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مراكش  -تنفيذ عملية انتقال اإلشراف على وظائف IANA
اإلثنين 07 ،مارس  – 2016من الساعة  10:30ص إلى الساعة  1:45ص بتوقيت غرب أوروبا
 ICANNرقم  55مراكش ،المغرب

--[عرض الفيديو]
[فيديو]:

عندما أعلنت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ،إحدى دوائر وزارة التجارة
األميركية عن نيتها نقل مهمة اإلشراف على وظائف  IANAإلى المجتمع العالمي
ألصحاب المصلحة المتعددين ،طلبت من  ICANNتسهيل عملية االنتقال.
واستجابة لذلك ،حدد مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين عمليتين تجريان بشكل متواز
وهما :عملية انتقال دور اإلشراف على  IANAوعملية تعزيز مساءلة .ICANN
وتقوم مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAباإلشراف على عملية
االنتقال ،والمؤلفة من  30عضوا من  13منظمة من منظمات المجتمع ،ممثلين لمجلس
اإلدارة وللمنظمات ذات االهتمامات المختلفة باإلنترنت .ولقد فوضت المجموعة بجمع
المقترحات من المجتمعات التشغيلية الثالثة لوظائف  IANAوتقييمها ومن ثم العمل على
التوصل للطريقة التي ستتم وفقها عملية االنتقال :مجتمع أسماء النطاق ومجتمع مصادر
األرقام ومجتمع معلمات البروتوكول.
وأنشأ مجتمع أسماء النطاق مجموعة عمل عبر المجتمع ،أو  ،CWGلوضع مقترحها
وميثاقها الذي تتبناه خمس منظمات داعمة ولجان استشارية تابعة لمؤسسة .ICANN
كما كون مجتمع مصادر األرقام الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت اإلقليمية ( )RIRلمقترح
نقل اإلشراف على وظائف  ،IANAأو  ،CRISPلوضع مقترحها بالتعاون مع مزودي
امتداد اإلنترنت اإلقليميين الذين يخصصون عناوين بروتوكول اإلنترنت والمجتمع

مالحظة :ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد .فرغم االلتزام بمع يار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير ،إال أن النص يمكن أن
يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية .وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ
كسجل رسمي.
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المسؤول عن وضع السياسة الخاصة بمعلمات البروتوكول التي وضعها فريق عمل
هندسة اإلنترنت وفق مجموعة عمل خطة  IANAلوضع مقترحها.
وقد فوضت مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAبأن تخضع
كافة المقترحات المقدمة من كل من المجتمعات التشغيلية لـ  IANAإلى تقييم الدقة
والمساءلة تجاه وظائف .IANA
وحال استالم مجموعة  ICGلمقترحات المجتمعات ،فإنها ستقوم بتوحيد تلك المقترحات
والتوصيات األخرى في مقترح نهائي واحد وإرساله إلى  NTIAمن خالل مجلس إدارة
.ICANN
وتجري بشكل مواز ومترابط مع عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAعملية
أخرى هي عملية تعزيز مساءلة  .ICANNوقد تم تصميمها الختبار كيف يمكن تعزيز
آليات مساءلة  ICANNفي ضوء تغييرها للعالقة التاريخية مع الحكومة األميركية.
وتعمل مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNعلى دفع العملية ،والتي
اعتمدتها خمس منظمات داعمة ولجان استشارية تابعة لمؤسسة  ICANNوتضم
األطراف المعنية بمؤسسة  ICANNمثل األعضاء والمشاركين الذين ال يحق لهم
التصويت وسبعة مستشارين مستقلين تم اختيارهم من قبل مجموعة خبراء عامة لتوفير
الخبرات الخارجية وأفضل الممارسات العالمية.
وقد باشرت مجموعة العمل عبر المجتمع مسارين للعمل .ركز المسار األول على تعزيز
مساءلة  ICANNوالتي ينبغي العمل بها أو يتعهد بالعمل بها ضمن اإلطار الزمني لعملية
انتقال اإلشراف على وظائف .IANA
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وركز المسار الثاني على تناول مواضيع المساءلة التي ألجلها قد يتم تمديد الجدول الزمني
لوضع الحلول المناسبة أو التنفيذ الكامل فيما بعد إتمام انتقال اإلشراف على وظائف
.IANA
إن نتيجة مسار العمل رقم  1تعد ضرورية لقبول  NTIAلمقترح االنتقال ،كما سيتم
تقديمه إلى  NTIAمن خالل مجلس إدارة  .ICANNوعلى غرار ذلك ،تم إنشاء آليات
اتصال بين العمليتين لتحديد أي تداخل أو فجوات ،وألجل توفير المعلومات الالزمة
لجدول عمل كل من طرفي العمليتين.
---

ترانج نجوين:

 -نأخذكم في جولة تفصيلية عن كل مشروع من هذه المشاريع .بخصوص المشروعاألول ،الذي يعد جزءا من المسار رقم  ،1وهو مشروع نظام إدارة ملفات خوادم الجذر.
ويتعلق هذا المشروع في المقام األول بإجراء تغييرات على القانون الخاص بإدارة ملفات
خوادم الجذر بغرض التخلص من دور تفويض  NTIAوإجراء االختبار الموازي.
وأكملت  ICANNالتغييرات التي أدخلتها على القانون من جانبها ونشرتها في الثاني من
مارس .ونحن بانتظار  VeriSignإلكمال تغييرات القانون على نظامها .وال يزال العمل
جاريا في الوقت الحالي ومن المنتظر اكتماله بنهاية شهر مارس .وبمجرد اكتماله،
سنجري اختبار تكامل مع  ،VeriSignوبمجرد االنتهاء من ذلك بنجاح ،سيبدأ االختبار
الموازي ومن المتوقع أن يبدأ هذا االختبار مطلع شهر أبريل.
وخالل فترة االختبار الموازي البالغة  90يوما ،سيتم نشر مقارنات يومية وشهرية ،وفي
حالة وجود أية مشكالت أثناء عملية االختبار الموازي ،تتوقف العملية ومن ثم نتحقق من
المشكلة ،ثم نبدأ من جديد .وفي حالة سير األمور بسالسة ،يتم إنهاء االختبار الموازي
خالل  90يوما.
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الشريحة التالية من فضلك.
أما المشروع الثاني في المسار رقم  1هو اتفاقية صيانة منطقة الجذر .وهذه هي االتفاقية
التي ستدخل فيها  ICANNمع  VeriSignإلجراء وظيفة القائم بأعمال الصيانة .ويتمثل
الهدف من هذه االتفاقية في توفير التشغيل اآلمن والمستقر خالل فترة االنتقال وما بعدها،
حيث دخلت  ICANNمع  VeriSignفي مناقشات فعلية لوضع اللمسات األخيرة على
بنود هذه االتفاقية.
وتتضمن االتفاقية خيارا ألصحاب المصلحة للمشاركة في عملية إجماع اآلراء بخصوص
توفير خدمة إدارة ملفات خوادم الجذر في المستقبل (خدمات  ،)RZMوبالنسبة للعملية،
بمجرد انتهاء بنود االتفاقية ،تنشر اتفاقية المشروع للمراجعة العامة لمدة  30يوما.
وبعد ذلك ،يعتبر مجلس اإلدارة أنه قد تمت الموافقة ،ويمكننا توقيع االتفاقية بعد موافقة
مجلس اإلدارة فقط .وحتى بعد ذلك ،تسري االتفاقية فقط عند سريان عملية االنتقال.
فيما يتعلق بالمسار رقم  ،2بخصوص الموافقة التكميلية على مذكرة تفاهم فريق عمل
هندسة اإلنترنت ،فقد أنهينا بنود االتفاقية التكميلية مع فريق عمل هندسة اإلنترنت ،وأرى
أنها كانت خالل شهر مارس من العام الماضي ،ونجري مراجعة نهائية لهذه الوثيقة.
ونتوقع نشر هذه الوثيقة للتعليق العام قبل موافقة مجلس اإلدارة ثم تنفيذها ،ومن جديد،
تسري االتفاقية فقط عند سريان عملية االنتقال.
كما تعد اتفاقية مستوى الخدمة أو  SLAالخاصة بمزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين
اتفاقية أخرى  --فهي اتفاقية نحن بصدد مناقشتها مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين،
كما تتضمن االتفاقية مستوى الخدمة  --مستويات الخدمة التي سنلتزم بها عند تقديم
خدماتنا ،خدمات الترقيم.
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من ناحية أخرى ،نحن نجري مناقشات فعلية مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين حيث
ال تزال هناك بعض العناصر المتبقية التي نريد وضع اللمسات األخيرة عليها .ومن
المقرر إجراء اجتماعين مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين خالل هذا األسبوع ونأمل
أن نضع اللمسات األخيرة على االتفاقية معهم خالل تلك المناقشات أو بعدها بقليل.
وبمجرد انتهاء المناقشات ،نتوقع نشر االتفاقيات للتعليق العام ،بعد تقديمها إلى مجلس
اإلدارة ،ومن ثم تنفيذها بمجرد موافقة مجلس اإلدارة كما لدينا تصريح ألخذ توقيع من
.NTIA
ومع االثنين اآلخرين ،تسري االتفاقية فقط عند سريان عملية االنتقال.
وفيما يتعلق بالتسمية ،حددت مجموعة العمل عبر المجتمع مجموعة جديدة من التوقعات
بشأن مستوى الخدمة ،توقعات مستوى الخدمة ،بخصوص  ،IANAوالعمل الذي دعت
الحاجة إلى تنفيذه ،كان من المفترض أن يجري تغييرات على القانون الخاص بإدارة
ملفات خوادم الجذر لجمع البيانات وفقا لتوقعات مستوى الخدمة التي تم تحديدها.
وال يلتقط النظام الحالي الطوابع الزمنية التي حددتها مجموعة العمل عبر المجتمع في
توقعات مستوى الخدمة الجديدة هذه ،لذا فهذا هو سبب ضرورة إجراء تغيرات على
القانون .وتم إجراء هذه التغييرات على القانون ونشرت في الثاني من شهر مارس ،لذا
فنحن في المرحلة التالية من المشروع حاليا ،والتي من المقرر أن تبدأ فترة لجمع البيانات،
وبعد ذلك سيعمل الفريق على تجميع البيانات واإلبالغ عنها في وقت متزامن.
وبعد انتهاء فترة جمع البيانات هذه ،سنستخدم تلك البيانات لوضع أهداف تتعلق باإلعداد
ثم دمج أهداف األداء هذه في عقد .ICANN/PTI
الشريحة التالية من فضلك.
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حقوق الملكية الفكرية ( )IPRلـ  .IANAفنحن لم نبدأ هذا المشروع بعد ،ألننا الزلنا
ننتظر تلبية متطلبات التنفيذ من المجتمعات.
وتجري المجتمعات التشغيلية الثالثة مناقشات في الوقت الحالي بخصوص حقوق الملكية
الفكرية لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة التي سيتم نقلها .وأرى أننا نفكر حاليا في أن
مجلس أمناء فريق عمل هندسة االنترنت سيستضيف حقوق الملكية الفكرية لـ .IANA
وسيكون هناك بعض التفاصيل التشغيلية التي لم تناقش حتى اآلن بين المجتمعات التشغيلية
الثالثة ويمكنك متابعة المناقشات على الرابطين المنشورين هنا.
ويأخذك الرابط أعاله إلى وثيقة إطار عمل تعمل عيها المجتمعات التشغيلية الثالثة ،ثم
يأخذك رابط الزر إلى أرشيف قائمة البريد اإللكتروني.
لذا نحن نفهم أن الشرائح لم تتم مشاركتها من قبل غرفة  Adobe Connectويعمل
فريقنا التقني على حل هذه المشكلة .وأعتذر عن ذلك.
استمر.
سنتابع عملنا.
التحديث التالي عن مرحلة ما بعد انتقال  IANAأو .PTI
وفقا لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع ،سيتشكل كيان قانوني جديد تحت مسمى .PTI
وستكون شركة تابعة لمؤسسة  ICANNالتي تتخذ من والية كاليفورنيا مقرا لها .وهي
منظمة معفاة من الضرائب وال تهدف للربح .وستكون  ICANNهي العضو الوحيد بها
حيث يكون هناك مجلس إدارة مكون من خمسة مديرين ،تعين  ICANNثالثة منهم
وتعين لجنة الترشيح االثنين المتبقيين.
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وعند تنفيذ  ،PTIيتمثل هدفنا في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من االستقرار التشغيلي
حتى نتمكن من مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة يتوقع منا تقديمها وذلك من أجل توفير
خدمة إنترنت ثابتة وآمنة .ولقد رأينا طرق مختلفة لتنفيذ  PTIمع مراعاة هذا الهدف
وإجراء العديد من المناقشات والتحليالت الداخلية مع أشخاص مثل الذين رأيتهم في
الجدول هنا ،وخالل تلك المناقشات ،كما تعلمون ،ركزنا على التأثير المحتمل من منظور
تشغيلي وبشري ومالي وقانوني ،وخالل تلك المناقشات ،ينبغي لك أن تعلم أن النهج الذي
يمكن أن يوفر أكبر قدر من االستقرار التشغيلي واألسهل من الناحية التنفيذية أثناء تلبية
متطلبات المجتمعات التشغيلية قد يتم االتفاق عليه حيث يمكن نقل وظيفة التسمية إلى
.PTI
الشريحة التالية ،من فضلك.
لذا في هذه االتفاقية ،يمكن أن نبرم عقدا من الباطن بخصوص وظيفة التسمية الخاصة بـ
 .PTIكما يبرم فريق العمل الالزم إلجراء تلك الوظيفة ،فضال عن أي خدمات أخرى
الزمة لدعم تلك الوظيفة ،عقدا مع  PTIمن خالل عقد .ICANN/PTI
وبموجب هذه االتفاقية ،يواصل موظفو  IANAالعمل مع مؤسسة  ،ICANNوالتي تتيح
االستمرارية واالستقرار .ويمكن تخصيص الوقت لتقديم الخدمات إما إلى  PTIأو
 .ICANNوستبرم اتفاقية بين الشركات ستحدد الخدمات المباشرة األخرى المشتركة
وخدمات الدعم التي تقدمها  ICANNإلى .PTI
ولن تفرض أية رسوم على اتفاقية مجتمع معلمات البروتوكول .وسنواصل العمل على
مذكرة تفاهم مع فريق عمل هندسة اإلنترنت ،وكما ذكرت سابقا ،تمت مناقشة االتفاقية
التكميلية مع فريق عمل هندسة اإلنترنت .ويتم توقيع االتفاقية أيضا قبل االنتقال.
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من منظور الترقيم ،سيكون هناك تغييران .وكما ذكرت سابقا ،سنوقع وثيقة اتفاقية مستوى
الخدمة الخاصة بمزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين مع مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين
لتقديم خدمات الترقيم .كما شكل مزودو امتداد اإلنترنت اإلقليميون لجنة مراجعة لإلشراف
على هذه االتفاقية .لذا فهذان هما التغييران اللذان أجريا على مجتمع األرقام.
الشريحة التالية من فضلك.
لذا نحن نرى هذه االتفاقية متوافقة مع متطلبات المجتمعات التشغيلية .وقالت مجتمعات
األرقام ومعلمات البروتوكول في مقترحاتهم أنهم يريدون العمل مع مؤسسة ICANN
بصفة مباشرة ،حيث توقع كافة العقود مع مؤسسة  ،ICANNبالرغم من أنها لن تعارض
إبرام عقد من الباطن مع  ICANNلتقديم هذه الخدمات إلى .PTI
كما ذكرت أنها لن تشارك في أي من الكيانات أو العمليات األخرى المحددة من قبل
مجموعة العمل عبر المجتمع ،مثل اللجنة الدائمة للمستهلك أو ( )CSCأو  IFRالتي
تشير إلى مراجعة وظائف .IANA
لذا تتيح هذه االتفاقية إبرام عقود من الباطن لتقديم هاتين الخدمتين ،ومن ثم تلبية متطلبات
األسماء كي تؤدي  PTIوظيفة التسمية.
كما تستبعد االتفاقية بعض التعقيدات الخاصة باإلشراف والحوكمة والتي يمكن إدخالها
في حالة نقل الثالث وظائف جميعها إلى  ،PTIكما ال تزال تتيح الفصل الذي يسعى إليه
المجتمع دون فصل فعلي عند االنتقال ،والذي يتفق مع الفقرة  1241من مقترح مجموعة
العمل عبر المجتمع.
وكما ذكرت من قبل ،قد توفر هذه االتفاقية أكبر قدر من االستقرار للموظفين ألنه لن
تفرض أية رسوم على اتفاقية التوظيف .وتتاح ألغراض االستمرارية واالستقرار هناك.
ومن المنظور التشغيلي ،تعد هذه االتفاقية منطقية نظرا لمدى تكامل خدمات IANA
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داخل مؤسسة  .ICANNكما أدعوكم أيضا إللقاء نظرة على موازنة السنة المالية
 2017المنشورة حاليا للتعليق العام ،األمر الذي يتضح للجميع.
الشريحة التالية من فضلك.
لننتقل إلى اللجنة الدائمة للمستهلك أو  ،CSCتعد اللجنة هيئة جديدة أوصت مجموعة
العمل عبر المجتمع بتشكيلها من أجل القيام باإلشراف على أداء .PTI
ويتضمن دور اللجنة الدائمة للمستهلك القيام بمراقبة أداء  PTIمقابل أهداف مستوى
الخدمة المتفق عليها في عقد .ICANN/PTI
كما يمكن للجنة اتخاذ إجراءات عالجية ،وهي عبارة عن عملية تصعيد ،للتعامل مع أداء
 PTIالضعيف .كما يمكن لها تصعيد مشكالت أداء  PTIإلى منظمة دعم أسماء رمز
البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة إذ لم يتم نظر ذلك من خالل آليات التصعيد المحددة.
كما يمكن إجراء المراجعة ،بشكل دوري ،وإجراء تغييرات على أهداف مستوى خدمة
 PTIالمنصوص عليها في عقد .ICANN/PTI
ويظهر تشكيل  PTIعلى الشريحة للرجوع إليه .ويأتي األعضاء الذين يتمتعون بحق
التصويت من نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ،كما يشمل نطاق المستوى األعلى
العام نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد ونطاقات المستوى األعلى العام سوى  GوCC
والمقدم من  .PTIكما يمكن أن تضمن اللجنة الدائمة للمستهلك ارتباطات بالذين ال يحق
لهم التصويت من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية المدرجة هناك.
الشريحة التالية من فضلك.
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وفيما يتعلق بتعيين اللجنة الدائمة للمستهلك ،يوضح التوقيت الذي تحدده أننا نتوقع أن
نجري تمديدا للوصول إلى العملية التي بدأت من المنظمات الداعمة واللجان االستشارية
المدرجة هناك.
الشريحة التالية من فضلك.
وفيما يتعلق بتعيين اللجنة الدائمة للمستهلك ،يوضح التوقيت الذي تحدده أننا نتوقع أن
نجري تمديدا للوصول إلى العملية التي بدأت في خالل شهر أبريل .وسيتم تعيين
المرشحين خالل فترة تبلغ ثالثة أشهر تقريبا .ثم ترسل  ICANNالمرشحين إلى منظمة
دعم أسماء رمز البلد/المنظمة الداعمة لألسماء العامة مطلع شهر أغسطس بحيث يمكن
تعيين اللجنة الدائمة للمستهلك بحلول  18أغسطس .ويرجع سبب أهمية هذا اليوم إلى أن
 NTIAقد أخبرتنا بأننا قد احتجنا إلى إرسال تقريرا نهائيا وخطة تنفيذ بحلول
 15أغسطس كي يتوافر لهم وقتا كافيا لمراجعة خطة التنفيذ وتوقيعها.
الشريحة التالية من فضلك.
لجنة مراجعة منطقة الجذر أو  .RZERCتعد لجنة مراجعة منطقة الجذر لجنة جديدة
أوصت مجموعة العمل عبر المجتمع بتكوينها لتقديم المشورة إلى مجلس إدارة ICANN
بشأن التغييرات التشغيلية والمعمارية بخصوص منطقة الجذر.
وهناك أمر ما لم يذكر في مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع ولكنه أمر ننظر إضافته
إلى نطاق لجنة مراجعة منطقة الجذر وهو إمكانية تحرير طلب تقديم المشاريع بخصوص
عملية انتقال إدارة ملفات خوادم الجذر ،والتي تمت إضافتها إلى إدارة ملفات خوادم الجذر
التي نناقشها مع .VeriSign
كما أن تكوين لجنة مراجعة منطقة الجذر مدرج أدناه كما ترون.
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وفيما يتعلق بالتوقيت ،فإن األمر يشبه توقيت اللجنة الدائمة للمستهلك إلى حد كبير.
والخطوة غير المتاحة هنا تتعلق بتكوين لجنة مراجعة منطقة الجذر ،فليست هناك
متطلبات منظمة دعم أسماء رمز البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة للتوقيع على
التكوين النهائي .وبالتالي ال تتوافر لدينا خطوة .ويمكننا استنتاج كافة المشاريع تحت
مسمى المسار رقم .2
وباالنتقال إلى المسار رقم  ،3هناك أربعة مشاريع ،أولها اللوائح الداخلية لمؤسسة
 .ICANNوأجرت مجموعة العمل عبر المجتمع بعض األعمال في هذا الصدد فضال
عن مجموعة العمل عبر المجتمعات في مجاالت أخرى.
وما يتضح هنا يمثل بعض األيام الرئيسية التي ينبغي لنا العمل عليها .وقالت  NTIAفي
األساس أنها تحتاج إلى تبني اللوائح الداخلية لمؤسسة  ICANNقبل التوقيع على
المقترحات .لذا إذا توقعت  NTIAإجراء مراجعة تبلغ مدتها  90يوما ،يوفر لنا ذلك مدة
 90يوما للعمل على وضع اللمسات األخيرة على اللوائح الداخلية وتبنيها.
هذه هي قائمة الشرائح ،المشاريع الثالثة األخرى تحت مسمى المسار رقم  ،3كما ذكرت،
تتعامل هذه المشاريع مع عناصر مقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات .وبمجر االنتهاء
من هذا المقترح ،سنلقي نظرة وسنضع المزيد من القيود التفصيلية على هذه المشاريع
الثالثة.
وإنني أعتقد أن هذا أمر متعلق بتحديث التنفيذ .واآلن ستحدثكم السيدة يوكو عن كيفية
وضع التقارير وصفحة الويب الخاصة بالتنفيذ.

يوكو غرين:

صفحة  11من 41
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فيما يتعلق بما توصل إليه ترانج ،لدينا الكثير من العمل بشأن تخطيط التنفيذ الذي اكتمل
حتى اآلن ،وسنواصل جهودنا في القيام بالتخطيط .وإلبقائكم على علم بمجريات األمور،
أنشأنا موقعا إلكترونيا للتنفيذ يظهر به المحدد الموحد لموقع المعلومات على الشريحة.
وإذا كنت تفضل العمل بالموقع الرئيسي لمؤسسة  ،ICANNأعلى الزاوية اليمنى ،سترى
أيقونة اإلشراف على  IANAومساءلتها .وإذا قمت بالتمرير فوقها ،ستظهر ثالث قوائم
منسدلة .وسيكون الجزء الثالث هو التنفيذ .حيث ينقلك ذلك إلى هذه الصفحة .وتضم
صفحة الويب الخاصة بالتنفيذ ثالثة أقسام رئيسية .أحدها التحديث األخير والمدونة حيث
تجد مدونات أو إعالنات أو أي نوع من التحديثات الموضحة هناك.
وثانيها االجتماعات وجلسات العمل حيث تنشر كافة مواد االجتماع والتسجيالت فضال
عن اإلعالن عن االجتماعات المستقبلية ،إذا رغبت في حضورها.
ويكون القسم الثالث عبارة عن أرشيف وثائق وروابط يتيح لك تنزيل أية تقارير أو وثيقة
حوكمة أو أي نوع من الوثائق المتعلقة بالتنفيذ التي تود مراجعتها.
وسنواصل تحديث هذه الصفحة حسب الحاجة وإبقائك على اطالع على كافة أعمال
تخطيط التنفيذ فضال عن أعمال التنفيذ المستقبلية الفعلية عندما يحين وقتها.
فهذا ملخص جلستنا .وأود اآلن أن أتيح المجال لجلسة األسئلة واألجوبة .وسنتلقى األسئلة
من الغرفة ،غرفة  ،Adobe Connectفضال عن األفرع البعيدة.

ترانج نجوين:

هناك قائمة انتظار على الميكروفونات .إذا كانت لديك أية استفسارات ،الرجاء التقدم بها.
شكرا.
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شكرا .معكم آفري دوريا .وأعتقد أنه عندما كنت أشاهد هذا ،كنت مندهشا إلى حد ما عند
التنفيذ .وعندما نتذكر ما فعلناه مع مجموعة العمل عبر المجتمع ،أعتقد حقا أننا أردنا أن
تكون  PTIأكثر استقاللية ،وليست مستقلة تماما ولكن غير محددة كما هو الحال داخل
مؤسسة .ICANN
واآلن ،لقد ذكرت أن هذا مبني على فقرة واحدة بعينها .وأريد أن أعود وألقي نظرة على
الفقرة المحددة التي تفيد هذا التفسير.
ولكن في الوقت الحالي ،تقول لي غريزتي أن هذه الخطة ال تتوافق مع ما نقترحه .لذا
أود أن أقدر توضيحاتكم والتي تتوافق مع ما اقترحناه تماما .شكرا.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك ،آفري .أعتقد أننا نظرنا إلى القصد من وراء المقترح الذي يقول أننا نريد أن
نتمكن من االستقالل .وإذا كنتم على دراية بعقد  NTIAالمبرم مع  ،ICANNفإنهما
لهما المحتوى نفسه بالفعل .وبالنسبة إلى العقد  --يحدد العقد الحالي مع  NTIAكل موقف
داخل فريق  IANAوأسماء أعضاء فريق  IANAللسماح لهم بتوضيح ما إذا كانوا
يريدون االستقالل واالنضمام إلى هذا الفريق أم ال.
واآلن ،من األهمية بمكان فيما يتعلق باالستقرار أن نفهم أن الموظفين في  IANAلديهم
حقوق معينة .وتتعلق حقوقهم بتعديل موقفهم وترك الفريق إذا أرادوا ذلك .لذا من األهمية
بمكان أن نحافظ على االستقرار والفئة نفسها من الموظفين بمؤسسة .ICANN
وال تتمتع أي شركة يقل عدد موظفيها عن  50موظفا بوالية كاليفورنيا بالحقوق نفسها
بخصوص الميزات وباقي الخدمات للموظفين في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن
 50موظفا.

صفحة  13من 41
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لذا فمن وجهة نظرنا ،لقد ركزنا على استقرار المؤسسة .كما أننا على دراية بأن الفصل
هدف أساسي .ولقد قيمنا األمر في األساس إذا طلب منا الفصل ،سواء نقلنا الموظفين في
الوقت الحالي أم نقلناهم عند الفصل ،فلن تمثل هذه مشكلة جوهرية .وبالتالي ،فقد اخترنا
استقرار المؤسسة كما قررنا سلك هذا الطريق.

آفري دوريا:

بشكل أساسي ،لقد قررت أنك على دراية باألمر وستنجز العمل بطريقتك الخاصة.

أكرم عطا هللا:

ال ،من جديد ،هذه خطة يتم عرضها على المجتمع قبل تنفيذها بالفعل .لذا فإننا نعرض
عليكم أفضل ما توصلنا إليه اليوم .وإذا اتخذ المجتمع القرار بال ،فنريد أن نفصل IANA
كما نريد أن نضعها في أريزونا ،حيث سنعمل مع المجتمع مع مراعاة االمتثال.
تفضل.

مايك كارتيار:

شكرا .مايك كارتيار ،من شركة  .Intelبعد تقديم المقترح إلى  ،NTIAتهتم الحكومة
األمريكية بوجهات النظر المتعلقة باالنتقال في هذا المجال .والفجوة هي اتفاقية صيانة
منطقة الجذر .ونحتاج أن نعرف ماهية األمر قبل إبداء رأينا.
هل يمكنك أن تخبرنا بموعد نشر شيء ما بخصوص هذه االتفاقية؟

أكرم عطا هللا:

شكرا لك على سؤالك .نحن نبذل قصارى جهدنا لوضع اللمسات األخيرة على بعض
المشكالت المتبقية بخصوص االتفاقية .حيث نخطط للنشر بأسرع ما يمكن .حيث سنعمل
مع  ،VeriSignشريكنا في األمر ،و NTIAلوضع شيء مشترك يمكننا نشره قبل نهاية
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الشهر ،وإذ لم تكن االتفاقية بالكامل ،قد تكون أول بنود االتفاقية أو شيء ما ،بقدر ما
نستطيع ،من أجل وضع اللمسات النهائية.
لكن االتفاقية في الواقع واضحة جدا .فهي اتفاقية معنية بتقديم الخدمات وخدمات الصيانة
لفترة من الزمن .كما تمنح الحق للطرفين كالهما إلنهاء االتفاقية .وخاصة إذا طلب منا
المجتمع من خالل اللجنة الدائمة للمستهلك أو لجنة مراجعة منطقة الجذر إجراء أمور
معينة أو إتاحتها لطلب تقديم المشاريع أو كل هذه األشياء ،فستدرج كل هذه الحقوق في
االتفاقية.
لذا هناك الكثير من المتطلبات  --وافقنا على معظمها  --البنود التي يرغب المجتمع في
تضمينها في االتفاقية .أما المشكالت المتبقية فهي عبارة عن بنود عادية نحن بصدد
مناقشتها .لذا ال أتوقع مشكالت كبرى أخرى .حيث ينبغي أن نتمكن من نشر أمور معينة
قبل نهاية الشهر.

مايك كارتيار:

شكرا لكم .مع كامل احترامي ،نهاية الشهر لطيفة  --ولكنها ليست جيدة بما يكفي .كما
بذل  200عضو بمجموعة العمل عبر المجتمعات قصارى جهدهم للتعامل مع أكثر من
طرفين للوصول إلى مراكش.
وللوقوف على ذلك ،قد يطرح هذا السؤال علينا في يوم القديس باتريك في المنتدى العام.
لذا هل يمكننا الحصول على ما يفيد التزام مجلس اإلدارة بنشر شيء ما خطيا بنهاية يوم
العمل الموافق  14مارس؟

أكرم عطا هللا:

ال يمكنني االلتزام بنشر شيء ما خطيا بحلول  14مارس .وال يمكنني االلتزام بهذه
األمور النهائية .ولكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا إلجراء ذلك بحلول  14مارس .شكرا
لكم.
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طاب صباحكم .أدعى بيتر فان روست .وأشغل منصب المدير العام لمجلس السجالت
الوطنية األوروبية لنطاقات المستوى األعلى ،المؤسسة المعنية بنطاق المستوى األعلى
لرمز البلد.
وأنا أبحث عن توضيحات للشريحة رقم  ،21الخاصة بتوقيت تكوين اللجنة الدائمة
للمستهلك .ويبدو أن  ICANNتبحث عن المرشحين ،ثم تعينهم ،وبعد ذلك ترسل هؤالء
المرشحين المعينين إلى المنظمات الداعمة.
ويمكنك لتوضيح ألنني متأكد أنهم ال يقصدون ذلك.

ترانج نجوين:

شكرا لك على هذا السؤال .بالنسبة لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع ،تفيد العملية أن
منظمة دعم أسماء رمز البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة عبارة عن سجالت وستعين
الحصة المقررة ضمن منظمة دعم أسماء رمز البلد األعضاء بالفعل.
لذا فما تقوم به  ICANNهو إطالق عملية تصل إليهم ،مع التأكد من أنهم يفهمون
المقصود بالمتطلبات التي وردت في مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع .وبعد ذلك
سيستخدمون عملياتهم الداخلية لتعيينهم.
أما الخطوة الفريدة في هذه العملية هي أن منظمة دعم أسماء رمز البلد والمنظمة الداعمة
لألسماء العامة ستوقع على التعيينات النهائية .ونظرا ألن التعيينات ستجرى من قبل
مجموعتين فضال عن االرتباطات التي ستجرى من قبل المنظمات الداعمة واللجان
االستشارية األخرى ،ينبغي أن يكون هناك وسيط لجمع كل ذلك ،كل تلك التعيينات
وإرسالها إلى منظمة دعم أسماء رمز البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة في النهاية
لتبنيها كلها.
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هل يمكن أن أقترح تغيير الشريحة ألنها توحي بعكس المراد منها تماما.
لننظر إلى المحتوى" ،ترسل  ICANNالمرشحين المعينين إلى منظمة دعم أسماء رمز
البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة" .شكرا لكم على هذا .شكرا على ذلك.

بادميني بارواه:

طاب صباحكم .أدعى بادميني بارواه ،وأنا طالب بكلية الحقوق من الهند .حيث أمثل
مركز اإلنترنت والمجتمع.
واآلن ،سأطرح شيء ما قد طرحناه بالفعل في المشروع  --التعليق على مقترح اإلشراف
على المشروع الخاص بك فضال عن اجتماع  ICANNرقم  54في دبلن .سأكون شاكرا
كثيرا لو تمكنا من مناقشة ذلك.
ويتركز ذلك حول شيء نود أن نسميه المرونة القضائية .ونحن نرى أنه بمجرد انتقال
إشراف  NTIAإلى مشغل وظائف  ،IANAمن المحتمل أن تحصل  ICANNعلى
الصالحية الالزمة لنقل ملكية  .COMإلى جهة أخرى ،لمجرد القلق بشأن إساءة استخدام
العملية.
باإلضافة إلى ذلك ،استخدمت الحكومة األمريكية أيضا حقيقة أن  VeriSignقد تم دمجها
في الواليات المتحدة األمريكية لتمديد واليتها القضائية على أسماء النطاقات .وهذا يجعلها
الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي ترفع هذه الدعوى على أساس الوالية القضائية
لسجالت نظام اسم النطاق .لذا لضمان المرونة القانونية لنظام اسم النطاق ،من الضروري
أن يكون هناك حصانة قانونية للمشغلين الفنيين األساسيين لوظائف اإلنترنت من العقوبات
القانونية الخاصة بالوالية من الناحية القانونية.
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كما ينبغي أن يكون هناك قسم لمشغلي اإلنترنت األساسيين بين الواليات القضائية المتعددة
والقسم القضائي لوظائف وضع السياسة من وظائف التنفيذ الفني.
ثانيا ،طرح مايك سؤاال يتعلق بوظيفة إدارة ملفات خوادم الجذر ،ونحن نشعر أن هناك
مشكلة تتعلق بالمراقبة المحتملة والتأثير غير المشروع للحكومة على القوانين األخرى.
ونحن نشعر أنه ينبغي أخذ هذه المخاوف في االعتبار .شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك على هذه األسئلة .ويعد الكثير منها أسئلة قانونية .وبإمكاني تناولها بالفعل ولكني
سألقي نظرة عليها .وسنقدم لكم إجابة .شكرا لكم.

بادميني بارواه:

مع كامل احترامي سيدي ،متى يمكنني طلب اإلجابات عن هذه األسئلة مرة أخرى؟ بسبب
فترة التعليق األولية ،عندما تلقينا الملخص الذي قدمته  ICANNالنتقال مجموعة تنسيق
عملية انتقال اإلشراف على وظائف  ،IANAتالشت مخاوفنا تماما .كما نرى أن المرونة
القضائية أمر ضروري لـ (غير مسموع) .شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

من جديد ،أعتقد أننا سنتشاور مع فريقنا القانوني ونقرر ،كما تعلمون ،ما الجدول الذي
سنقدمه إليكم في هذا الصدد .وينبغي أال يتجاوز أربعة أسابيع .ومن المفترض أن نتمكن
من العودة إليكم في غضون أربعة أسابيع.

بادميني بارواه:

هل يمكن أن أسألك عن الموعد النهائي لهذه الدورة المحددة في مراكش ،سيدي ،والذي
ستتمكن فيه من تقديم إجابات لنا؟
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أكرم عطا هللا:

بالتأكيد .سننظر في األمر ،وسنعود إليك قبل نهاية اجتماع مراكش.

بادميني بارواه:

شكرا.

أكرم عطا هللا:

شكرا لكم.

كريستينا روزيت:

كريستينا روزيت ،من شركة  .Amazonلدي سؤاالن .األول ،إذا كنت أتذكر بشكل
صحيح ،تشير الشريحة إلى أن تكوين مجلس إدارة  PTIأوضح أنه قد يتم تعيين عضوين
من هؤالء األعضاء من قبل لجنة الترشيح .هل هذا صحيح؟
هل هذا ما ذكرته لجنة الترشيح في الوقت الحالي أم أن لجنة الترشيح ستبدأ العمل نهاية
االجتماع السنوي القادم؟

أكرم عطا هللا:

لذا ،فأنا غير متأكد من أننا قد بدأنا العملية مع لجنة الترشيح بالفعل أم ال .ونحن بحاجة
إلى التحدث إليهم بالفعل واكتشاف كيفية الوصول إلى ذلك  --وما إذا كان هناك ما يكفي
من األعضاء في الوقت الحالي ،للتمكن من ترشيح اثنين على الفور لشهر سبتمبر ،وذلك
للبدء في  30سبتمبر .لذلك علينا العمل معهم بأفضل الطرق لترشيح هذين الشخصين.
ولكن هذه هي لجنة الترشيح التي ترشح أعضاء مجلس اإلدارة وقادة الدوائر االنتخابية
كذلك.
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كريستينا روزيت:
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رائع .شكرا لكم .لدي أيضا طلب إلليز وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون ديفيد فيما يتعلق
بتوقعات مستوى الخدمة.
يمكن أن يوضح شخص ما لفرق األعمال ما تستلزمه عملية التفويض فضال عن المسؤول
عن كل خطوة في تلك العملية ،فلم أتمكن من العثور على أي نوع من الرسم إما على
موقع  ICANNأو  IANAيوضح هذا األمر .وأعتقد أنه من المفيد للغاية لنا أن يتوافر
شيء كهذا ،حيث أرغب في معرفة مكانه .وإذ لم يكن األمر كذلك ،فقد أقترح أنه بمقدور
شخص ما إنشاء هذا األمر الذي يعكس الوضع الحالي وذلك بمجرد وضع اللمسات
األخيرة على توقعات مستوى الخدمة وذلك للحصول على رسم محدث كي يسهل فهمه.
وال يتعين عليك العودة وقراءة العقد الكتشاف ما فيه .هل سيكون ذلك أمرا ممكنا؟

ديفيد كونراد:

شكرا لك على هذا السؤال .نعم ،أنا متأكد من ذلك  --أنا متأكد تماما  --حيث ال يمكنني
أن أقول أن هناك رسم بالتأكيد .في الواقع ،إليز ،قد تعرفين األمن .نعم ،قد يكون هناك
رسم يوضح العملية بالفعل .إذا لم يكن األمر كذلك ،فسنتيح أحدها بالفعل.

كريستينا روزيت:

رائع .شكرا لكم.

فيدوشي ماردا:

طاب صباحكم .أنا فيدوشي ماردا ،وأنا أتحدث بالنيابة عن مركز اإلنترنت والمجتمع.
وأود فقط أن أكرر النقاط األخرى التي ذكرناها خالل فترة التعليقات والتي لم تؤخذ بعين
االعتبار .وهو أن المقترح الحالي لم يدرس وظائف  IANAغير التعاقدية اعتبارا من
اآلن ،وليس هناك وضوح حول ما يحدث في حالة ضرورة وجود هذه الوظائف الغير
تعاقدية.
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وكان هناك اعتراف بوجود اتفاقات ،ولكن لم توجد هناك أي معلومات مفيدة بشأن ما
تهتم به تلك االتفاقات المقدمة .لذلك ،كنت أتساءل إذا كان باإلمكان تسليط بعض الضوء
على الشكل الذي ستكون عليه الوظائف الغير تعاقدية وكيف يسعى هذا المقترح لمعالجتها.
شكرا لكم.

إليز جيريتش:

هل من الممكن أن تكوني واضحة بشأن ما تعنيه بخصوص االتفاقات الغير تعاقدية؟ ألن
هناك العديد من األشياء تتبادر إلى الذهن ،ولكنني لست متأكدة مما إذا كان هذا هو ما
تعنيه.

فيدوشي ماردا:

إنني أتحدث فقط عن النتائج الممكنة والتي يمكن وجود فصل بين وظائف  ،IANAوفي
هذه الحالة ،ما هي األشياء األخرى والتي لم تكن قد وضعت ويمكن حدوثها .وهل من
الممكن أن تلقي بعض الضوء على ذلك.

إليز جيريتش:

أعتقد أن االتفاقات التي يتم صياغتها بين سجالت اإلنترنت اإلقليمية ()RIRs
و ICANNواالتفاق التكميلي لفريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFفي ICANN
باإلضافة إلى العقود التي ستنشأ بين وكالة ( )PTIومجتمع الترقيم ستضع شروط الفصل.
وسيكون ذلك عبارة عن اتفاقات قيد التطوير .وأنا أعتقد أنه يجري العمل عليها .وهم
قريبون في كل حالة من الحاالت ،وهكذا سيتم صياغة تلك األشياء.
ويهتم هذا المقترح بوجود عدة مقترحات من كافة المجتمعات الثالثة ،وهي المقترح
الموحد إلشراف سجالت اإلنترنت اإلقليمية على وظائف  IANAوخطة  IANAفضال
عن خطة مجموعة العمل عبر المجتمع ،وما هي توقعاتهم إذا كانوا يرغبون في الفصل
أو اإلنهاء.
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وسوف نهتم بكل هذا مع دمج تلك المبادئ في هذه االتفاقات .وستقود هذه المجتمعات تلك
العملية معنا.
هل كان الرد وافيا على سؤالك؟

فيدوشي ماردا:

أعتقد ،نعم بالنسبة للوقت الحالي .شكرا لكم.

ياري آركو:

أنا ياري آركو ،رئيس فريق عمل هندسة اإلنترنت ( .)IETFأريد أن أشكركم أوال،
بسبب توفيركم لتلك التحديثات أثناء عملية التنفيذ .وأريد أن أقدم مالحظتين إضافيتين من
منظوري الخاص ومن منظور فريق عمل هندسة اإلنترنت (.)IETF
فقضية  ،IETFالمتعلقة بأمر االنتقال بسيطة بطبيعة الحال إلى حد ما .فنحن لدينا نظام
جاري يحتاج بالضرورة إلى إضفاء تعديلين طفيفين .وينبغي إجراء التعديل األول على
اتفاقية مستوى الخدمة ،وأعتقد أن الوضع هناك جاهزا منذ العام الماضي على األقل من
وجهة نظرنا .ويمكننا  --االنتهاء من ذلك بمجرد وجود من يوقع عليه .وبالطبع سوف
نضطر إلى االنتظار قليال .ال بأس بهذا .فيمكننا التوصل إلى اتفاق.
وإنه ألمر مضحك إلى حد ما أننا  --لقد تحدثت عن هذا مع أكرم ،وكالنا نتفق على أن
هذا أمر مضحك وهو أننا كنا مضطرين لتخطي الصيانة السنوية التفاقيات مستوى الخدمة
منذ عام  2014نظرا لهذه العملية .وليس هناك إلحاح على هذا النحو .فكما أخبرني،
فإننا سوف نصل إلى اتفاق.
وآمل فقط بأال نكون مضطرين لفتح أي من تلك الجوائز التي لدينا بالفعل والمتفق عليها
مسبقا.
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ولقد أجرينا نقاش حول ذلك األمر ،فكما تعلمون ،ما إذا كان يمكننا تغيير أرقام 2015
إلى  ،2016وأتفق بأننا يجب أن نفعل ذلك ولكننا حريصين حقا على عدم فتح أشياء
كثيرة جدا.
أما األمر اآلخر الذي أردت قوله هو موضوع حقوق الملكية الفكرية الذي نشارك فيه
وأردت أن أذكر أمرين بخصوص ذلك.
فاألمر األول هو أن الخطة في الواقع  --كما تعلمون ،لقد قررت مجموعة العمل عبر
المجتمع مع الجميع ضرورة اتباع نموذج أمناء فريق عمل هندسة اإلنترنت ولذلك  --فقد
تم اتخاذ القرار بشكل أساسي .وما نقوم به حاليا هو العمل من خالل شروط اإلعداد
األساسية .فأنتم تعلمون ،ما هو نوع األشياء التي سنحتاجها في تلك العقود .وهناك فريق
يعمل على إتمام ذلك .فأنتم قمتم بإدخال تلك الروابط وهذه الوثيقة الحالية.
وللتعليقات حول ذلك األمر موضع تقدير من الجميع ،ونحن نتوقع االنتهاء من ذلك في
القريب العاجل .وأعتقد أننا في حالة معنوية جيدة للغاية ونحن نقوم بهذا العمل ،وأنا ال
أجد أي مشكالت كبيرة هناك ،ولذلك فإننا سنقوم بما يتعين القيام به حول هذا األمر.
لذلك  --وأعتقد أنه سيكون هناك نوع من ،كما تعلمون ،التحقق األخير مع المجتمع ،ثم
سنستمر في عملنا وتسليمه إلى المحامين .شكرا لكم.

نوارني نيمبونو:

أنا نوارني نيمبونو ،نائب رئيس فريق  CRISPوأمثل هنا مجتمع األرقام.
هناك بعض النقاط اإلضافية وبعض التعليقات التي يجب ذكرها.
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أعتقد أن ياري قام بتوضيح حالة نقاشات حقوق الملكية الفكرية بشكل جيد للغاية ،ولذا
فإنني لن أضيف شيئا إلى ذلك.
وأود أن أقول من وجهة نظر مجتمع األرقام ،بأننا تلقينا تشجيعا منقطع النظير لنطلع على
التقدم الهائل الذي أحرزتموه بشأن اتفاقية مستوى الخدمة بين سجالت اإلنترنت اإلقليمية
و.IANA
ونحن  --في المقام األول ،نريد أن نقول إننا مفعمون باألمل لرؤية حدوث هذه المفاوضات
في العلن وبطريقة شفافة ،كما طلبنا أن تكون ،ولقد تم نشر كافة إصدارات مسودات
اتفاقية مستوى الخدمة على منظمة مصادر األرقام العالمية/قائمة انتقال .IANA
وأعتقد أن ذلك  --كنت سأستخدم كلمة "ملهمة" ،ولكنني أعتقد أنها كلمة نموذجية ،في
الواقع .فإنها تدل على أن هذه األمور من الممكن أن تتم بطريقة شفافة وتبني الثقة في
المجتمع.
وقد أردت أيضا أن أقول إنني أعتقد بأننا الرابع  --على وشك االنتهاء من اإلصدار
األخير من اتفاقية مستوى الخدمة .فريق  -- CRISPنعم ،في الواقع.
ولقد علق فريق  CRISPبأننا نشعر أن اإلصدار الرابع يحترم رغبات المجتمع وما
تمت صياغته في المقترح.
فهذا على أي حال ،مقترح تمت المصادقة عليه وعبر مجلس إدارة  ICANNأيضا عن
دعمه له.
ولذلك تعد اتفاقية مستوى الخدمة مجرد جزء واحد من تنفيذ المقترح ،ولذلك ينبغي أن
نذكر أنفسنا بذلك ،ولكنه أيضا جزء مهم للغاية ،ألنه في جوهره ،يشكل آلية المساءلة
لمجتمع األرقام ،لذلك فمن المهم تنفيذ ذلك بدقة أيضا.
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ولقد طلب مجتمع األرقام أن نكمل هذا في نفس الوقت الذي تنتهي فيه تغييرات لوائح
 ،ICANNلذلك دعونا نتأكد من أننا نهدف لذلك.
وفي الوقت الذي نخطو فيه نحو المراحل األخيرة ،نود أن نقول إننا نعتقد أننا قد انتهينا
بنسبة  ،%90لذلك فإننا بالفعل في المرحلة األخيرة.
ونود توجيه شكر خاص لسجالت اإلنترنت اإلقليمية لطريقة عملهم الذي يتسم بالشفافية،
وعلى وقت التحول الرائع .فكلما كان لديهم تعليقات ،أعتقد بأنهم كانوا يردون عليها في
غضون  48ساعة ،ولقد أجابوا على كل تعليق موجود على القائمة العالمية.
وأود فقط  --لذلك أود أن أشكر الجميع على هذا العمل الرائع ،وفي الوقت الذي نخطو
فيه نحو المراحل األخيرة اآلن ،دعونا نستمر في القيام بذلك بطريقة شفافة ودعونا نواصل
القيام بذلك والتأكد من القيام بذلك بطريقة تحترم المجتمع.
لقد قمنا بعمل رائع إلى اآلن .ودعونا نستمر على هذا النهج حتى النهاية.
وأعتقد بأنه إذا تمكنا من فعل ذلك ،سوف يكون نموذجا يمكننا إظهاره إلى أحفادنا في
المستقبل .إذن شكرا.

أكرم عطا هللا:

شكرا لكم .نحن ملتزمون جدا باالنتهاء من هذا وآمل أن نتمكن من االنتهاء من كل شيء
هذا األسبوع ،لذلك شكرا لك.

الرس–جون ليمان:

الرس ليمان من  .Netnodأود فقط أن أطرح سؤاال سريعا عن التوضيح بخصوص
الجذر  --لجنة مراجعة تقييم منطقة الجذر ،وهي كما تعلمون إحدى جوانب االهتمام لدي.
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ولقد ذكر التكوين عددا من المنظمات الفرعية ثم أظهرتم الجدول الزمني لتعيين هؤالء
األعضاء ،ولكنني لم أكن واضحا بشأن العملية التي يتم تعيينهم بها.
فهل هذه هي الطريقة التي تقوم بها المجموعات الفرعية لتعيين أحد األعضاء أم أن هناك
نوعا من عملية التصديق أو ما هي آلية عمل كل ذلك؟

ترانج نجوين:

نعم .وسيتم تعيين األعضاء من قبل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية التي تم
تحديدها من قبل مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع كما تعلمون ،وسيكون لهم فرصة
تعيين أعضاء لهذه اللجنة.
ولذا فإننا سوف نثير هذه العملية ،ولكن سيتم التعيين داخل نطاق المنظمات الداعمة
واللجان االستشارية ،وذلك باستخدام العمليات الداخلية الخاصة بهم.

الرس–جون ليمان:

حسنا .شكرا لكم.

ليز فير:

أنا ليز فير .أنا واحد من اثنين من الرؤساء المشاركين في .CWG
أشكركم على هذا الفيديو التوضيحي الجيد حول العملية بأكملها .إنه أمر معقد للغاية،
وأعتقد أن وجود الوسائل البصرية لكيفية إجراء ذلك لهو شيء رائع.
وهناك ما يقال ،فإنني مندهشة قليال من خالل رؤية الشرائح اليوم ،والتي تقول فيها يا
ترانج ،أنك تعتقد بأنها تلبي متطلبات المجموعتين.
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ويجب أن أردد ما قالته آفري عن هذا األمر .وأنا ال أعرف ما إذا كانوا يقوموا بتلبية
المتطلبات ألنني لم أراهم حتى اآلن .كان من الرائع الحصول على فرصة لمناقشة ذلك
معكم .وال تزال مجموعة العمل عبر المجتمع مجموعة فاعلة ،وأنا أعلم أن المجتمعات
األخرى لديها مجموعات فاعلة أيضا .لذا أود أن أحثكم على الدخول في هذا الحوار معنا
مسبقا ألننا قد نعود إليكم ونقول إننا ال نعتقد أنها تلبي المتطلبات وهذا مجرد عمل مزدوج.
لذا أعتقد أن الوصول إلينا  --فأنتم ستكونون على اتصال معنا ،وسيكون لدينا مكالمات
كل أسبوعين  --وسيكون ذلك أمرا رائعا .شكرا لكم.

ترانج نجوين:

شكرا لك ،ليز.

أوسكار روبليس:

مرحبا .طاب صباحكم .أنا اسمي أوسكار روبليس .وأنا رئيس منظمة مصادر األرقام
التي تعمل كلجنة استشارية .وقد أردت فقط أن أخبركم بأننا في سجالت اإلنترنت اإلقليمية
ال نتوقع حدوث أي تأخير في هذه العملية ،أقصد عملية اتفاقية مستوى الخدمة الواردة
في اتفاقنا .وقد أردت فقط أن أخبركم  --أقصد ،يجب أن تعرفوا ذلك من خالل  --لقد كنا
نمر بعملية وكان لدينا فترات التعليق العام المختلفة خالل تطوير مبادئ .CRISP
بالنسبة إلى  --وبعد ذلك ،تم إدراج هذه المبادئ في مقترح مجموعة  ،ICGوفي الواقع
كان هذا في فترة التعليق العام في  .ICANNوأيضا ،خالل إصدارات اتفاقية مستوى
الخدمة المختلفة منذ شهر مايو ،وقمنا بنشر جميع هذه اإلصدارات المختلفة ووضعها
للتعليقات العامة ،حتى ال يزال لدينا االلتزام بإجراء ذلك  --هذه العملية بطريقة شفافة
والتعريف بكافة اإلصدارات اإلضافية مع االعتماد دائما على فريق  CRISPللتحقق
من صحة محاذاتنا لمبادئ .CRISP
وقمنا بذلك فقط لنؤكد أننا ال نتوقع أي مزيد من التأخير في هذه العملية .شكرا لكم.
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جريج شاتان .أنا عضو في مجموعة العمل عبر المجتمع والمعين من قبل الدوائر
االنتخابية لمجموعة أصحاب المصلحة التجاريين في منظمة .GNSO
إنني أشعر بنفس مخاوف زمالئي بمجموعة العمل عبر المجتمع آفري وليز ،فيما يتعلق
بما إذا كان المقترح المعروض هنا ،والذي لم يقدم إلى مجموعة العمل عبر المجتمع أوال،
يفي بمتطلبات مجموعة العمل عبر المجتمع.
وأعتقد أن هذا المقترح ال يستند إلى مبادئ االنفصال التي تعتبر أساسية إلى  --إلى نتائج
عملنا وأن هذا المقترح يضع حقا جدوى صالحية وكالة ( )PTIوتحويلها إلى ممارسة
عملية محاسبية.
وأعتقد أيضا أن المبررات المقدمة هنا فيما يتعلق بحجم الشركة وعدد العاملين هو ،في
رأيي ،هراء .فأنا لست محاميا مؤهال في والية كاليفورنيا ولكنني محاميا في الواليات
المتحدة .فبينما قد يكون هناك بعض المتطلبات القانونية التي ال تقم بإرفاق أقل من 50
موظفا إلى شركة ما ،ال يوجد أي سبب يمكن أال يقدم الفوائد والحماية األخرى التي تقدمها
 ICANNللشركة بأقل من  50موظفا .فال يوجد ما يمنع حدوثها؛ وال يوجد أي متطلبات
يجب أن تكون هناك.
وحتى إذا كان لدى  ،ICANNأو وكالة ( )PTIأي نية لطرد موظفيها من خالل عدم
منحهم المزايا ،فإن ذلك سيكون مؤسفا للغاية ولكن غير قانوني .ومع ذلك ،فإذا كانوا
ينوون إعطاء جميع الفوائد والحماية األخرى التي يحصل عليها الموظفين في الشركات
الكبيرة ،فإن ذلك سيكون قانونيا ومتوقعا وسليما بموجب هذا االنتقال.
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ومرة أخرى ،أعتقد أن استخدام ذلك كذريعة  --مرة أخرى ،ليست كالتي تم إحضارها
إلى مجموعة العمل عبر المجتمع أو إلى مستشارنا  --ولدينا مستشار وأنا متأكد من أننا
سنشهد تقديم هذا السؤال إلى المستشار ،إال إذا تقرر أن ذلك لم يعد سببا .ونتطلع إلى
مناقشة ذلك األمر في منتدى مناسب ونتوصل في النهاية إلى حل .شكرا لكم.

سيون أوجيدجي:

حسنا .شكرا جزيال لكم .اسمي سيون أوجيدجي ،عضو أيضا في مجموعة العمل عبر
المجتمع .أود أن أردد ما قاله الرئيس المشارك في مجموعة العمل عبر المجتمع .إنني
مندهش للغاية من رؤية هذا العرض التقديمي أيضا .وليس ألن لدي رأي حول ما إذا كان
يتفق ذلك األمر مع مقترحنا أم لم يصلوا إلى اتفاق ،ولكنني  --أود حقا تشجيع ICANN
لمحاولة تجنب ذلك .خصوصا عند هذه المرحلة .ويمكن أن يخلق ذلك انطباعا حول
العملية برمتها .وأود تشجيعكم دائما على المحاولة في االنخراط مع مجموعة العمل عبر
المجتمع أوال .ال سيما ونحن في مرحلة حرجة للغاية ،وقد ال يساعد االختالف العلني في
هذه المرحلة العملية برمتها.
واآلن أنتقل إلى السؤال الذي أود طرحه.
أود فقط أن أطرح سؤاال :هل  --هل توجد نية لمواصلة عملية تنفيذ بعض التوصيات من
مجموعة العمل عبر المجتمعات فعال ،بغض النظر عن نتائج وجهة نظر  NTIAللمقترح
بأكمله؟
شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

هذا السؤال موجه إلى مجلس اإلدارة .يمكن أن يقرر المجلس فعال اعتماد عناصر معينة
من هذه العملية ،بغض النظر عن حدوث هذا االنتقال أم ال ،ولكن ما زال هناك  --وسيتخذ
المجلس قرارا بشأنه .شكرا لكم.
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حسنا .أرغب في المتابعة .السبب وراء سؤالي هو ألن لديكم جدول زمني يبدأ في أبريل
ويذكر شيئا بخصوص تنفيذ الالئحة الداخلية وغير ذلك ،وهذا يعني أنني ال أعتقد بأن
 -- NTIAبأنه يوجد أيضا جدول زمني يقول بأن  NTIAستستجيب في شهر يونيو أو
شيء من هذا القبيل ،وهذا يعني أنكم قد اتخذتم قراركم بالفعل لتنفيذ هذا الشيء قبل
استجابة  ،NTIAولهذا السبب أنا أسأل .شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

توجد نية فعال لتنفيذ اللوائح الداخلية ،إال أنها لن تصبح سارية حتى حدوث االنتقال بالفعل.
إذن -- ،إن كان هناك أي تغيير في ذلك ،فبإمكاننا تغييره.
إذا رغبتم في ذلك  --حسنا .شكرا.

باتريك فالتستروم:

مرحبا .أنا باتريك فالتستورم .أنا نائب رئيس مجموعة .ICG
هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة  6من فضلكم؟
قد يبدو ذلك سخيفا ،ولكنه في غاية األهمية.
ومما جاء فيها ،وكانت الصدمة األولى ،أن "مجموعة  ICGقدمت مقترحها النهائي يوم
 29أكتوبر" .وهذا غير صحيح .فلم يتم تقديم المقترح حتى اآلن .شكرا لكم.

ليو يو:

مرحبا .اسمي ليو يو من الصين ،وأرجو أن تسمحوا لي أن استخدام اللغة الصينية لطرح
سؤالي .شكرا لكم.
لقد الحظت أنكم تتناقشون بشأن الكثير من القضايا .وأتذكر بعضا منها من مؤتمر دبلن
ألن ذلك األمر له صلة  --بجميع المجتمعات ،خاصة مجتمعات أسماء النطاقات الدولية،
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ولذلك آمل أن تقوم  ICANNبتحديث كافة المعلومات على الموقع اإللكتروني وأن تقوم
بعملية التحديث بسرعة أكبر وخاصة لجميع إصدارات التحديث .خاصة التحديثات
باللغات األخرى.
فعلى سبيل المثال ،تمكنت اليوم من التحدث وطرح سؤالي باللغة الصينية.
سؤال ثاني.
لقد الحظت مسبقا أن بعض المجتمعات قد أعربت بأن الحكومة األمريكية قد تؤخر هذا
المقترح أيضا ،أو قبول هذا المقترح ،أو أنهم قد ال يقبلون المقترح على اإلطالق ،فيما
عدا معلمات بروتوكول اإلنترنت وكذلك الفصل بين أسماء النطاقات .وإنني غير متأكد
إن كان بوسع مجلس إدارة  ICANNالتعبير بأي تعليقات بخصوص ذلك.
ونقطتي الثالثة ،والتي قد ذكرت في مؤتمر دبلن.
تم التشاور بشأن الكثير من المسائل القانونية مع محامين في أمريكا .وال أعتقد أن الكثير
من األصوات قد سمعت من الدوائر أو الواليات القضائية األخرى ،أو من مجتمعات
أسماء النطاقات الدولية أو المجتمعات التي تعمل باللغة الصينية .فهل سيتمكنون من
التعبير عن آرائهم؟
وآمل أن يتم إيالء مزيد من االهتمام لهذه القضايا ،فقد أعرب زميلي من الهند أيضا عن
قلق مماثل.
وهذا بالنسبة لجميع أسئلتي .شكرا لكم.
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فنحن  --وفيما يتعلق بأول شيء ،فإننا  --ملتزمون بتحديث كافة هذه المعلومات الواردة
على الموقع .وسيكون هناك بعض التأخير بين وقت قيامنا بالترجمة وتحديث كل ذلك،
لكننا ملتزمون بذلك.
وفيما يتعلق باالستماع إلى بقية المجتمع ،فنحن نستمع بالفعل إلى المجتمع بأكمله .فنحن
لدينا آليات متعددة لبقية المجتمع للمشاركة في المناقشات التي كانت تنعقد ،وكذلك نشر
األمور للتعليقات العامة حتى يتسنى لبقية المجتمع تقديم مساهماتهم في كل هذه األمور
أيضا.
لذلك  --وفيما يتعلق بتغيير اللوائح الداخلية ،بما في ذلك نشر جميع خططنا للتعليقات
العامة ،وسوف نجمع كافة المعلومات والرد عليها .شكرا لكم.

سامانثا آيزنير:

طاب صباحكم .أنا سامانثا آيزنير ،أعمل مستشار قانوني عام لدى  .ICANNأردت فقط
تناول بعض التعليقات التي سمعناها في وقت سابق عن القضايا المتعلقة بالتوظيف والتي
يمكن أن تؤدي إلى الفصل الكامل لوكالة (.)PTI
إننا ندرك أن وكالة ( )PTIقد تكون بالضرورة منظمة صغيرة .ونؤكد على أن المخاوف
التي لدينا داخل  ،ICANNليست حول المزايا النقدية فقط .ونحن نعلم أن هناك طرقا
لتحسين كافة النواحي من جودة األجر أو  --أو توفير التأمين ،إلى آخره.
والمخاوف التي لدينا تتعلق بقوانين الدولة االتحادية والخاصة التي تطبق على المنظمات
التي تنشا على أساس عدد معين من الموظفين الذين تعينهم ،ولدينا مخاوف من أنه سيكون
لدينا موظفين ،بحكم العمل في جزء منفصل ولكنهم ال يزالوا مرتبطين بـ  ،ICANNولن
يكون لديهم بعض الحقوق القانونية إذا كانوا يعملون لحساب منظمة أصغر أكثر من
األشخاص الذين يستخدمونهم للجلوس بجوارهم.
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ولذا فإننا سوف نقدم المزيد من المعلومات ،ولكنني أردت التأكد فقط من أن السجل كان
واضحا بأن هناك مخاوف قانونية محددة حول خسائر الحقوق القانونية التي تعد  --جزءا
من القيادة على القضايا المتعلقة بالتوظيف والتي تكون وراء ذلك.

روس موندي:

طاب صباحكم .اسمي روس موندي ،وأتحدث بصفتي الشخصية .تصادف أنني عضوا
لفترة طويلة في اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار وكنت عضوا في لجنة الترشيح عدة
مرات وأود أن أقترح أن النهج ،بالنظر إلى الجداول الزمنية التي يتم وضعها ،واستخدام
لجنة الترشيح الختيار مستشاري المجلس المستقلين أو أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعتقد
أنهم كانوا مشار إليهم هنا ،في المقترح المقدم من مجموعة العمل عبر المجتمع الذي لم
يكن جيدا بالنسبة للتعيين األولي بسبب الطريقة التي تميل لجنة الترشيح إلى العمل بها،
والطريقة التي يسعى من خاللها المتقدمون للوصول إلى لجنة الترشيح .وهم يعرفون ما
إمكانياتهم المحتملة من التعيينات وما نوع األشياء التي يرغبون في العمل عليها .وأود
أن أقترح أنه ال أحد من األشخاص الذين تقدموا للوظائف في هذه المرحلة الزمنية قد
فكر في تعيينه في مجلس إدارة وكالة (.)PTI
ولذلك فقد يكون من المفيد النظر ،على األقل في التعيينات األولية ووجود آلية بديلة،
خاصة إذا لم تتح لهم فرصة المناقشة مع لجنة الترشيح في هذه المرحلة .شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك على كلماتك الطيبة .أعرب عن تقديري عن ذلك ،وسنعمل مع لجنة الترشيح
ومجموعة العمل عبر المجتمع إليجاد البدائل في حالة عدم عمل تلك الدورة مع لجنة
الترشيح .شكرا لكم.

مايك سيلبر:
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لقد الحظت تعليقا واحدا حول العقبات والعوائق التي تحول دون المشاركة .واعتقد أنه
إذا قرأتم  --أو استمعتم إلى قراءة ستيف عن اإلحصاءات من حيث عدد االجتماعات
وساعات العمل ورسائل البريد اإللكتروني المتبادلة على القوائم ،ستجدون ذلك مزعجا
للغاية ولكن من المفهوم جدا أن الناس يشعرون بأنهم لم يدرجوا في نهج يتمحور حول
اإلنجليزية أو في نهج قانوني وأن أصواتهم لم يتم دراستها.
والذي أرجوه حقا هو ما إذا كان الناس يشعرون بأنهم قد حرموا من حقوق المشاركة في
هذه العملية ،فهم ال يشيرون إلى مشاعرهم فقط ،بل إنهم يحاولون ويقدمون بعض
المقترحات العملية ألن هذا قد استهلك قدرا هائال من العمل وقدرا هائال من الجهد .وإذا
كان الناس ال يشعرون بأن لديهم فرصة للمشاركة ،ال أعتقد أننا ال يمكننا عكس هذه
العملية ولكن تقديمهم أيضا من خاللها .ونحن في حاجة لضمان أن تحل العمليات
المستقبلية هذه المشكلة.
والشيء الثاني الذي أسمعه هو تكرار بعض المشكالت الموجودة في برنامج نطاقات
 gTLDالجديدة ،وهذا النقاش دائر بين السياسات والتنفيذ أو التوصيات الواردة في هذه
الحالة والتنفيذ.
وأود أن أشجع المجموعات حقا لتكون أكثر وضوحا .وإذا كانوا ال يشعرون بأنهم يتم
تضمينهم في دائرة التعقيبات ،فإنه من الصعب جدا معرفة ما هي التعقيبات الكافية ،وما
هي التعقيبات الزائدة عن الحد .وهل تتطلب كل فاصلة العودة إلى مجموعة العمل عبر
المجتمع أو مجموعة العمل عبر المجتمعات للمراجعة والتعليق قبل المضي قدما؟
لذا أود أن أشجع الناس فعال للعمل على دورة المراجعة بدال من النهوض اآلن والقول
بأنكم لم تعطونا الفرصة للتعليق .وكيف تجرؤون على المضي قدما في التنفيذ وهذا هو
مقترحنا ،كما نطالب أن نشارك في تفاصيل التنفيذ.
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وإذا كان األمر كذلك ،فهذا أمر جيد ورائع .ولكن يمكن للموظفين بعد ذلك وضع الخطط
حولها إذا تم تنفيذها.
والتعليق الثالث الذي أثير عدة مرات هو التزام مجلس اإلدارة بتنفيذ عمليات المساءلة
بغض النظر عن استمرار التحول من عدمه .وبينما ال أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن
مجلس اإلدارة ،أستطيع أن أتحدث بصفتي الشخصية .وتغييرات المساءلة مهمة جدا في
المنظمة .وإنني ملتزم بالمضي قدما في ذلك األمر مع العديد من زمالئي الذين تحدثت
معهم.
وفي الوقت نفسه ،يوجد فارق بسيط .وقد ال يتم االنتقال ألنه قد يكون هناك عناصر معينة
من المقترحات الغير مقبولة لـ  NTIAوفي هذه الحالة ال نستطيع أن نقول ببساطة،
"حسنا ،سنقوم بتنفيذ هذا وليس من المهم أن يتم االنتقال" .لذلك أعتقد أنه من السابق
ألوانه القول إن مجلس اإلدارة يمضي قدما بالرغم من كل شيء.
ولكن في الوقت ذاته ،هل يوجد أي التزام بذلك؟ ومن أعضاء مجلس اإلدارة الذين تحدثت
معهم ،يوجد التزام بالتأكيد للمضي قدما وتنفيذ جميع التحسينات على المساءلة والتغييرات
والتعديالت والتنقيحات ،ليس فقط من أجل الوصول إلى االنتقال ولكن لتحسين عمليات
هذه المنظمة وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة ألصحاب المصلحة والمشاركين.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك ،مايك.

آفري دوريا:

شكرا لكم .اسمي آفري دوريا ،إذا سمحتم لي بتقديم تعليق إضافي بناء على ما قاله مايك.
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أعتقد أن تعليقي سيكون بأن ما قاله حقيقي تماما .وعندما يتعلق األمر بتفسير الكلمات،
تصبح هناك حاجة إلى التحلي بالمرونة في األخذ والعطاء والذهاب واإلياب .ولكن عندما
يتعلق األمر بتجاهل كلمات بالتحديد مثل "سوف يكون هناك كيان قانوني مستقل" ويكون
هناك قرار بفعل شيء غير ذلك ،يصبح األمر وقتها غير متعلقا بالتفسير .ويصبح األمر
كقول "لن نقوم بذلك"  --ومن الواضح أنك تقول ال نعتقد بأن ذلك فكرة جيدة .ولكن في
تلك المرحلة ،أنت بحاجة إلى العودة وإجراء محادثة مع الناس لتقول" ،ولكن هذا هو ما
قررنا القيام به".
ولذلك ال أعتقد أنها مسألة متعلقة بالتفسير في هذه المرحلة التي نتحدث عنها .ولكنها
مسألة تتعلق بكلمات محددة ووجود قرار لفعل شيء عكس ذلك .شكرا.

أكرم عطا هللا:

أريد أن أؤكد لكي يا آفري بأنه ال يوجد قرار لفعل شيء عكس ذلك .فالقرار هو أن لدينا --
أفضل تفكيرنا اآلن هو أن فعل شيء مماثل لذلك .ونحن نعتقد أن ذلك سيفي بالمتطلبات.
ويرجع السبب وراء أننا لم نضع خطة للتعليقات العامة قبل وصولنا إلى هنا ،هو أننا
أردنا أن نناقش ذلك مع المجتمع واالتفاق على أفضل السبل للمضي قدما والخروج بشيء
 -ألننا واثقون من أن أمر موظفي  IANAيهمك أيضا .لذلك لم نقم  --نعلم أنكي الترغبي في إلحاق الضرر بالموظفين أو التسبب في تركهم للعمل .ولذلك نريد أن نناقش
ذلك معكم حتى نتأكد من الوصول إلى أفضل الحلول بالنسبة لنا جميعا ،والتوصل إلى
االستقرار واالنفصال ،والمضي قدما في أسرع وقت ممكن.
لذلك تركنا الخطة لوضعها للتعليقات العامة بعد االجتماع حتى نتمكن من الحصول على
هذه األشياء معكم ومن ثم المضي قدما.
وآمل أن تنظري إلى األمر من وجهة نظرنا ،وأننا ال نحاول فرض طريقة معينة للعمل
أو أي شيء من هذا القبيل .آمل أن يوضح هذا األمور .شكرا.
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بروس ،إذا جاز لي أن أضيف إلى ما قاله أكرم ردا على آفيرا ،فقط للتأكيد ،يا آفيرا،
ربما لم أوضح أننا ننوي جعل وكالة ( )PTIكيان قانوني مستقل وفقا لتوصية مقترح
مجموعة العمل عبر المجتمع .وستكون كيانا قانونيا مستقال وتتخذ من والية كاليفورنيا
مقرا لها .وسوف نتقدم ليكون وضع الكيان غير هادف للربح كما هو موصوف في القسم
( 501ج) ( )3من القانون .حتى تصبح كيانا قانونيا مستقال.

بروس تونكين:

هذا هو بروس من مجلس إدارة  .ICANNولدي تعليق واحد .وهو أنني الحظت وجود
أعضاء من الجمهور  --يعرفون النص كلمة بكلمة في الوثائق الفعلية التي تعتبر كبيرة
ووثائق شاملة.
إن ما ترونه هنا عبارة عن عرض  .PowerPointوأستطيع أن أرى وصول الناس
إلى الكثير من االستنتاجات بعد رؤية مخططين من المستطيالت وبضعة أسطر من
النص.
أما الشيء الذي تحتاجه المجموعة هو رؤية التفاصيل وراء عرض ،PowerPoint
ورؤية االتفاق ،وكذلك التفاصيل .حتى ال يصل األشخاص الحذرين إلى استنتاجات
سريعة .ال تتسرعوا في أمر الموظفين .فإن ذلك مجرد صورة.
وأنت يا آفري تقولين أن تلك الصورة ليست مطمئنة بالنسبة لكي .وكذلك قال اثنين آخرين
بأن صورة أخرى ليست مطمئنة بالنسبة لهم بشأن مجموعة من التفاصيل األخرى.
وبالتالي فإن الرد الصحيح هو أن الموظفين سوف يقدمون لكم التفاصيل ،وبعد ذلك يمكنكم
التعليق على تلك التفاصيل المتعلقة بوثيقة التصميم بشكل أساسي.
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وأعتقد بأن ذلك هو الطريق المناسب للمضي قدما بدال من الجدال بشأن عرض برنامج
.PowerPoint

تشاك غوميز:

معكم تشاك غوميز .وأنا أتحدث بصفتي الرئيس السابق لمجموعة عمل السياسات والتنفيذ.
إن ذلك اليوم الثاني على التوالي والذي أسمع فيه الناس يتحدثون عن السياسات والتنفيذ.
وأدرك تماما بأن مجموعة العمل لم تكن معنية بعملية وضع السياسات وكان ذلك من
مهام منظمة  ،GNSOفهي مجموعة عمل عبر المجتمعات ،أليس كذلك؟
ولكن إذا تم اتباع التوصيات التي أنتجتها تلك المجموعة ،لكنا تجنبنا الكثير مما شهدناه
اليوم .ولقد ذكر عدة أشخاص هذا الكالم.
فإن إشراك مجموعة العمل عبر المجتمع في ذلك األمر كان من الممكن أن يجنبنا كثيرا
مما نشهده اليوم .وأعلم أن ذلك سيأخذ وقتا أطول قليال ،ولكن أعتقد بأنه من الممكن
حدوثه.
كنت في لقاء جيد جدا استمر لثالث ساعات الليلة الماضية حيث عرضت على الموجودين
اتخاذ بعض األفكار التي تتعلق بدعم الميزانية بدءا من فريق التصميم  ،0الذي أقوده،
وحتى نصل إلى مجموعة العمل عبر المجتمع بالكامل .ومن الممكن أن يكون ذلك وسيلة
فعالة للغاية للقيام بذلك.
وأعتقد أن النوايا كلها جيدة هنا .وليس لدي أدنى شك في ذلك .ولكن إذا تعلمنا الذهاب
فقط إلى هيئة صنع السياسات ،وهي مجموعة العمل عبر المجتمع في هذه الحالة ،فإننا
يمكننا تسوية الكثير من ذلك وتجنب سوء الفهم  --وأعتقد أن الكثير من ذلك هو سوء
فهم .وأعتقد بأننا عندما نبدأ في النظر للتفاصيل ،سنتمكن من دراستها معا .وسنتمكن من
التوصل إلى حلول جيدة من وجهات نظر متعددة.
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وأود أن أشجع الجميع على التعلم من ذلك وإشراك األشخاص الذين قدموا تلك التوصيات
والذين تأثروا بها بشكل مباشر قبل تقديم تلك األشياء للجمهور ،وسيتم ذلك على نحو
أفضل كثيرا.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك ،تشاك .أريد أن أؤكد لك أننا نسعى للقيام بذلك ،ألننا ال نريد أن نتوصل إلى
المنتج النهائي ومن ثم نعلم أننا ال نلبي التوقعات .لذلك نخطط لالنخراط بصفة منتظمة
في الواقع مع هيئة تطوير السياسات حتى نتمكن في نهاية هذا اليوم من تقديم احتياجاتهم.
هذه هي الخطة إذن.
وأعتقد أن قدومنا إلى مراكش ووضع هذه الخطط في وقت متأخر من المباراة وكل تلك
األمور ،نكون بذلك قد تخطينا خطوة وينبغي أال يحدث ذلك .شكرا.

ترانج نجوين:

إذا سمحتم لي ،لقد تخطينا وقت الجلسة بدقيقتين .لذلك أريد أن أغلق القائمة أمام األسئلة
في ذلك الوقت.

جوناثان روبنسون:

هل ستخرجني من القائمة ،أم من الممكن أن أتحدث؟ شكرا لك.
اسمي جوناثان روبنسون ،واحد من الرؤساء المشاركين مع ليز فير .أنا لم أحضر هذه
الجلسة بأكملها ،ولكني كنت أشاهد نسخة من النص المدون الجتماع آخر ،وبدأت بعض
أجراس اإلنذار تقرع.
لقد عملت مع أكرم وترانج ،ولقد عملنا معا بشكل فعال للغاية .ولكن الذي يقلقني هو أن
هناك محتوى فريد يخرج في هذه المرحلة ،كما قلت قبل قليل .وهذه هي المشكلة .ويعد
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ذلك  --ال ينبغي أن يكتشف رؤساء المجموعة ذلك األمر ،وخصوصا عندما قمنا بااللتزام
بعدم العمل على السياسة ولكن على التنفيذ معا بطريقة متكررة.
لذلك أعتقد أن لدينا مشكلة هنا .وإنني متأكد من أن ذلك ليس باألمر المستعصي .وأود أن
أقول بأن قائمة االنتظار كانت مغلقة أمام زميلتي أليسا ولم تكن قادرة على التحدث أيضا.
وكان لدينا كلمة سريعة قبل ذلك ،وأعتقد أن لدينا قلق مماثل.
لذلك يبدو أن شيئا قد انطلق هنا ،وهو القلق بشأن المحتوى الفريد ،وتفسير هذه السياسات.
ونحن حقا في حاجة إلى عودة ذلك إلى المسار الصحيح دون رفع حدة الجدال كثيرا مع
االعتراف أيضا بأن هناك بعض المشكالت.
سمعت مثاال واحدا فقط عندما جئت إلى هنا عن استخدام لجنة الترشيح .واآلن ،أتذكر ما
قيل في الوثيقة وهو "لجنة الترشيح أو هيئة مماثلة" .ولذلك ينبغي أن نجري محادثة معكم
بشأن ما هو الحل األمثل من الناحية العملية نظرا لنقطة روس ،والتي كانت جيدة جدا،
وما هو الذي يتعلق بهم اآلن أو الذي سيتعلق بهم في المستقبل .وهذا مثال واحد قد سمعته.
ولكني أستحلفكم جميعا ،بأن تدعونا نعيد ذلك إلى المسار الصحيح والتأكد من عدم وجود
خالفات والتي ال ضرورة من وجودها .شكرا لكم.

أكرم عطا هللا:

شكرا لك ،جوناثان .إنني أتفق تماما مع ذلك .وأعتذر على هذا المحتوى المفاجئ .ربما
كنا نعمل بشكل سريع جدا ،وتخطينا خطوة أثناء قدومنا إلى مراكش .ولكنكم تعلمون بأننا
نريد الحصول على تلك األشياء مع هيئة تطوير السياسات للتأكد من أننا نسير على نفس
الموجة قبل القيام بالنشر .لذلك نأمل فعل ذلك  --وسنكون أكثر حذرا عند القيام بذلك في
المستقبل .شكرا لكم.
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بدأ الوقت ينفذ منذ قليل .شكرا لكم جميعا على البقاء .سنمضي قدما إلغالق هذه الجلسة
اآلن .شكرا لكم.

[نهاية النص المدون]
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