حسًنا. آكسل باوليك: 

 

كريغ أن جي، المستشار القانوني العام لمركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ   كريغ أن جي:

APNIC.  أردت وحسب تعزيز تلك النقطة، بأننا أدرجنا في اإلصدار الثاني من اتفاقية

 SLAبند معين وهي حالة مسبقة تجعل من اتفاقية مستوى الخدمة  SLAمستوى الخدمة 

لذا، أود  .NTIAمن االلتزام الحالي مع  ICANNتأثير إلى أن يتم إعفاء دون قوة أو 

 توضيح هذه النقطة فحسب.

يصف هذا خط الرحلة القانوني، تماماً، حيث وضعناه  وكريغ، يصف هذا أول رحلتين. فادي شحادة: 

 – وربما تصف المخاوف السياسية أو ال شرطاً.

 

 أتفهم ذلك.  كريغ أن جي:

 

 – بأن مظهرنا في المضي قدماً باعتباره أمر واقع عندما يكون هناك أشخاص ممن – فادي شحادة: 

نحن بحاجة إلى تقدير ذلك، حرصنا على إنجاز  حيث ما زلنا نتنقل معهم إلنجاز هذا.
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ونعتقد بأن ما قدمتموه لنا بمثابة  على استعداد. ICANNأعتقد بأن ما تعلمونه هو أن  هذا.

 ونحن بحاجة اآلن إلى إنجاز األمر بطريقة تكون آمنة بالنسبة لنا جميعاً. اح رائع.اقتر

 

 شكرا لك، أقدر لك هذا.  كريغ أن جي:

 

 راي. كذلك. ICANNونقدر الجهود التي تبذلها  رائع. آكسل باوليك: 

 

أي سجل إقليمي أو  NROكنت أتسائل فيما لو أن منظمة مصادر األرقام  شكراً آكسل. راي بلزاك: 

فردي يود مشاركة أفكاره بخصوص الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على 

 .IANA PTIوظائف 

 

حسناً، لقد  نعم. .IANA PTIالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  آكسل باوليك: 

 ICANNتفاقية في الوقت الحالي مع قلت سابقاً بأنني أعتقد أننا نتطلع إلى توقيع هذه اال

ونتطلع قدماً إلى أن يتم تحويله بطريقة ما أو تعيينه إلى الهيئة  IANAباعتبارها مشغل 

 إذا وعندما يحدث ذلك. IANA PTIالقانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

 أية تعليقات أخرى .إال أنه وفي هذه المرحلة بالطبع، ال نعلم بالضبط كيف سيبدو األمر

 بيل. ؟IANA PTIبالنسبة إلى الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

 

أود بالتأكيد أن ألجئ إلى إيزومي فيما يتعلق الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت األقليمية  بيل وودكوك: 

(RIR لمقترح نقل األشراف على وظائف )IANA CRISP  بخصوص وإلى جون

ولكن لتلخيص فهمي للمحادثة، ال يمكننا  .ARINالسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت 

 IANAاالهتمام أقل بخصوص الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

PTI. .حيث أن مصلحتنا في التعاقد مع  يبدو األمر أقل أهميةICANN.  وإذا تم إجبار

ICANN  على القيام بأمر الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف

IANA PTI  ستختار حينها استخدام الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال اإلشراف على

 لتنفيذه، طالما أنه ال داعي أن نعرف الكثير عنه، ال مانع بذلك. IANA PTIوظائف 
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 أثينا. شكًرا لك، بيل. آكسل باوليك: 

 

عندما أكمل الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت األقليمية  – إذن كما تعلمون، عندما نعم. أثينا فراجكولي: 

(RIR لمقترح نقل األشراف على وظائف )IANA CRISP  اقتراحه الذي كان قبل

 IANA PTIئف التوصل لفكرة الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظا

، وبالتالي سنواصل إجراء عالقة ICANNإذن كانت الفكرة بأننا سعداء بـ  بأكملها.

عندما تم التوصل إلى فكر الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال  .ICANNتعاقدية مع 

للسجل، أنا أثينا  – هذه، فإننا نحاول فعالً بأن IANA PTIاألشراف على وظائف 

 Réseaux IPالمستشار القانوني لمركز تنسيق شبكات  أنا فراجكولي.

Européens.  وكنت أعمل على مسودة اتفاقية مستوى الخدمةSlA  مع زمالئي من

 آخرين. RIRsمزودي امتداد إنترنت إقليميين 

وقلنا ال بأس بذلك،  ، فكرنا بهذا.SLAلذا عندما شرعنا بصياغة اتفاقية مستوى الخدمة 

يتماشى هذا مع اقتراح المقترح  هذه هي الحقيقة التي نعلمها. .ICANN ما لدينا اآلن هو

ومع ذلك،  .IANA CRISPالموحد ألشراف سجالت اإلنترنت األقلمية على وظائف 

فإننا نعرف المناقشات المتعلقة بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

IANA PTI. ن هذا خلفاً لمشغل ونعلم اآلن بأنه قد يكوIANA.  لذا فقد أضفنا في اتفاقية

بأن تتعاقد من الباطن مع شخص آخر  ICANN لـلدينا االحتمالية  SLAمستوى الخدمة 

 .SLAبشأن الخدمة وإعادة تعيين الحقوق وااللتزامات من اتفاقية مستوى الخدمة 

 شكًرا. وبالتالي تتم تسوية األمور على هذا النحو.

 

 كيو واي. شكًرا لك، أثينا. وليك: آكسل با

 

السؤال األول هو،  أجل، أعتقد بأنني ربما أفكر حول طرح راي فعلياً سؤالين مختلفين. واي وو: -كيو

 IANAفيما لو كانت ستجري الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

PTIامتداد اإلنترنت اإلقليمي  ، أنتم تعلمون، مدى المرونة التي يتمتع بها مزودRIR 

ما الذي يأتي من مزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي  ليس سؤال حقيقًة. للقيام بما تقولونه.

RIR  فيما يتعلق بالهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائفIANA 

PTIهل هو خطر الجانب العام بالنسبة لمزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي  ؟RIR أنتم ،

 أنتم تعلمون، ثمة وجهات نظر مختلفة. ؟ICANNتعلمون، العالقة مع 
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لذا بالنسبة لنا، ستكون  .ICANNبالتحدث من الناحية القانونية، يوجد لدينا عقد مع  أثينا فراجكولي: 

ICANN  ستكون  – هذا باطناً مع شخص آخر.مسؤولة إذا تعاقدواICANN  الطرف

 المتعاقد لدينا.

 

أعتقد بأن هناك شرط كذلك هناك بأنه يجب على جانب األرقام الموافقة على التعيين للهيئة  آكسل باوليك: 

إلى طرف  ، أليس كذلك؟IANA PTIالقانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

 مختلف.

 

 يجب أن يكون كل تعيين باالتفاق معنا، صحيح. أجل. نعم، بالطبع. ولي: أثينا فراجك

 راي. آكسل باوليك: 

 

 IANA PTIماذا لو قامت الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  راي بلزاك: 

 ؟SLAالذي يتخالف مع اتفاقية مستوى الخدمة  IANAبأمر ما للتأثير على عمليات 

 

 مسؤولة بالنسبة لنا. ICANN، فإن ICANNكما قلت، وفقاً للعقد الذي نجريه مع  أجل. فراجكولي:  أثينا

ال يوجد لدينا عالقة  – لدينا لذا لن نسأل عن دعوى األضرار بالنسبة لشخص آخر.

 وهي ليست قضيتنا. بذلك. ICANNومع ذلك، ربما تقوم  تعاقدية.

 

، وأياً كان سيكون IANAالعقد باألساس على بضعة شروط لعمليات  إذن تحتوي مسودة آكسل باوليك: 

باعتبارها التهيئة الحالية  ICANN/IANAفي الطرف اآلخر من ذلك العقد معنا، إنها 

أو في تهيئة أخرى ربما تتضمن كذلك الهيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على 

ود موقوفة وذات صلة، وإذا لم تتم تلبية هناك، أعتقد بأن هذه البن IANA PTIوظائف 

 الشروط، المتطلبات، سنضطر حينها للمضي والبحث عن مقدم رعاية آخر في النهاية.

 نرجو بأال نضطر للقيام بذلك، بالطبع.

 – ألنني أود أنا نوراني، هل أنت قريب من المايكروفون؟ حسًنا.
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نوراني نيمبونو، نائبة رئيس الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت  – ليس فقط بسرية تامة. نوارني نيمبونو: 

قد يكون من  .IANA CRISP( لمقترح نقل األشراف على وظائف RIRاألقليمية )

الواضح للجميع في هذا الجانب من الغرفة وربما في مقدمة الغرفة، إال أن األمر بحاجة 

أظن بأن الجميع بخارج هذه الغرفة بحاجة لمعرفة أن مسودة اتفاقية مستوى الخدمة  – إلى

SLAs .فهي متوفرة وموجودة على موقعنا اإللكتروني وقد انتهوا من فترات  هذه عامة

ال يوجد شيء هناك تمت  – وبالتالي إذا أراد األفراد معرفة أنه ال يوجد ق العام.التعلي

لذا إذا كان األفراد مهتمين بالنظر إليه، فإن  إعادة صياغته وراء األبواب الموصدة.

 شكًرا. جميعها متوفر.

 

 .جون، تفضل حسًنا. وبالطبع سنعمل على تحديثها قدر استطاعتنا. شكًرا لك، نوارني. آكسل باوليك: 

 

 .ARINجون كوران، الرئيس والمدير التنفيذي للسجل األمريكي ألرقام اإلنترنت  – إذن  جون كوران:

لذا أجرينا  أود أن أكون واضح على حد سواء ألنه قد طرحت نوراني نقطة بغاية األهمية.

ي حيث تحتو ليها.للعمل على الجوانب التشغيلية التي تدعون إ IANAاجتماعات مع فريق 

مبادئ وضعها الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت األقليمية  SLAاتفاقية مستوى الخدمة 

(RIR لمقترح نقل األشراف على وظائف )IANA CRIS  ونحترم هذه المبادئ ولكن

في الوقت ذاتها يجب علينا التأكد مما ندعو إليه من حيث تقديم التقرير وطريقة يعمل 

وعلى غرار ذلك،  .RIRsفعلياً بالنسبة لمزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين  تبادل الطلبات

أعتذر، ال يزال فريق  – القانوني فرصة لكي IANAنعلم بأنه ال يزال لدى فريق 

ICANN .وبالتالي القانوني بحاجة إلى فرصة ما للنظر في كل هذا وتقديم التعليقات 

تماعنا اليوم في حقيقة األمر والتي تعتبر مختلفة توجد بالفعل مسودة عمل حيث أثناء اج

القانوني فرصة  ICANNويلزمنا التالقي، وإعطاء فريق  قليالً عما هو موجود بالعلن.

فمن الواضح بأنه ال تتضمن المسودات العامة ما لم  قد يكون هناك تعليقات. لمراجعته.

أننا نتالقى على شيء ما، سنعيده ولكن طالما  – لذا القانوني بعد. ICANNيكتبه فريق 

ولكن أود أن أكون واضحاً للغاية، ليس بالضرورة أن تكون مسودة العمل  إلى المجتمع.

التي بدأناها هذا األسبوع ما يجري حالياً ولكن سنخرج إلى المجتمع في أقرب وقت ممكن، 

 شكًرا. متى ما جف لدينا كل الحبر عليه.
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 بالعموم. ICANNصحيح، تبقى لدينا حوالي خمس دقائق بخصوص مساءلة  شكراً جون. آكسل باوليك: 

 لدي انطباع بأن فيليز يود القفز على المايكروفون. أعتقد بأنه موضوع سهل لحد ما.

 

من أكامي سابقاً ولكن هنا مع عنواني نائب رئيس مستشار منظمة  فيليز يلماز. شكًرا.  فيليز يلماز:

إنني من يتحمل اللوم على ذلك األمر بما  – إنني بعض الشيء – فقط إنني دعم العناوين.

 لطرحه، ولكن أعتقد بأنه يربط ما تم قوله هنا بخصوص نقطة جدول األعمال السابقة.

وتحتوي مسألة  CCWGهذه المسألة المحادثات المتعلقة بمجموعة العمل عبر المجتمع 

ثمة مجتمعات إقليمية  .IANAية النتقال المساءلة على رابط مباشر مع الجداول الزمن

 حيث وضعوا الكثير من العمل على ذلك ويرغبون برؤية النتائج. مجتمعية حساسة للغاية.

كنت أتابع ممثلينا ونفسي أيضاً هنا منذ أن كنت في اجتماع المناقشات  – واآلن، لقد كان

ويبدو بالنسبة  "إجماع".العامة حول هذا الموضوع، وما يثير دهشتي هو استخدام كلمة 

لي أن السياق هناك يبدو بأنه يدرك حاجة الجميع إلى الموافقة على كافة التفاصيل 

ني أخذ ما دفعني للتفكير. – هذا – بأن الصغيرة وبأنه يجب أن تكون االتفاقية مطلقة.

 عاتمفهوم طويل األمد في مجتم – للتفكير، ويعتبر االجماع بمفهومنا بمثابة مفهوم

ال و اإلنترنت اإلقليمية وقد استخدمناه كثيراً على صعيد الطلب في آليات إنشاء سياستنا.

ال نعتقد بأنها اتفاقية كاملة من كافة أصحاب  نعتقد بأنه بشكل مباشر )غير مسموع(.

وإذا فضلتم الخيار بأنه  وتصل إلى السؤال، حيث يمكننا االجتماع بأقل قدر. المصالح.

ر الذي سيكون النتيجة، لالنتقال إلى المفهوم بأكمله الجماعنا، ما سيكون أقل ليس األم

 وبالتالي يكسب الجميع. ما الذي يمكنكم التعايش معه؟ قدر لكم باعتباره كحل وسط؟

لدينا على دراية  ICANNالسياق، أعلم بأن أعضاء مجلس إدارة  – في ذلك المفهوم

ؤال عن مدى قدرتنا على المساعدة إزاء مجلس إدارة وكان هناك س بذلك المفهوم كذلك.

ICANN.  ًلذا فإنني مجدداً أشجع أعضاء مجلس إدارتنا وأعضاء مجلس اإلدارة مستقبال

ممن خاضوا كثيراً في هذه العمليات كذلك، لتحقيق ذلك الفهم الضروري، ربما لجعلها 

أسأل مجدداً، فقد سمعت بأنه  أود أن – واألمر اآلخر، إذن مفهوم أكثر للتركيز عليها.

من أجل المجتمع بأكمله للتركيزظ على جانب التسوية في  – كانت هناك دعوة من أجل

لذا أعتقد بأن هذه هي  المسألة الحالية، وهذا ما يمكننا التعايش معه، حيث يمكننا االلتقاء.

ة حيث يمكننا كذلك، لتكرار تلك الرسال ICANNالمساعدة التي نطلبها من مجلس إدارة 

 شكًرا. صوب اتفاقية ما. – جميعاً المضي صوب

 

 إيزومي. مهم للغاية. شكًرا لك، فيليز. راي بلزاك: 
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الرد على سؤال فيليز أم هل يمكنني  ICANNلم أكن متأكدة فيما لو أراد مجلس إدارة  إيزومي أوكوتاني: 

، هذه المرة مع قبعة ممثل منظمة إذن إيزومي أوكوتاني حسًنا. اإلدالء بتعليقي األول.

وأدرك تماماً و، أنتم  .CCWGمن مجموعة العمل عبر المجتمع  ASOدعم العناوين 

الوقت  وفي تعلمون، أتفق مع النقطة التي أبداها فيليز، الصادرة من المجتمع ذاتها بالطبع.

ذاته، إنني متفائلة جداً حول كيف ستسير األمور ضمن مجموعة العمل عبر المجتمع 

CCWG  اآلن حيث أرى تشجيع الرؤوساء لألعضاء على توضيح ما هو الحد األدنة

وما هو المفضل لديكم وبالتالي ربما يكون أمر أقرب لفكرة، أنتم تعلمون، إنهاء اجماع 

ثالي، كما أعلم بأنه قد أبدت نوراني في االجتماع في اليوم تقريبي، دون السعي لحل م

في  ASOوقد يكون هذا أمر حيث ربما باعتبارنا ممثلي منظمة دعم العناوين  اآلخر.

نتمكن من إعادة تأكيده ومشاركته مجدداً مع بقية  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

شاركة بعض المعلومات من لذا مجرد م .CCWGأعضاء مجموعة العمل عبر المجتمع 

 جانبي.

 

 شكراً لك إيزومي. آكسل باوليك: 

 

اآلن  CCWGكنت أتابع مجموعة العمل عبر المجتمع  جورج سادوسكي. شكًرا. جورج سادوسكي: 

ومن إحدى األمور التي تحبطني قليالً  رسالة. 3.000وتفاعلت معه حوالي ثالثة أشهر و

تها جيداً لحد ما من حيث الطريقة حيث الخطوط، الخطوط هو أنه تم اعتماد العملية ومراقب

األولية لالقتراحات التي تم وضعخا ولم يكن هناك، على سبيل المثال، أي تطور على 

مثل المنتدى العام  – أعتذر، مناقشة على نطاق المجتمع من – نطاق المجتمع البارز

مجموعة المركزية حيث والذي من شأنه أن يسمح ألشخاص آخرين، أشخاص عدا عن ال

ولذلك أود أن أسأل فيما لو أراد أي من جماعة منظمة  تم توجيه العملية لإلبداء بأفكارهم.

ما هي المواقف إزاء  التحدث عن االقتراح من وجهة نظرهم. NROمصادر األرقام 

 كيف ترون االختتام القادم، وهلم جرا؟ – ما الذي ذلك؟

 

لعلكم رأيتم البيان الذي أصدرته منظمة مصادر األرقام  ي القيام بذلك.صحيح، يمكنن آكسل باوليك: 

NRO  منذ بضعة أسابيع والذي يقول باألساس انتبهوا، يا جماعة، إننا نرى هذا مع

مما  الكثير وسنعتمد على الترتيبات التعاقدية بخصوص اإلنفاذ والمساءلة. مصلحتنا.
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التي لدينا تحت مراقبة  CCWGالمجتمع يجري التحدث به ضمن مجموعة العمل عبر 

ومع ذلك، إننا نظر إلى  .RIRجيدة لحد ما ضمن أدوار مزود امتداد اإلنترنت اإلقليمي 

آليات متنوعة التي يجري مناقشتها وقد أجرينا اجتماع البارحة كذلك مع رؤوساء مجموعة 

ونها منظمة بك ICANNونرى  وبالتالي تحدثنا عن هذا قليالً. CWGعمل المجتمع 

نود، في كافة أعمالنا، تغيير صغير بقدر استطاعتنا حيث  قائمة على تشغيل التسمية.

سنجع بالفعل أية أفكار إلى جانب هذه إلبقاء الهيكل الحالي متعددة التسميات قدر  – نود

 تكمن أولويتنا األساسية بإنهاء هذا ومع ذلك، وبقول ذلك، فإننا مرنين نسبياً. اإلمكان.

إننا قلقين قليالً بخصوص الترتيبات  وطالما أنه مجدي، سيكون مجدي بالنسبة لنا. األمر.

الجديدة حول العضوية المفردة أو التسميات المفردة ألننا نشعر بأنه ستتطلب المنظمة 

 حول الهيئة الجديد المفردة تفاصيل تنفيذ التي لم يتحدث بها كثيراً أو ربما لم أسمعها بعد.

وإال، أظن بأن هذا باألساس ما نود قوله على  تالي فإنه مقلق بعض الشيء من جانبنا.وبال

 ذلك. كيو واي.

 

في لوس أنجلوس  CCWGلقد شاركنا بالفعل في مجموعة العمل عبر المجتمع  أجل. واي وو: -كيو

، من مالحظتي CCWGوكما تقولون، أعتقد بأن مجموعة العمل عبر المجتمع  هنا أيضاً.

أعتقد أنه في مجموعة العمل عبر المجتمع  الشخصية، إنها مسألة محددة، إنها اختصاص.

CCWG .ربما  – أنتم تعلمون، ألنه لم أرى آلية واضحة للغاية ما تدعونه باالجماع

نعلم ما  .APNICجئت من مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادئ  – ألنني كنت

أنتم تعلمون، في كل مرة نذهب بها إلى سياسة في اجتماع األعضاء،  ع.يعنيه اإلجما

نطلب من األفراد إظهار أيديهم لرؤية ما هو اإلجماع أو اإلمتناع أو ضد، إال أنني لم أرى 

يوجد في بعض األحيان إجماع  .CCWGهذه اآللية في مجموعة العمل عبر المجتمع 

 أعتقد بأن هذه من إحدى المشاكل. جماع.ال أعلم من يحدد اإل – قائم فقط على

المشكلة الثانية التي رأيتها، يتعامل هذا األمر حالياً في مرحلة المفاهيم التي لم تنتقل إلى 

 مرحلة التنفيذ.

عندما يتحدثون عن فصل عضو مجلس إدارة واحد،  اسمحوا لي بأن أخبركم مثال واحد.

ف أنني أتحدث إلى أفراد مجموعة العمل ولكن أعتقد بأن أوزمي تعر ال أعارض ذلك.

 عاماً. 50لم يعمل لمدة  وتقول في تايوان، نقوم بإلغاء النظام. CCWGعبر المجتمع 

حيث أن لدى مجلس اإلدارة مدة صالحية  ألنني أعتقد )غير مسموع( نعلم ذلك. لم يعمل.

ينكم، على األقل متى ما تم تعي إنكم تفصلون عضو مجلس إدارة واحد. لثالث سنوات.

أو سنة كاملة بالعمل قبل أن تقولوا  – يجب أن تسمحوا له لمدة ستة أشهر أو شهر واحد

 ينبغي علينا إزالته، أليس كذلك؟
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 أنتم تعلمون، في حال تم طردي، هل يمكنني الدفاع؟ ومن ثم يجب أن تقوموا بالدفاع.

 يجب أن تمنحوهم ستة أشهر، بعض الوقت، للدفاع.

فقد يكون عندما تنتهي فترة واليته  يجب عليكم التوجه إلى القرارات النهائية. ومن ثم

 لذا ما هو الغرض من المرور به؟ تقريباً.

أنتم تعلمون، عندما تفكرون بمفاهيمية مثل طرد عضو مجلس إدارة واحد، يجب أن 

حيث بقوا في  وفي هذه األثناء، لم يمروا بالعملية بأكملها. تفكروا بالعملية بأكملها.

ولكي أكون صريحاً، لقد أقلقني هذا بالفعل، ألنه إذا أكملتم هذا األمر  المفاهيمية وحسب.

 وانتقلتم إلى التنفيذ، سوف تستغرقون مدة طويلة للقيام به.

 

يف ال نعلم ك كانت مسألة التنفيذ أمر كنت أفكر به. – ويي وو، وأعتقد بأنه-شكراً لك كو  آكسل باوليك: 

  ستبدو األمور.

لقد تخطينا الوقت قليالً، لذا ربما إذا تمكنتم من إبقاءه صغير  يا جماعة، يجب أن أعتذر.

 نسبياً، يا بيل، ومن ثم سننهي.

 

في صالح مجتمع األرقام محددة  ICANNإذن أعتقد بأن مقاييس مساءلة  بالتأكيد. أجل. بيل وودكوك: 

 .SLAاتفاقية مستوى الخدمة  بشكل واضح تماماً ضمن

أعتقد بأنه يجري مناقشة مقاييس المساءلة في صالح مجتمع األسماء ضمن مجموعة 

أعتقد بأنها فكرة سيئة للغاية بالنسبة لمجتمعنا للتدخل في  .CCWGالعمل عبر المجتمع 

 كثيراً وذلك لسببين. CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

األفراد من مجتمع األسماء على التدخل في عملنا وهم أكبر رقم واحد، ألنه ربما سيشجع 

 بكثير منا وأود باألحرى أال أثير تلك المسألة.

رقم إثنان، أخشى كثيراً بأنه سيعزز المفهوم الخاطئ بأن هناك ترابط بين األرقام واألسماء 

 ،CCWGوبأنه تتأثر األرقام بطريقة ما بما يجري في مجموعة العمل عبر المجتمع 

 وال نرغب حتماً من األشخاص أن يخرجوا بهذا االنطباع.

لدينا ثالث وظائف غير مترابطة ونود التأكد من مواصلة األفراد النظر إليها بهذه 

 الطريقة.
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 راي، كلمة ختامية؟ شكًرا لك، بيل. آكسل باوليك: 

 

اييس مساءلة مدرجة في مذكرة باإلضافة إلى ما قاله بيل للتو، ال تنسوا بأن هناك مق نعم. راي بلزاك: 

ومنظمة  ICANNوبتبادل الرسائل الموجودة بين  ASOتفاهم منظمة دعم العناوين 

  .NROمصادر األرقام 

وبالتالي يوجد الكثير من أمور المساءلة السارية بالفعل، لذا أردُت وحسب إضافة هذه 

 الوثائق إلى مناقشتكم.

 

 شكًرا جزيالً راي. آكسل باوليك: 

 بالعودة إلى الرئيس ستيف. أعتذر على التحكم بالوقت.

 

أقدر االجتماع بكم يا رفاق، وكما قلت في البداية،  لقد كان ممتعاً للغاية. شكًرا لكم جميًعا. ستيف كروكر: 

 نتوقع زيادة مستوى المشاركة والرؤية، لذا شكراً لكم واستمروا.

 ] تصفيق [

 ] نهاية النص [ 


