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 أرحب بكم جمیًعا. سوف نبدأ في خالل دقیقة واحدة. شكًرا.  كارین لینتز:

الجدیدة واألنشطة  gTLDطاب مساؤكم جمیًعا. مرحًبا بكم في جلسة مراجعات برنامج 

، ICANNذات الصلة. أنا اسمي كارین لینتز. أنا مدیرة العملیات وأبحاث السیاسة في 

ھذه الموضوعات معي الیوم. على كما أن معي القلیل من المتحدثین الذین سوف یناقشون 

یمیني جوناثان زوك رئیس فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك. 

لـ  PDPوبجواره جیف نومان، أحد الرؤساء المشاركین الثالثة في مجمعو عمل 

GNSO  حول اإلجراءات التالیة لبرنامجgTLD  الجدیدة. وسوف نحصل لكم على

. بینو أحد NLnet Labsذلك. وعلى یساري بینو أوفریندر من بطاقة أعمال تقول 

المشاركین في فریق الدراسة الذي یعمل على التحلیل المستمر المستمد من البیانات 

 الستقرار نظام خادم الجذر، وسوف یقدم لنا إحاطة حول ذلك. 

. ي السابقومن ثم فإن ھذه الجلسة مختلفة قلیالً عن الجلسات القلیلة التي أجریناھا ف

وأعمالنا حتى ھذا الوقت كانت في الكثیر منھا حول تجمیل البیانات، وحول المقاییس 

وحول إجراء الدراسات واالستطالعات. ونحن في نقطة ھامة اآلن، ذلك أن لدینا اآلن 

أصحاب مصلحة ینظرون في البیانات ویبدأون في المشاركة في التحلیل، والنظر في 

لتي لدینا ومحاولة استخراج ما یقولھ لنا ذلك باإلضافة إلى البدء الخبرات والمعلومات ا

 في استخراج بعض وجھات النظر واالستنتاجات والتوصیات. وھذه المسائل معنا قید التنفیذ.

وھدفنا ھنا یتمثل في توفیر إحاطة بحیث تطلعون جمیًعا على ما وصلنا إلیھ في ھذه 

طار الزمني ومراحل التنفیذ، وبشكل مھم، ما المراجعات في الوقت الحالي، وما ھو اإل

ھي األدوار الھامة لجمیع المجموعات المشاركة في ذلك. ھذا واحد من األسئلة الشائعة 

التي نحصل علیھا، "أنا ال أفھم الفارق بین ھذا وذاك، وكیف یمكنني المشاركة ھنا، أو 

ت باإلضافة إلى أین یجب أن أذھب؟" ومن ثم سوف نقوم باستعراض ھذه الموضوعا

 الحصول على بعض الوقت من أجل األسئلة والتعقیبات من أي منكم. 
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إذن نرید فقط استعراض بنود جدول األعمال: النقاط األساسیة التي سوف نتناولھا حول 

وسوف یكون معنا ، المراجعة المستقلة لدار مقاصة العالمات التجاریة. CCTمراجعة 

شخص ما من فریق المراجعة في ھذا االجتماع األسبوع الحالي. وھو لیس ھنا في 

مراكش، وعلى الرغم من ذلك، سوف أتحدث حول ذلك. وسوف یقوم بینو بوصف أعمال 

، وبعد ذلك سوف أطرح بعض األسئلة PDPاستقرار الجذر وسوف یتحدث جیف حول 

  على الجمیع وسوف نواصل المناقشة.

جوناثان، ھل لي أن أحیل إلیك الكلمة للبدء في مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار 

 ؟ CCTالمستھلك 

 

بالتأكید. شكًرا، كارین. وشكًرا للجمیع على حضور الجلسة. فھناك العدید الكثیر من  جوناثان زوك:

وكما ترون ھنا على الجلسات المتنافسة، ومن ثم شكًرا لكم على حضور جلستنا. 

الشریحة، فقد كان جزًءا من متطلبات تأكید االلتزامات بأن نجري مراجعة دوریة على 

الجدیدة للوقوف على ما إذا كانت قد عززت من ثقة المستھلك واختیاره،  gTLDبرنامج 

. ومن ثم فقد كان ھذه ھي األسئلة التي DNSباإلضافة إلى المنافسة اإلجمالیة في سوق 

ھا. كما أن ھناك جزء في المراجعة التي خصصناھا لعملیة الطلبات باإلضافة إلى طرحنا

عملیة التقییم، وكیفیة سیر ھذا العمل أیًضا، باإلضافة إلى الضمانات التي تم العمل بھا 

من أجل الحیلولة ضد بعض التحدیات والمآزق لتلك العملیة. ونحن في ذلك مراجعة 

مضینا في حقیقة األمر السنوات الخمس الماضیة في مناقشة فریدة، كما ذكر كارین، فقد أ

وتجمیع البیانات التي قد نستخدمھا من أجل المساعدة في إجراء تحلیل أكثر موضوعیة 

لھذه األشیاء. ومن ثم فإن ھذا بالتأكید اختصاص ومھمة ھذه المجموعة المتمثلة في 

لة للقیاس لجعلھا قائمة على محاولة تحدید وتعریف التحدیات التي نجدھا بطریقة قاب

البیانات وموجھة بھا. وبمعنى آخر، فقد كانت ھذه مشكلة ونحن نرى ھذه المشكلة نتیجة 

النظر في ھذه البیانات، ومن ثم عندما نقدم نصائح بعد ذلك، نحاول تحدید نجاح تلك 

لتي ا التوصیات كوظیفة للتغیرات على تلك البیانات. وھذه ممارسة جدیدة، ومن األشیاء

  نسعد ونھتم بھا. لكنھا ال تزال جدیدة ونحن نتعلم أثناء العمل والتقدم.
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، GNSOوھناك فرق عمل للمراجعة تم اختیارھا في شھر ینایر. وھناك ستة أعضاء من  

 GACوواحد من اللجنة االستشاریة الحكومیة  ccNSOواثنین من  ALACواثنین من 

، وبعد ذلك كان ھناك أیًضا أربعة GACیمثل رئیس  وواحد یمثل المدیر التنفیذي، وواحد

خبراء مستقلین أعتقد أنھم مفیدین من الناحیة العملیة بالنسبة لنا بسبب القوة التي نحاول 

من خاللھا المشاركة في ھذه المراجعة. كما أن معنا خبیر اقتصادي كواحد من خبرائنا 

وھناك عدد من األشخاص المشاركین المستقلین، وممثل لوكالة حمایة المستھلكین، إلخ. 

بسبب ما لدیھم من خبرات في التعامل مع ھذه المشكالت، باإلضافة إلى أعضاء من 

المجتمع الذین یعبرون فقط عن ضغوط ما بعد الصدمات المرتبطة بھذه األنشطة. ومن 

 ثم أتمنى أن تؤدي ھذه التولیفة إلى مراجعة قویة. 

ي األسفل ھنا بحیث یمكنكم متابعة ما نقوم بھ. وھناك ویمكنكم االطالع على الرابط ف 

 -صفحة ویكي مخصصة لذلك. كما أن ھناك ثالثة فرق فرعیة منفصلة قمنا بتقسیمھا 

واحدة من أجل التعامل الطلبات وعملیة التقییم، وواحدة للتعامل مع ثقة العمالء 

ن اجتماعاتنا مفتوحة والضمانات، واألخرى للتعامل مع المنافسة واالختیار. علًما بأ

 Adobeللمالحظة أمام الجمھور. وبمعنى آخر، یمكنكم تسجیل الدخول إلى برنامج 

Connect  واالستماع إلى ذلك، إال أنھ سوف تكون ھناك أیًضا أرشیفات باإلضافة إلى

 نصوص مكتوبة تتم إتاحتھا من حیث إلى آخر كذلك. 

؟ ال أتذكر. حسًنا. حسًنا، شكًرا جزیالً. ھل نفد مني الوقت؟ ھل معي المزید من الشرائح

أرید أن أذكر أن لدینا جلسة المشاركة العامة الخاصة بنا حیث سنخوض في المزید من 

یوم األربعاء، ومن ثم إذا كنتم معنیین بھذه الموضوعات، برجاء  5:15التفاصیل في 

وحة حول رأیكم الحضور ومقابلة األعضاء من الفریق، واسمحوا لنا بإجراء مناقشة مفت

 في األولویات التي یجب أن تكون في إجراء ھذا التقییم. شكًرا جزیالً. 

 

شكًرا لك، جوناثان. إن نشاط المراجعة التالي الذي سوف نسلط الضوء علیھ ھنا ھو  كارین لینتز:

مراجعة مستقلة لدار مقاصة العالمات التجاریة. وھذه من بین آلیات حمایة الحقوق التي 

الجدیدة كما أنھا تدعم أشیاء مثل فترة تسجیل  gTLDیرھا كجزء من برنامج تم تطو
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نطاقات العالمات التجاریة للمرة األولى ومطالبات العالمات التجاریة. كما أن مفھوم أي 

مراجعة مستقلة منشأھا بعض النصائح السابقة من اللجنة االستشاریة الحكومیة التي قدمت 

، یجب أن یكون ھناك gTLDد إطالق عدد من نطاقات النصح بأنھ في وقت محدد بع

تقییم مستقل یتم القیام بھ لعملیات دار المقاصة. وقد أوضحوا مجموعة من األشیاء التي 

كانوا مھتمین بھا على وجھ الخصوص والتي اشتملت على تضمین المتقابالت غیر 

 یھا. تي تم تسلیط الضوء علالمتطابقة، ومدة فترة الدعاوي، كانت من بین األشیاء القلیلة ال

ونحن نعتقد أن ھذه المراجعة سوف تكون مفیدة من حیث الوصول إلى بعض البیانات 

التي لدینا حول استخدام دار المقاصة بطرق مختلفة، باإلضافة إلى أن ھناك أحد المكونات 

في تلك المراجعة ویشتمل على التحدث إلى العدید من أصحاب المصلحة ومجموعات 

حاب المصلحة الذین كانوا مستخدمین أو غیر مستخدمین لدار المقاصة أو كانوا أص

 مشاركین في بعض من ھذه العملیات. 

 CCTومن ثم نعتقد أن ھذا الجھد سوف یكون مفیًدا بالفعل بالنسبة لفریق مراجعة  

المحتمل باإلضافة إلى أنھم سوف ینظرون في آلیة حمایة الحقوق كضمانات، وربما أیًضا 

أثناء تنفیذھا لمناقشات ذات صلة بآلیات حمایة الحقوق. وسوف تكون ھناك  GNSOإلى 

جلسة مخصصة حول ذلك یوم الخمیس حیث یمكنكم معرفة المزید حول كیفیة المشاركة 

 في ذلك. 

بعد ذلك التحدث قلیالً حول دراسة التحلیل المستمر المستمد من  وسوف أطلب من بینو 

 البیانات الستقرار نظام خادم الجذر.

 

. وھو اختصار للتحلیل CDARشكًرا. إذن فإن دراسة حول استقرار الجذر ھي مشروع  بینو أوفریندر:

مكون من المستمر المستمد من البیانات الستقرار نظام خادم الجذر، والتي نفذھا اتحاد 

ھولندي،  NLوھي سجل  SIDN، وھي مؤسسة بحثیة ھولندیة، وTNO-ثالث شركاء 

[یتعذر تمییز الصوت]، وھي شركة أبحاث وتطویر غیر ربحیة وھي  NLnet Labsو 

 gTLDالتي أعمل بھا. بعض الخلفیات وأھداف المشروعات ھي دراسة تأثیر برنامج 

فیھا من أجل الحفاظ على بعض االلتزامات  الجدیدة على استقرار الجذر. وقد تم البدء
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. ومن ثم فإن نتیجة GAC[النفیسة] للمجتمع، على سبیل المثال [كمصدر للنصائح] من 

 ICANNالدراسة سوف تكون في تقریر فني وھو [اإلسھام] في المناقشة في مجتمع 

ن تكویتعلق بالتوصیات والسیاسات الفنیة. وسوف  ICANNبالفعل. ومن ثم فإن مجتمع 

 الوثیقة ھي التعقیبات على ھذه المناقشة، لكي نكون واضحین.

للتعلیق العام في الثاني من دیسمبر  CDARخطة دراسة  ICANNوقد نشرت   

باإلضافة إلى ملخص للتعلیقات منشور [منتصف] فبرایر الشھر الماضي. أرید أن أشرح 

 اصیل ألن ھناك في صباح الغدقلیالً حول أسلوبنا، لكن بدون الدخول في الكثیر من التف

جلسة أمامنا فیھا الوقت التعریف بمنھجیتنا المتبعة، ونتائجنا األولیة، وبالطبع وقت لنا 

من التفاعل معكم أو العكس بالعكس، وقت لكم من أجل التفاعل معنا، ألن من المھم للغایة 

ت حول أن یكون لجمیع أصحاب المصلحة صوت والحصول على التعقیبات واإلسھاما

 الدراسة. 

 ومن ثم فإننا مشروع قائم على البیانات إذن من أین لنا الحصول على بیاناتنا؟ البیانات الخاصة 

 RSSAC 002بنا عبارة عن بیانات متاحة أمام الجمھور من خوادم الجذر، وبیانات 

یوم في حیاة  - DITLیطلق علیھا  DNS-OARCالمنشورة المتاحة أمام الجمھور في 

DNS ساعة في جمیع أنحاء العالم للعدید  48ھي عبارة عن تجمیل بیانات على مدار و

، ومن ثم فإنھا من البیانات الزاخرة التي قمنا بتحلیلھا TLDمن مشغلي الجذر ونطاقات 

كما أنھا ضخمة. وھذه البیانات الكامنة قمنا بإرفاقھا بقیاسات نشطة بمعرفتنا وبمعرفة 

ظام أسماء النطاقات [یتعذر تمییز الصوت] البنیة التحتیة باإلضافة إلى ن RIPEمؤسسة 

للقیاس باإلضافة إلى تضمینھا، ونحن نقوم بربط ھذه البیانات النشطة والكامنة في التحلیل 

 gTLDوذلك من أجل الحصول على بعض النتائج التي تتحدث حول التأثیر على برنامج 

 الجدیدة. 

وبالطبع بالنسبة لھذه الجلسة والجلسة التالیة في الغد وفي حقیقة األمر في اجتماع  

ICANN  فإننا نطلب منكم التفاعل معنا، والتواصل أیًضا، عندما نرید في 55رقم ،

حقیقة األمر جعل ھذا التفاعل والنقاش مستمًرا. لكننا نحضر أیًضا الجلسات الفنیة، وھي 

-DNSع الفني مثل فریق عمل ھندسة اإلنترنت واجتماعات الجلسات المخصصة للمجتم

OARC  في أبریل اجتماعات [راید]، أو غیرھا من االجتماعات التشغیلیة حیث یقوم
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كذلك باالجتماع من أجل التواصل والحصول على التعقیبات واإلسھامات  DNSمجتمع 

، وبالطبع CDAR.nlوالتعلیقات. وبالنسبة لي فإن المعلومات التي لدینا على الموقع 

 فإنني متفرغ. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، بینو. جیف، ھل تود الحدیث حول أعمال السیاسات؟  كارین لینتز:

 

بالتأكید. شكًرا. على افتراض أنھ ال توجد مشكالت في األمن واالستقرار بخصوص  جیف نیومان:

ت قید التنفیذ الجدیدة في الجذر، فإن لدینا عملیة لوضع السیاسا gTLDطرح نطاقات 

عفًوا على االسم  -عملیة لوضع السیاسات، ویطلق علیھا  GNSOاآلن. وقد بدأت 

الجدیدة، وھي  gTLDعملیة وضع السیاسات لإلجراءات التالیة لنطاقات  -الطویل فعلًیا 

عبارة عن عملیة لوضع السیاسات خاصة بمتابعة العملیة األصلیة التي تم االنتھاء منھا. 

أنھ  GNSO، عندما أوصت 2007وبلغت ذروتھا في عام  2005عام  فقد بدأت في

جدیدة، یجب إقامة عملیة مصممة من أجل طرح آلیة نظامیة  gTLDلتقدیم نطاقات 

ومستمرة من أجل مقدمي الطلبات من أجل اقتراح نطاقات جدیدة من المستوى األعلى. 

یكون ھناك في المستقبل.  تتمثل في أن GNSOومن ثم فإن السیاسة الحالیة المقدمة من 

أنا لن أتحدث حول استخدام المصطلح "جوالت"، لكن سوف تكون ھناك عملیات طرح 

 في المستقبل لنطاقات المستوى األعلى العامة في الجذر. 

بتمریر طلب من أجل  GNSO، قامت 2015ومن ثم في دیسمبر من العام الماضي،  

ھا كانت في ینایر حیث اعتمدوا المیثاق. ومن البدء في عملیة لوضع السیاسات، وأعتقد أن

ثم فقد تم تشكیل مجموعة عمل. وكانت ھناك دعوة للمتطوعین. وفي فبرایر عقدنا أول 

اجتماعین لنا، وفي حقیقة األمر أحدھا ربما كان في األسبوع األخیرة من شھر فبرایر 

ة العمل. علًما وواحد قد یكون في األول من مارس. وقد كان ھناك اجتماعین لمجموع

مراقًبا.  40عضو قاموا بالتوقیع للتطوع، وما یقرب من  100بأن ھناك في الوقت الحالي 

ومن ثم ھذه مجموعة كبیرة للغایة. فھناك بعض الوافدین الجدد، وھذا من األشیاء الرائع 

مشاھدتھا، وبالطبع ھناك الكثیر من الوجوه المألوفة. حیث ھناك ثالثة رؤساء مشاركین 
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وأنا وآفري دوریا وھي معنا في القاعة في مكان ما، ربما مختفیة. إنھا ھناك  -لمجموعة ل

وھو أیًضا أحد  Twitterبالخلف. ھا ھي ذا، آفري. باإلضافة إلى ستیفن كوتس من 

 الرؤساء المشاركین. 

وأنا أعرف أنھ سوف تكون ھناك بعض األسئلة، ومن ثم أعتقد أنني سوف أتوقف ھناك  

 تأتي األسئلة. إلى أن 

 

شكًرا لك، جیف. بحیث یمكنك فقط االطالع على كل ذلك على جانب واحد، وھذا ھو  كارین لینتز:

، كما قال جوناثان. 2014اإلطار الزمني الحالي المقدر. حیث یبدأ في حقیقة األمر في 

لك كما أن جمع البیانات والمعلومات من أجل االستعداد لمراجعة المنافسة وثقة المستھ

، 2016كان جارًیا لفترة ما. حیث إننا اآلن في الربع األول من  CCT-وخیار المستھلك 

بحیث نضطر ربما لالنتقال  2017فنحن نفكر في الوقت الحالي. ونحن نتطرق إلى عام 

 من ھذا البند قلیالً. 

بضع  ، أن یقومواCCTوھنا تنبیھ أقدمھ دائًما ھنا ھو أنھ عندما ننظر في فریق مراجعة 

الجدول الزمني الخاص بھم بحیث یكون ما بھ عبارة عن تقدیرات. وینطبق نفس األمر 

في  PDP. وھذا یستمد إلى طول المدة التي تستغرقھا عملیة PDPعلى مجموعة عمل 

وحیث إن كلتا ھاتین المجموعتین تحققان العادة. وربما تستمر إلى تلك المدة على األقل. 

التقدم وھما متقدمتان أكثر من حیث فھم ما قد تم وما سوف یأتي بعد ذلك، فسوف تكون 

 لنا القدرة على طرح ھذه المسألة بمزید من الدقة. 

وفي نھایة المطاف، وكما ذكرنا جمیًعا، ھناك عدد من الجلسات التي سوف تتطرق إلى  

فصیل بدًءا من الغد. ویمكنكم التعرف أكثر حول دراسة التحلیل المستمر ھذه األشیاء بالت

صباًحا.  8:00في تمام الساعة  CDARالمستمد من البیانات الستقرار نظام خادم الجذر 

كما ذكر جوناثان طوال یوم األربعاء والخمیس، علًما بأن  CCTویعمل فریق مراجعة 

لى أن ھناك جلسة خاصة في نھایة األربعاء تلك الجلسات مفتوحة للجمیع. باإلضافة إ

وھي محددة على وجھ الخصوص من أجل مناقشة والحصول على التعقیبات من المجتمع 

یوم الخمیس. ھل ذلك  PDPحول تلك المراجعات. وسوف تجتمع مجموعة عمل 
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على  GNSOصحیح؟ حسًنا. وبعد ذلك یوم الخمیس، سوف نقوم بدمج قسم حول أعمال 

وق من حیث وضع السیاسات باإلضافة إلى التطرق إلى المراجعة المستقلة حمایة الحق

 لدار مقاصة العالمات التجاریة. 

وبذلك، سوف أطرح أوالً القلیل من األسئلة على أعضاء اللجنة بحیث نتعرف أیًضا على  

 األعمال التي یقومون بھا. وبعد ذلك إذا كان لدى أي منكم أسئلة أو تعلیقات، فسوف یكون

ھناك میكروفون متاح ھنا في المقدمة. أعتقد أن من الواضح االستماع إلى حدیث الجمیع 

حول األعمال التي یقومون بھا، فھي جمیًعا كبیًرا إلى حد ما من حیث النطاق والمقدار 

وتشتمل على عدد من المشكالت المعقدة، ومن ثم فإن أي شخص یود أن یبدأ، كیف 

ر من األعمال؟ كیف تقومون بإعداد المجموعة أو الفریق من ستتناولون ذلك القدر الكبی

 أجل البدء في الواقع؟

 

شكًرا، كارین. ھذا السؤال جید للغایة. أول شيء قمنا بھ ھو تحدید أننا لم نكن ننوي  جوناثان زوك:

وربما كان ذلك ھو األمر االنتھاء في غضون عام وأنھ كان سیستغرق منا عاًما ونصف. 

األول الذي قمنا بھ من أجل التعامل مع مقدار العمل. ولكن بكل جدیة، فإن أحد المكونات 

الكبیرة في التعامل مع العمل ھو التقسیم إلى فرق فرعیة بحیث یمكن التعامل مع فحوى 

 ة من أجلالجھود من خالل تلك الفرق الفرعیة والعودة بذلك بعدھا إلى المجموعة الرئیسی

مناقشة تلك النتائج واألساس المنطقي وراء تلك النتائج. وأتمنى أن یساعدنا ذلك على 

 القیام بالعمل بطریقة أكثر سھولة في التناول من خالل تقسیمھ إلى ھذه الفرق الفرعیة الثالثة.

ة سئلوفي نھایة األمر، أعتقد أن األمر اآلخر الذي ال زلنا نتشبث بھ ھو تعریف نطاق األ

التي سوف نحاول طرحھا وأیمن یمكننا الحصول على التأثیر األكبر ألن ھناك بالتأكید 

بعض األشیاء التي لن نعرف عنھا ما یكفي في الوقت المناسب من أجل االنتھاء من 

مراجعتنا وربما یكون من الواجب تأجیل ذلك إلى المراجعة التالیة لمجرد أن الوقت 

ننظر في محاولة تعریف النطاق الخاص بالسوق الذي ننظر  الكافي لم یمر بعد. وسوف

فیھ، إلخ. وتلك ھي الطرق األخرى التي سوف نجربھا من أجل تقلیل النطاق قلیالً حیث 

  یمكن أن نكون أكثر مساعدة.
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 ، فقد اجتمعنا مرتین فقط ومن ثم ال زلناPDPإذن فیما یخص عملیة وضع السیاسات  جیف نیومان:

ي بما في ذلك المراقبین، فھم حوال -في مرحلة التفكیر األولي، ولكن مع الكبیر الذي لدینا 

ھناك عدد من األشخاص الجدد في المجموعة. واألسلوب الذي نوصي  -شخًصا  140

بھ ھو البدء في بعض المشكالت المؤثرة والتي یمكن للمجموعة بالكاملة العمل علیھ، 

سوف تتحكم في الفرق الفرعیة األخرى، بمجرد أن ندخل في  والمشكالت األساسیة التي

 الجوانب المختلفة. 

جدیدة أكثر من  gTLDومن ثم فإن مشكالت من مثل "ھل یجب أن تكون ھناك نطاقات  

ذلك"؟ فھذه من المشكالت المؤثرة التي طرحت علینا في المیثاق. وھناك مشكلة أخرى 

جوالت، أم یجب القیام بذلك مع بعض العملیات مؤثرة وھي "ھل یجب القیام بذلك في ال

 المستمرة"؟ كما أن ھناك القلیل من المشكالت األخرى التي تندرج أیًضا في تلك الفئة.

وعلى الرغم من ذلك بعد فترة من الزمن، فإننا نتوقع بالتأكید االنقسام إلى مجموعات  

ص علیھا في المیثاق. فرعیة أصغر، والعمل على أنواع مختلفة من المشكالت المنصو

وبالفعل ھناك بعض المشكالت الفنیة التي سوف یعمل الناس علیھا. كما أن ھناك مشكالت 

نظامیة قانونیة یمكن العمل علیھا والتي تشمل أشیاء مثل عملیة االعتراض أو تنافس 

السلسلة. كما أن ھناك مشكالت في أسماء النطاقات الدولیة، وھي في ھذه النقطة في 

عة منفصلة. كما أن ھناك بعض المشكالت العامة األخرى مثل التواصل وعدم مجمو

الجدیدة، ومشكالت مثل تلك التي تقع في فئة أخرى. ومن ثم فإننا  TLDمقدمي طلبات 

نتوقع التقسیم إلى مجموعات أصغر بعد أن نحصل على بعض الوقت مع المجموعة 

 المؤثرة. الكاملة من أجل النظر في بعض من تلك المشكالت 

لكن مرة أخرى، فإن ھذا ھو تفكیرنا األولي بعد مجموعة من االجتماعات. وفي حقیقة  

األمر فإن مھمتنا التالیة ھي وضع ذلك المخطط الخاص بمراحل التنفیذ بحیث یمكننا، 

لـ  PDP، التوصل إلى إطار زمني حاسم یمكننا العمل وفًقا لھ. ولكل عملیة CCTمثل 

GNSO  مطلًبا یتمثل في فترتي تعلیق عام على األقل. وقد أجرینا بالفعل واحدة منھا

مع تقریر المشكالت، لكنني أتوقع بشكل مؤكد أن نجري العدید من فترات التعلیق العام 

كجزء من عملیة وضع السیاسات ھذه. ویجب علینا على األقل القیام بواحدة فقط بعد 

الخاصة بجوناثان، أنھ سوف  CCTماًما كما في مجموعة التقریر األولي، لكنني متأكد ت
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تكون الكثیر من أعمال تجمیع البیانات التي نحتاجھا كذلك. وبناًء على ذلك سوف نقوم 

بالتأكید بالتواصل مع مقدمي الطلبات وموفري حل النزاعات باإلضافة إلى فریق عمل 

ICANN ة األخیرة من نطاقات وأیًضا كل من شارك بطریقة أو بأخرى في ھذه الجول

gTLD .الجدیدة 

 

شكًرا. وبالنسبة لمشروع التحلیل المستمر المستمد من البیانات الستقرار نظام خادم الجذر  بینو أوفریندر:

CDAR جاك أوكر  -، فقد نسیت أن أذكر بأن اثنین من زمالئي في المشروع ھنا أیًضا]

یمكنكم دائًما التقدم إلیھما وتوجیھ  ھناك. كما SIDNفي األمام] وكریستیان ھیسلمان من 

 األسئلة لھما. 

وبالعودة إلى سؤالك، كارین، فإن التحلیل المستمر المستمد من البیانات الستقرار نظام 

یمكن أن یحل محل "التواصل المستمر مع المجتمع" وھذه مسألة  CDARخادم الجذر 

ن تحلیل البیانات الذي یجب علینا ھامة للغایة بالنسبة لنا. وبالطبع فإن ھناك الكثیر م

 التعامل معھ والذي یحتاج المزید من البیانات من أجل الحصول على إجابات أكثر حسًما. 

إال أن تواصل المجتمع من األشیاء الھامة بالنسبة لنا نظًرا ألن النتائج یجب أن تكون  

ن یكون األسلوب مقبولة فیما بیننا ویجب أن یعتبرھا المجتمع الفني صالحة. ویجب أ

 صالًحا، باإلضافة إلى المنھجیة والبیانات المستخدمة، فضالً عن تفسیر البیانات. 

وھذه في حقیقة األمر عملیة متواصلة أیًضا داخل دراستنا. وقد قمنا بتنفیذ وتخطیط 

. DNS-OARCو IETFو ICANN[لحظات تواصل] اعتیادیة. وقد ذكرت بالفعل 

في الصیف نقطة مرجعیة أیًضا. وبھذا فإننا نرید في  ICANNمرة أخرى سوف تكون 

حقیقة األمر الحصول على دراسة ثابتة تؤدي إلى مستند بھیكل جید یمكن أن یكون من 

. وھذا أمر ھام بالنسبة ICANNاإلسھامات والتعقیبات الجیدة للمناقشة ھنا في مجتمع 

 ألسلوبنا. شكًرا. 
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ة الستخدامك كلمة "مستمر"، أعتقد أنك قد تحدثت عن ذلك، مع شكًرا لك، بینو. بالنسب كارین لینتز:

ھذه الدراسة، لیس فقط محاولة إنشاء مجموعة من المقاییس والتحلیل الذي سوف یتم 

القیام بھ مرة واحدة، لكن ذلك سوف یكون من األشیاء التي قد تكون مصدًرا ویمكن 

 لیالً عن ذلك؟ الرجوع إلیھ أثناء مسیرة األعمال. ھل یمكنك الحدیث ق

 

نعم بالتأكید. على سبیل المثال، دراسة مثل ذلك، فإننا نقوم بالكثیر من األعمال [على  بینو أوفریندر:

األدوات] تطویر األدوات. وبالطبع فإن ذلك یوفر لنا معلومات حول الیوم وما كان في 

قیمة كبیرة  الماضي، ولكننا ننظر إلى ھذا القیاس المتواصل أیًضا ویمكن أن تكون لھ

بالنسبة لنا. إذن فإن األمر ال یتعلق فقط باألدوات التي سوف یقوم فریقنا بتطویرھا، لكننا 

أیًضا سوف نجعلھا متاحة أمام المجتمع بحیث یمكن للجمیع تشغیل ھذه األدوات، والقیام 

ى لبالمقاییس والتحلیالت الخاصة بنا ولكن أیًضا بالنسبة للمستقبل من األفضل الحصول ع

مراقبة مستمرة على التغییرات. ومن ثم فإن الدراسة سوف تقوم ببعض البیانات حول 

لكن ال یمكننا إثبات أي عدم استقرار في المستقبل.  gTLDاالستقرار أو التأثیر لنطاقات 

 وال یمكننا وضع نموذج لذلك.

الخاص بنا فمن المھم إذن الحصول على ھذه المراقبة المستمرة والدائمة لنظام الجذر  

مع كافة التغییرات على مناطق الجذر. وھذا بطبیعة الحال من الجوانب الھامة في الدراسة 

 التي نجریھا، وأنا أعتقد أن ھذه مشاركة ھامة أیًضا بالنسبة للمجتمع. 

 

شكًرا. جیف أو جوناثان، ھل تریدان التحدث حول األھداف التي قد تكون لدیكم بالنسبة  كارین لینتز:

 ال المجموعة الخاصة بكم؟ألعم

 

أعتقد أنني قد تصرفت قبل األوان قلیالً وأنني قد أفشیت األمر بالنسبة شكًرا، كارین.  جوناثان زوك:

لبعض أھدافنا في المقدمة التي عرضتھا علیكم، لكنني أعتقد أو واحًدا من األھداف المؤثرة 

یتمثل في العثور على طریقة لجل العملیة أقل استناًدا إلى السرد القصصي وأن تكون 
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ء من حیث الطریقة التي نعّرف بھا المشكالت التي نعثر مستمدة أكثر من البیانات، سوا

علیھا في نتائجنا أو الطریقة التي نحدد بھا مقاییس النجاح ألي من التوصیات التي قد 

 نضعھا. 

وھناك شيء آخر أصاب إلى حد ما بعض المراجعات السابقة أال وھو حقیقة أن تم حلھا  

 الطریقة التي تم بھا تنفیذ تلك التوصیات على الفور بعد التوصیات، ومن ثم بعد تقییم

انتھى المطاف إلى االنتظار إلى التأكید التالي من فریق المراجعة ذلك. ومن ثم ھناك 

تجربة أخرى نحاول القیام بھا من خالل فریق المراجعة الخاص بنا وھو التشبث قلیالً 

 بیر عنھا بفاعلیة في مرحلةمن أجل المشاركة مع فریق العمل والتأكد من أن نوایانا تم التع

تنفیذ تلك التوصیات. وفي النھایة، أعتقد أنني كنت أتحدث إلى جیف في بدایة ھذه الجلسة، 

وأعتقد أن ھناك تحد آخر وھو كم عدد األشیاء التي تجري في نفس الوقت. حیث إن 

ھناك الكثیر من الجھود التي تحاول اإلجابة عن بعض من نفس األسئلة المقدمة من 

وجھات نظر مختلفة، ومن ثم مستوى عاٍل من التنسیق فیما بین ھذه المجموعات من 

شأنھ مساعدتنا، ومرة أخرى، استخدام وقتنا بشكل بناء أكثر والتوصل إلى مجموعة 

 التوصیات المستندة أكثر إلى اإلجماع. 

 

یر منذ آخر مرة عقدنا ، أعتقد أننا تعلمنا الكثPDPوفیما یتعلق بعملیة وضع السیاسات  جیف نیومان:

 PDPالجدیدة. وللمرة األخیرة في  gTLDلنطاقات  PDPفیھا عملیة وضع سیاسات 

مجموعة من التوصیات إلى  GNSOاألخیرة كان ذلك في مستوى عال. وقد قدمت 

قدم علًوا،  50,000مجلس اإلدارة والتي نظرت في حقیقة األمر في البرنامج المقدمة من 

ومجلس اإلدارة یعرفون بشكل واضح ما الذي  ICANNعمل على افترض أن فریق 

قصدناه بالتوصیات وسوف یقومون بتنفیذ ما تصوناه أیًضا على وجھ الدقة. وقد تبین أن 

ھناك الكثیر من المشكالت غیر المرئیة التي ظھرت فیما بین توصیات السیاسات 

 ي تم استخدامھ كعملیة لتقدیمواألعمال الفعلیة... في البدایة مع وضع دلیل مقدم الطلب الذ

الطلبات، وبعد ذلك كما تعلمون، بعد دلیل مقدمي الطلبات، خالل عملیة تقدیم الطلبات 

 مع العقد ومع جمیع األشیاء األخرى. 



 AR الجدیدة واألنشطة ذات الصلة gTLDمراجعات برنامج  –مراكش 

 

 32من  13صفحة 

 

ومن ثم أعتقد أن من بین األھداف التي لدینا لیس فقط توفیر نصائح السیاسات، ولكن 

بالنسبة للسیاسات والتنفیذ  GNSOتي قامت بھا أیًضا بما یتوازى مع األعمال األخیر ال

عند صیاغة النص... وسوف  ICANNھو أیًضا توفیر نصائح التنفیذ إلى فریق عمل 

أطلق على ذلك "دلیل مقدمي الطلبات" ولكنني ال أعرف ما سوف یطلق علیھ بعد ذلك. 

 ربما یمكننا رغم ذلك استخدام ذلك المصطلح. 

أھدافنا لیس فقط توفیر التوصیات رفیعة المستوى، ولكن أیًضا ومن ثم أعتقد أن من بین 

توفیر بعض النصائح بخصوص التنفیذ كذلك. وھناك العدید من التحدیات في ھذه المسألة. 

وھناك كمیة ھائلة من المشكالت التي یتوجب علینا النظر فیھا، من البدایة إلى النھایة، 

ا. لكن المیزة التي نحصل علیھا ھنا ھي أننا ومن ثم ھذه واحدة من التحدیات التي لدین

غیر مضطرین لقضاء وقًتا كبیًرا في المشكالت النظریة، ویمكننا في حقیقة األمر التطرق 

وھي المشكالت التي نعرف أننا نواجھھا في ھذه الجولة األخیرة.  -إلى المشكالت العملیة 

ى القضایا الجانبیة "ماذا لم وكما یعرف العدید منكم، فقد أمضینا سنوات في العمل عل

حدث ذلك؟" وأیًضا "ماذا إن حدث ذلك؟" تصوروا ماذا؟ لم یحدث أي شيء في ذلك. 

لكننا أمضینا الكثیر من الوقت في العمل على تلك المشكالت. وفي بعض الحاالت أمضینا 

أكثر من عام في العمل على بعض المشكالت التي تبین أنھا لیس مشكالت في حقیقة 

  ر أو لم تثمر عن الطریقة التي كان البعض خائًفا منھا. األم

أما فیما یتعلق بالبنود األخرى، رغم ذلك، فإننا لم نتنبأ بالضرورة بجمیع المشكالت، لكننا 

حصلنا على میزة التعلم من مما حدث. ومن ثم أعتقد أن ھذا تحٍد، لكني أرى أیًضا أن 

ناك الكثیر من المجموعات التي تقوم بمراجعات ھناك فائدة في ذلك. وكما قال جوناثان، ھ

ولیس فقط المجموعات الموجودة ھنا، ولكن اللجنة االستشاریة الحكومیة لدیھا بعض 

الجدیدة أو اإلجراءات الالحقة، باإلضافة إلى أن  TLDاألعمال المستمرة في عملیة 

ALAC  ببعض األعمال األخرى، كما قدم فریق عملICANN لتنفیذ. تقریًرا حول ا

وقد نسیت أن أذكر لكم، أن األھم من ذلك، على الرغم من اإلشارة إلى ذلك في واحدة 

من الشرائح، ھناك عملیة كاملة لوضع السیاسات تم البدء فیھا لكن ال تزال بحاجة للموافقة 

على المیثاق، والذي نأمل أن یتم االنتھاء منھ في ھذا االجتماع. ھذا بالنسبة آللیات حمایة 

 الجدیدة.  gTLDلحقوق التي تم استخدامھا في الجولة السابقة من نطاقات ا
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ومن ثم ھناك الكثیر من أعمال التنسیق التي یجب أن تحدث، ونحن نرید التأكد من أن  

وبالتأكید سوف یكون من الضروري العمل غیر مكرر ألن ھذا قد یستغرق عدة سنوات. 

الحصول على بعض التنسیق عن قرب مع تلك المجموعات من أجل التأكد من أنا ال 

 نضاعف أو نكرر تلك الجھود. 

 

ما قصدتھ ھو أن شكًرا. وأنا سعید في حقیقة األمر بذكر عدد المجموعات التي تعمل.  كارین لینتز:

. وسوف 55رقم  ICANNالشریحة تحتوي على جمیع الجلسات تقریًبا خالل اجتماع 

أشیر إلى أن بجانب ھذه األشیاء المعروضة على تلك الشریحة، ھناك العدید من المجموعة 

المتخصصة في الموضوعات وتركز على قضایا خاصة من المحتمل أكثر أن تكون ذات 

یة وبالمناقشات الخاصة بھذه الموضوعات. كما أن ھناك مجموعة صلة باإلجراءات التال

 GACعمل من المجتمعات المتعددة حول استخدام أسماء الدول واألقالیم. كما أن في 

المناطق المھمشة، أعتقد ھذا ھو  -على سبیل المثال-بعض مجموعات العمل تتناول 

ع فسوف تكون ھناك بالتأكید اسمھا. ربما أي شيء تمرون بھ خالل األسبوع في االجتما

وما یھتم  gTLDلنطاقات  2012بعض المناقشات حول التعقیبات والخبرات من جولة 

 الناس بمناقشتھ من حیث تحقیق التقدم.

لقد ذكرت واحدة من التحدیات وھي عدد المجموعات المختلفة التي تعمل على نفس 

لدیھا  AOCجوناثان  الموضوعات أو موضوعات متشابھة. على سبیل المثال، ذكر

إشارة إلى عملیة تقدیم الطلبات والتقییم من األشیاء التي یجب على فریق المراجعة النظر 

فیھا. وھذا من الواضح أنھ من الموضوعات التي سوف تقضي فیھا مجموعة العمل وقًتا 

ات ففي تقصیھا. وأنا أتساءل عما إذا كان بإمكان االثنین الحدیث أكثر حول ماھیة االختال

 فیما تقومون بھ، وأي من األفكار األخرى حول التنسیق.

 

وھذا سؤال ملفت، كارین، وأعتقد أنھ لیس من األشیاء التي لدینا إجابة قاطعة لھا. ومن  جوناثان زوك:

ثم سوف یكون ذلك من العملیات الدینامیكیة واألصیلة في تعریف وتحدید مكان وجود 

باإلضافة إلى أفضل طریقة في التعاون. وفي عالم  تلك الحدود، وأین یوجد التداخل،
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نموذجي، سوف تحدث عملیة مراجعة وتقییم للطلبات قبل البدء في عملیة وضع السیاسات 

PDP  التي تھدف للنظر في طرق تحسین تلك العملیة. وحسب التعریف، فإن حقیقة

ة، ومن ثم حدوث ذلك في آن واحد تعني أنھما سوف یشاركان في مراجعة تلك العملی

 أعتقد أنھ سوف تؤدي إلى بعض التعقید، ھذا بالتأكید. 

وعملیة المراجعة عملیة جدیدة نسبًیا. وھذه المراجعات المفوضة بتأكید االلتزامات عملیة 

عملیة طویلة  PDP، حیث إن عملیة وضع السیاسات ICANNجدیدة نسبًیا بالنسبة لـ 

نھ یتعین على فریق المراجعة التوصل إلى األجل وعملیة مفھومة بشكل أفضل. أعتقد أ

، وأعتقد أن من ICANNأفضل طریقة للدخول إلى العملیات الحالیة التي توجد داخل 

مھمتنا التوصل إلى نتائج باإلضافة إلى المساعدة في تحدید األولویات التي تعود مرة 

 PDPملیات التي قد تكون قید الحدوث، أو تقدیم التوصیات لع PDPأخرى إلى عملیات 

 اإلضافیة من أجل التعرف على بعض من ھذه النتائج رفیعة المستوى. 

وفي بعض الطرق، ومن المقرر أن تكون ھناك بعض المكونات في العمل الخاص بنا  

یتداخل ویتطلب بعض التنسیق، لكنني أتمنى لمھمة فریق المراجعة في ھذه المسائل رفیعة 

والمنافسة في األسواق أن تكون لھا القدرة على النظر المستوى حول ثقة العمیل واختیاره 

في نواحي محددة من أجل التحسن من أجل تحقیق التحسن في ھذه المساحات والسماح 

لنا بوضع توصیات نوعیة أكثر من أجل إجراء مزید من عملیات وضع السیاسات التي 

 قد تحدث.

 

لغایة بعملیة وضع السیاسات. وقد كنت ھنا بالنسبة لمن یعرفونني، فإنني شخص شغوف ل جیف نیومان:

لعدة أعوام وقد شاركت في واحدة من المراجعات الموسعة األخیرة لعملیة وضع 

السیاسات، وھذا ما یجعلنا في حقیقة األمر كمؤسسة فریدة. فھي متكاملة وتصاعدیة 

نا بالكامل. ویمكن ألي أحد المشاركة في مجموعات العمل وھذا ھو السبب في أن لدی

شخص حتى اآلن متطوعین وأنا متأكد من أنھ سوف یكون ھناك المزید بعد ھذه  100

الجلسة. وأنا متأكد من أنھ سوف یكون ھناك المزید من الراغبین في المشاركة مع مجيء 

 gTLDمنظمات جدیدة للمشاركة ومع تحقیق غیرھا للنجاح في بعض من نطاقات 

 الجدیدة في ھذه الجولة الحالیة. 
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ا أرى أن األمر مختلف للغایة بالنسبة لفریق المراجعة، والذي یلتزم أكثر بالنموذج وأن

التنازلي من األعلى لألسفل بمعنى أن ذلك كان من فرق الخبراء المستقلین وھم المفترض 

بھم النظر في البیانات والقیام بالتوصیات استناًدا إلى البیانات. وأنا أرى عملیة وضع 

للكثیر من  CCTعتمد على المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك السیاسات بأنھا ت

تلك البیانات من أجل مساعدتنا على وضع السیاسة. وأنا أتفق مع جوناثان. فبالتأكید سوف 

یكون ھناك تداخل وسوف یتعین علینا التوصل إلى طرق، وبمجرد أن تكون ھناك البیانات 

لتوصل إلى بعض النتائج استناًدا إلى تلك القدرة على ا CCTوتكون لفریق مراجعة 

البیانات. والھدف بالتأكید ھو التوصل إلى، "ھل یتطلب ذلك إنجاز بعض أعمال السیاسات 

لألعمال المستقبلیة، أو أن ھذا من األشیاء التي تعد مجرد توصیة ال تشتمل بالضرورة 

فیذ ریقة التي تم بھا تنعلى سیاسة لكن ربما تكون مجرد تغییر على اآللیات الخاصة بالط

األشیاء؟" فلیس ھناك خط واضح. وھي منطقة رمادیة محددة، ومن ثم من المقرر أن 

تمثل تحدًیا لكنني تطلعت إلى عملیة وضع السیاسات ألنني مرة أخرى أعتقد أنھ حجر 

. وھو في حقیقة األمر المقصود بنموذج ICANNالزاویة فیما یضفي الروعة على 

 المتعددین.أصحاب المصلحة 

 

متطوع حتى اآلن. ھل یمكن  100شكًرا لك، جیف. إذن فقد ذكرت أن لدیك أكثر من  كارین لینتز:

للناس المشاركة رغم ذلك، وإن كان األمر كذلك، فكیف یتسنى لھم ذلك وماذا یجب أن 

 ؟PDPیعرفوا حول عملیة وضع السیاسات 

 

یمكن ألي أحد المشاركة، سواء كنت عضًوا جدیًدا أو... لقد أطلق علّي اسم نعم.  جیف نیومان:

"المخضرم" في االجتماع السابق، وأنا ال أعرف على وجھ التحدید شعوري تجاه ذلك. 

لكن نعم، یمكن للجمیع المشاركة. ویمكنكم المشاركة في أي مجموعة أصحاب المصلحة 

ان االستشاریة أو لیس في أي من ھذه، كفرد للدوائر أو أي من منظمات الدعم أو اللج

، وھي GNSOفقط. وأفضل طریقة للقیام بذلك ھو إرسال برید إلكتروني إلى أمانة سر 

وأنا غیر متأكد مما إذا كانت غلین ھنا،  gnso.secretariat@icann.orgفقط 
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و وسوف تتأكد من وضعكم على القائمة. ویمكنكم اختیار إما المشاركة كعضو كامل أ

كمراقب. وأنا أفھم أن الفارق في ذلك ھو أن األعضاء أصحاب العضویة الكاملة ال 

یمكنھم فقط قراءة القائمة البریدیة، ولكن النشر فیھا أیًضا. وقد نما إلى علمي أن المراقبین 

بإمكانیة قراء القوائم البریدیة فقط. وأنا غیر متأكد مما إذا كان المراقبین یتم إشعارھم 

في ھذا الشأن، لكن على  %100الجتماع التي تتم أم ال، أن غیر متأكد بنسبة بجمیع ا

األقل في البدایة، فإننا نعقد اجتماعات أسبوعیة. وتتم جدولتھا في الوقت الحالي ألیام 

االثنین كما أن لھا جدول زمني دوار. وأن من الناحیة النظریة أن ھذا قد یكون الثالثاء 

 ریكا الشمالیة، أو االثنین في آسیا واألحد مساًء في أمریكا الشمالیة. في آسیا واالثنین في أم

إذن فنحن نعقد اجتماعات، وأنا أتوقع بعد أن ننقسم إلى المزید من مسارات العمل أن 

تكون ھناك المزید من االجتماعات. ونحن نرحب بالتأكید بأي أحد یرید التطوع 

كعضو یجب أن تكون على استعداد  والمشاركة، لكن في حالة التطوع والمشاركة

للمشاركة بنشاط. أنا أعرف أن األمر أكثر صعوبة بالنسبة للوافدین الجدد، إذا كان ھناك 

البعض منا موجوًدا لفترة ویتوق للحدیث إلى أي أحد. وفي حال اختلط علیكم األمر 

المجموعة  في تلكبالنسبة لالختصارات إذا كنتم بحاجة فقط إلى خلفیة ما، فھناك الكثیر منا 

 على استعداد تام لتقدیم المساعدة. 

 

رائع. شكًرا. بینو، لقد ذكرت مجموعة من أنواع التواصل التي یفترض بك القیام بھا من  كارین لینتز:

. ھل یمكنك أن تلخص لنا أفضل الطرق في متابعة DNS-OARCو IETFحیث 

 الدراسة التي تقومون بھا؟ 

 

 م أستمع [یتعذر تمییز الصوت].عذًرا، ل بینو أوفریندر:

 

عذًرا. كنت أسأل فقط إن كنتم تریدون مراجعة الطرق المختلفة التي یمكن للناس المشاركة  كارین لینتز:

 من خاللھا في متابعة الدراسة الخاصة بكم. 
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 نعم. وبالطبع فحن عبارة عن ائتالف صغیر نسبًیا أو مجموعة صغیرة من الناس تقوم بینو أوفریندر:

باألعمال. إذن للتفاعل معنا، فسوف یكون ذلك خالل العروض التوضیحیة. وسوف نقدم في 

 .DNS-OARCالغد عرًضا توضیحًیا حول النتائج األولیة باإلضافة إلى منھجیة التعامل مع 

وھذه من [اللحظات] المنفتحة العامة الجیدة للتعلیقات من أجل النقاش. لكن ھناك طرق 

شرة. فسواء كان ذلك من خالل البرید اإللكتروني أو... لدینا قائمة أخرى تتصل بنا مبا

بریدیة لكنني أعتقد أن الناس بإمكانھم إرسال رسائل إلكترونیة، لكن ال تكون على الطرف 

المستلم. ونحن نستخدم ذلك باألساس من أجل التواصل الداخلي. حسًنا. حسًنا، ال، فقد تم 

شخاص [على نطاق واسع]. ال، أعتقد فقط اتصال مباشر إغالق ذلك بالفعل، فقط بعض األ

یمكنكم العثور على  OARC.nlمعنا خالل العروض التوضیحیة أو من خالل موقع 

. وكان من الواجب ذكره، TNOتفاصیل االتصال. بارت جیسین ھو منسق المشروع من 

ي إذا إلكترونبالطبع. ونحن منفتحون للغایة على التعلیقات، ومن ثم برجاء إرسال برید 

 كما أنھ أیًضا من التحدیات، -رأیتم أننا نفقد البعض... على سبیل المثال، من الھام للغایة 

وبالطبع الحصول على البیانات باإلضافة إلى تحلیل البیانات، ولكن أیًضا من أجل تحدید 

د؟ الجیماھیة المقاییس ذات الصلة. كیف یمكنكم التعبیر عن األداء؟ ما المقصود باألداء 

وھذا األداء الجید من مشغل خادم الجذر؟ لكن ذلك قد یكون مقیاًسا مختلًفا عن ما ھو 

بالنسبة لي كمستھلك، وكمستخدم. ومن ثم فإن لدینا وجھات نظر مختلفة بالنسبة لألداء 

ویجب علینا تغطیتھا جمیًعا ووضعھا في المنظور المناسب في وثیقة بحیث یمكن للمجتمع 

الجدیدة. ھل ھي لمشغلي  gTLDأن یفھم ما ھي التأثیرات المختلفة لبرنامج على اإلجمال 

 ؟ وھل ھي لي كمستھلك؟ TLDالجذر؟ ھل ھي لسجالت 

نحن نرید استیضاح ھذه المسألة، بأن لدینا خطًطا. وقد وضعنا ھذه األفكار في المقترح 

 ھذا وكما قلتالخاص بنا. لقد حصلنا بالفعل على بعض التعقیبات من المجتمع، ولكن 

لكم من قبل عملیة متواصلة من التواصل والتوعیة واختبار نتائجنا واختبار وعرض 

نتائجنا، باإلضافة إلى التحلي بالثقة بأننا قمنا بتغطیة المقاییس الصحیحة، وأن جمیع 

سوف یعتقدون أن رأیھم یتم سماعھ وأنا  DNSأصحاب المصلحة المختلفین في مجتمع 

 تم مراعاتھا بالفعل في الدراسة. مقاییس أدائھم ت

ونحن نحضر ھذه االجتماعات بالفعل، ولدینا موقع على الویب، ویمكنكم التعاقد معنا من 

 خالل قائمة بریدیة وبما أننا نتحدث ھنا من خالل الردھة، برجاء التواصل معنا. 
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 ھل عنوان البرید اإللكتروني متوفر على موقع الویب؟ شكًرا لك، بینو.  كارین لینتز:

 

 نعم.  بینو أوفریندر:

 

 ھو موقع الویب.  CDAR.nlحسًنا. إذن  كارین لینتز؟

، فما ھي أفضل CCTجوناثان، إذا كان الناس مھتمون بالمشاركة في أعمال مراجعة 

 طریقة أمامھم للقیام بذلك؟ 

 

شكراً جزیالً على السؤال. كما أن لدینا عنوان برید إلكتروني وھو بالتأكید. بالتأكید.  جوناثان زوك:

input-to-cctrt@icann.org  وھو وسیلة للتواصل بالبرید اإللكتروني مع

المجموعة. كما سوف تكون ھناك فرص من أجل المشاركة العامة، مثل المشاركة التي 

 Adobeخالل قاعة برنامج أشرت إلیھا مساء األربعاء. فھناك القدرة على المراقبة من 

Connect  لالجتماعات نفسھا أو للنظر في النصوص المدونة والتسجیالت الخاصة

بالمؤتمرات الھاتفیة التي تعقد. مسودات المستندات بنفس الطریقة المعروضة بھا على 

صفحة ویكي یمكن للجمھور االطالع علیھا وقراءتھا. أما األمر اآلخر الذي یجب أن 

ني أولي تذكیر جیف عنایة فائقة بخصوص عملیة أصحاب المصلحة المتعددین نتذكره فإن

التصاعدیة في مقابل فریق مراجعة یعمل إلى حد ما بنظام تنازلي من أعلى ألسفل، لكن 

األمر الذي یجب أن نتذكره ھو أن فریق المراجعة مؤلف من أعضاء من المجتمع یمثلون 

 ALAC، وھناك ممثلین من GNSOثلین لـ ذلك المجتمع. إذن بمعنى آخر، ھناك مم

إلخ، ومن ثم ھناك فرص عبر تلك المجموعات في التواصل مع ممثلیكم بفریق المراجعة 

 والتأكد من أن ما ھو ھام بالنسبة لكم یتم طرحھ وأن صوتكم یتم االستماع إلیھ. 

 

كد ید التأوھناك الكثیر من فرص المشاركة في العملیة، ونحن نرحب بحق بذلك ألننا نر 

 من تنفیذ ذلك على النحو الصحیح. 
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شكًرا لك، جوناثان. السؤال األخیر للجمیع ھو ھل ھناك أیة تعلیقات ختامیة تریدون  كارین لینتز:

تقدیمھا. لقد طرحت سؤاالً حول التحدیات، كما أنني أتساءل حول ما یھمكم من حیث 

 ك أیة تعلیقات أخیرة؟ المكان الذي وصلتم فیھ فیما یخص العمل. إذن ھل ھنا

 

على األقل من الصفر.  PDPھذا یتعلق ببعض التحدیات الماثلة أمامنا. فلن نبدأ علمیة  جیف نیومان:

. ومن بین األشیاء التي یجب أن تجعل 2007فلدینا مجموعة كاملة من السیاسات من عام 

وال  2007مادھا في مھمتنا أسھل قلیالً ھي أننا سوف نبدأ بالمقدمة بأن السیاسات تم اعت

تزال صحیحة إلى أن یكون ھناك إجماع على إسقاطھا. والسیاسات التي لدینا منذ ذلك 

جدیدة تالیة، ھذا ما  gTLDالزمن، والتي تشتمل أنھ سوف یكون ھناك طرح لنطاقات 

یخص السیاسة في الوقت الحالي. وھذا ھو الوضع االفتراضي ما لم یكن ھناك إجماع 

 -تغییر ذلك. وھناك عدد من السیاسات األخرى، وعند استعراضھا  في المجتمع على

ھناك عدد من  - PDPوسوف نتحدث حول ذلك یوم الخمیس في مجموعة عمل 

السیاسات التي ال تزال صالحة الیوم. وقد یتوجب علینا تعدیلھا، ولكن ألنھا من المستوى 

جدیدة بطریقة منظمة  gTLD العالي فإنھا ال تزال ساریة، أشیاء مثل وجود طرح نطاقات

یمكن التنبؤ بھا وعصریة وتأتي في الوقت المناسب. وھذا من المبادئ الراقیة إلى حد 

كبیر وأعتقد أنھ ال یزال ذي صلة بالموضوع، ومن ثم سوف یتوجب علینا تعدیل تلك 

 السیاسات. وسوف نبدأ من الصفر. 

ة سنوات، فإنني آمل أال في الماضي استغرقت عد PDPوعلى الرغم من أن عملیات 

تستغرق ھذه أكثر من اإلطار الزمني الموضح في تلك الشرائح. وأنا كلي أمل وأعتقد أن 

، ومن ثم فإنني أوصي الجمیع ICANNھذا وقت مثیر. وأعتقد أننا ھنا نقرر مستقبل 

 بالمشاركة. 

 

وقد شاركنا إلى حد كبیر خالل العامین الماضیین في مناقشات حول المساءلة. وربما  جوناثان زوك:

نكون قد سمعنا بأن ذلك سوف یأتي في محادثة واحدة أو اثنتان في األیام القلیلة الماضي 

وھناك الكثیر من أعمال الفحص الذاتي المستمر  أو على مدار السنوات القلیلة الماضیة.



 AR الجدیدة واألنشطة ذات الصلة gTLDمراجعات برنامج  –مراكش 

 

 32من  21صفحة 

 

من أجل التعرف على ما إذا كانت اآللیات  ICANNإن أردتم داخل في الوقت الحالي، 

الصحیحة مستمدة أم ال في جعل المؤسسة مسئولة أمام المجتمع المزمع لھا تمثیلھ وبالنیابة 

عن أیة جھة تشارك في العمل الخاص بھا. وھناك ھذا التعبیر القدیم، "من یراقب 

لى الترجمة من الالتینیة. وأعتقد أن ھذا المراقب؟" أو "من یحرس الحراس؟" اعتماًدا ع

بالنیابة عن مجتمع  ICANNمن األمثلة الجیدة، وھناك ھذا الواجب المقدس الذي اتخذتھ 

 اإلنترنت، ولكن من وقت آلخر یجب على مجتمع اإلنترنت إجراء المراجعة الخاصة بھ. 

 لخاصة التي أشاركاألمر المثیر للسخریة على وجھ الخصوص فیما یتعلق بھذه العملیة ا

فیھا أنا وجیف ھو أنھ كانت ھناك عملیة لتقدیم الطلبات والتقییم. وقد كانت ھناك عملیة 

لالعتراض. وكان ھناك الكثیر من فرص المشاركة بالنسبة للمؤسسة من أجل تقییم 

الجدیدة ومن ثم، كما  gTLDومراجعة مجتمع اإلنترنت الذي أراد المشاركة في برنامج 

، ھذا ھو الوقت المناسب اآلن لمراجعة 360مع المؤسسات في مراجعات  ھو الحال

المراجعین. ومن ثم أتمنى أن یكون ھذا الجزء مثیر بالنسبة لما نقوم بھ وأنا سعید أنكم 

 ھنا جمیًعا ومھتمون بھذه المسألة. 

 

قة األمر. إذن حسًنا. بعض المالحظات النھائیة. نعم، التحدیات مرة أخرى، في حقی بینو أوفریندر:

التحدیات في حقیقة األمر تتمثل في العثور على البیانات التي لھا القدرة على اإلجابة عن 

األسئلة على الطاولة، باإلضافة إلى أن تشغیل الجذر یبدو أنھ لعبة فردیة لكن ھناك العدید 

، كمن األجزاء المتحركة ومن الصعب التعرف على تأثیرات التغییرات. وعالوة على ذل

ونحن نعمل  -إجماع المجتمع  -فإن الحصول على اإلجماع حول المقاییس واألسلوب 

 بجد على ذلك. شكًرا. 

 

حسًنا. شكًرا لكم جمیًعا. وسوف نفتح اآلن المجال ألیة أسئلة أو تعلیقات أخرى. وقد تكون  كارین لینتز:

 ا أردتم المجيء. ألي منا حاضر ھنا. ھناك میكروفون في المنتصف سوف نسلمھ لك إذا م
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شكًرا. أنا ستیف میتالیتز من دائرة الملكیة الفكریة. شكًرا لكم على ھذه الھیئة. أعتقد أن  ستیف میتالیتز:

ھذه كانت مقدمة جیدة للغایة باإلضافة إلى إلقاء نظرة للمشھد بالنسبة لمجموعة واسعة 

أكد بالنیابة عنكم، وأنا مت من المشكالت المعقدة للغایة. سوف یتم تقسیم العمل الخاص بكم

بمجرد أن یدرك  PDPمن أنھ سوف یكون ھناك المزید من المتطوعین لمجموعة عمل 

الناس أن جیف نیومان ھو المسئول عن إدارة ذلك. "من یراقب المراقبین" بالفعل. لقد 

ا نكانت مزحة. وفي حقیقة األمر، فإن لدینا فریق رائع ھنا في قیادة ھذا األمر ومن ثم فأ

 أولیھ ثقتي التامة. 

وأنا لدي سؤال في حقیقة األمر ربما یكون لكارین حول شيء ربما تم عرضھا على  

الشاشة ھنا سریًعا بنفس الطریقة التي طرأ بھا في ذھني منذ شھر أو نحو ذلك، وأنا 

أحاول أن أفھم أین یناسب ذلك. أال ھو دراسة إساءة استخدام نظام أسماء النطاقات، أو 

. وقد رأیت ذلك ھناك في مكان ما ربما في المنتصف ھناك. ھل DNSجعة استخدام مرا

یمكنك الحدیث قلیالً حول طبیعة ذلك، وأین ھو موقع ذلك، وكیف یحصل المجتمع على 

 التعقیبات في ذلك؟

 

وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى الوقت الذي كنا بالتأكید. شكًرا لك، ستیف على ھذا السؤال.  كارین لینتز:

، فقد كانت CCTنحاول فیھ تجمیع البیانات واالستعداد للمكونات المختلفة في مراجعة 

لدینا مجموعة كانت تقدم توصیات حول كیفیة قیاس مستوى ثقة العمیل واختیار العمیل 

الجزء الخاص والمنافسة وقد أجرینا بعض الدراسات حول ذلك. ومن حیث النظر في 

بعملیة تقدیم الطلبات والتقییم، فقد قمنا بتجمیع مجموعة من البیانات والمعلومات من 

جانب فریق العمل ووضعھا في النموذج الخاصة بتقریر مراجعة تنفیذ البرامج. وبعد 

ولھا أ -ذلك عندما وصلنا إلى األسفل، إلى الضمانات، فإننا نعتقد أن ذلك یشمل شیئین 

حمایة الحقوق، وھو ما قمنا فیھ بإجراء ممارسة أیًضا من أجل جمع البیانات  وھو آلیات

والحصول على التعلیقات العامة والتعقیبات على ذلك كإسھام في فریق المراجعة في 

 نظرتھ ومراجعتھ للضمانات. 
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كما كانت ھناك أیًضا مجموعة من الضمانات التي كانت جزًءا من البرنامج الذي أطلق 

علیھا في ذلك الوقت الحد من التصرفات الضارة، وقد حاولنا إعادة تسمیتھ إلى إساءة 

حیث إن الناس قد تبدو مرتبكة متى ما قلنا الحد من التصرفات الضارة.  DNSاستخدام 

ل إلى ملف الجذر المركزي، ومراجعة الخلفیة واالطالع وھي أشیاء مثل نظام الوصو

علیھا. كما كانت ھناك مجموعة من الضمانات التي تم بناؤھا أیًضا في نھایة البرنامج 

الذي أردنا أن یقوم بنفس نوع الممارسات من حیث جمع البیانات، والتعرف على نوع 

تي لدیھم فیما یتعلق بمجمعة البیانات المتاحة وما ھي خبرات الناسب ووجھات النظر ال

الضمانات تلك. ومن ثم فإننا نجري بحًثا مشابًھا لما قمنا بھ مع االثنین اآلخرین، مع 

حمایة الحقوق وبرنامج التنفیذ. وقد قمنا بتحضیر ذلك بالفعل وھو ما نخطط لفتح التعلیقات 

 حولھ بعد إغالق ھذا االجتماع مباشرة. 

 

[یتعذر تمییز الصوت]. لدي سؤال في سیاق المساءلة التي  COREن فیرنر شتاوب م فیرنر شتاوب:

ذكره جوناثان زوك، ألن [من شأن ذلك] الحدیث حول القیاس، لنقل مثالُ في مساءلة 

المراجعات المختلفة ال یبدو في حقیقة األمر كأحد المعاییر، لكن ربما یتضمن في كل 

 gTLDسیاق نطاقات  سطر نعرضھ ھنا على الشاشة. وعلى وجھ الخصوص في

الجدیدة، فإن ما لدینا بالفعل في تسلیم األدوار إلى المشاركین، وجمیع أنواع األدواء مثل 

بتعیین أشخاص من أجل القیام بمھام محددة.  ICANNالسجل. من الناحیة األساسیة تقوم 

ولكن أن تقوم بأن ھذه تفویض لألدوار إلى شخص ما، وبعد ذلك نسأل أنفسنا، ھل 

ICANN  مسئولة؟ ھل ھذا ھو السؤال فعالً؟ السؤال ھو، ھل تقومICANN  بتعیین

أطراف مسئولة؟ ھل ھؤالء األشخاص مسئولین؟ كیف لنا أن نعرف إذا ما كانوا مسئولین 

أم ال؟ وھناك في حقیقة األمر طریقة للقیاس، والطریقة السھلة في القیاس ھي، ھل یمكن 

بإجراءاتھم؟ ھل یمكن لألشخاص المتأثرین بإجراءات استبدلھم باألشخاص الذین یتأثرون 

السجل "س" القیام بشيء ما، وفي أسوأ الحاالت، استبدال ھؤالء األشخاص؟ ھذه ھي 

 المساءلة، إذا كان من الممكن استبدالكم باألشخاص المتأثرین بإجراءاتكم. 

، gTLDنامج الطریقة التي قمت بھا بتعریفھا في األغلب، في حالة بر -ال، أي سجل  

. وبعد ICANNكان من الواجب أن یكونوا مسئولین، ألن... مسئولین أمام من؟ أمام 
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بدورھا مسئولة أمام الجمیع. وھذا غیر مجٍد بشكل  ICANNذلك من المفترض أن تكون 

جید. ولدینا مفھوم المجتمع. لقد نسینا بشأن النقطة اإلجمالیة حول المجتمع وھو أن لھ 

بھ، وأن لھ عملیة المساءلة الخاصة بھ، كما أن لدیھ [جمیع] مؤسسات المؤسسة الخاصة 

ربما أننا لم نؤد ما یكفي  --المجتمع المفترض أن تكون مسئولة أمام مجتمعھا. إننا بحاجة 

من العمل فیھ، ال یزال بإمكاننا قیاس ذلك وتحسینھ للتأكد من أن األطرف الذین تعینھم 

ICANN م استناًدا إلى القرارات واإلجراءات التي یتخذھا مسئولین ویمكن استبدالھ

 األشخاص المتأثرین بإجراءاتھم.

 

أعتقد أنني سأتناول الشق األول. وجیف مھتم بھذا الموضوع أیًضا. وأعتقد أنك قد طرحت  جوناثان زوك:

بعض النقاط الھامة، لذا شكًرا على سؤالك. أعتقد أن ھناك عدد من األشیاء للتعامل مع 

أولھا، كما تقولون، المفوضون، إن جاز التعبیر، من المفترض تحمیلھم المسئولیة ذلك. 

المسئولیة من جانب  ICANN، وبعد ذلك من المفترض أن تتحمل ICANNمن جانب 

المجتمع، وقلتم أن ھذا األمر غیر مجٍد بشكل كبیر. أعتقد أنھ في بعض اإلجراءات أن 

المسئولیة. على األقل  ICANNن أجل تحمیل سبب ذلك یرجع لعدم وجود آلیات حقیقة م

المؤسسة أمام مجتمعھا سوف  ICANNفي بعض اإلجراءات، درجة أكبر من مساءلة 

یسمح بھذا النوع من تفاعل السلسلة الذي أشرت إلى وجوب حدوثھ والذي یمكن ینتج من 

" ألن یضالناحیة النظریة، مع إعادة تفویض تلك المسئولیة. ومن الصعب استخدام "التفو

، لكن إعادة التعیین لتلك المسئولیة. أما الھدف اآلخر ICANNھذه الكلمة مقتصرة على 

الجدیدة، بالطبع، فھو زیادة التكرار، وأحد األشیاء التي سوف ننظر  gTLDفي برنامج 

فیھا في المراجعة الخاصة بنا ھي تعریف المقصود بالمنافسة، ألن افتراض االقتصادي 

نافسة ھو "ھل األسعار تنخفض"، على سبیل المثال. وقد ال یكون ذلك الوسیط حول الم

سوًقا تكون فیھ األسعار ھي المشكلة التي یعاني الناس فیھا من المنافسة. فاألسعار مقیدة 

صناعًیا بالفعل. وقد ال یكون ذلك حیث احتجنا لمزید من المنافسة، حیث ربما احتجنا 

خیارات من أجل تحویل الموزعین بالسیولة النسبیة لمزید من المنافسة ھو الحصول على 

التي تعمل بعد ذلك كشكل من أشكال األنظمة ربما على األشخاص الذین تم تفویضھم 

 بتلك المسئولیات. 
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ومن ثم أعتقد أن ھناك مجموعة من زوایا االختالف في بعض المحاوالت التي یجري  

ضین، وفًقا للتعبیر الذي استخدمتھ، أمام القیام بھا من أجل زیادة مستوى المساءلة للمفو

، واآلخر ICANNالمجتمعات التي تخدمھا. أحدھا زیادة مساءلة المؤسسة ذاتھا، مؤسسة 

ھو زیادة المنافسة فیما بین موفري الخدمات بحیث یتم التحول عنھا والتصویت بالوقوف 

 ھو آلیة "استبدالھم". -إن أردتم-یكون 

 

فة إلى ذلك، وأنا أحاول التفكیر فقط في كیفیة التعبیر عن ذلك. مرة أخرى، نعم. ولإلضا جیف نیومان:

ھذا رأي شخصي خالص، ولیس شیًئا یتعلق بآراء مجموعة العمل على اإلطالق. وأنا ال 

أرى المساءلة بالضرورة مساءلة حقیقة بما یعني أنھ یمكن استبدالكم، وأنا غیر متأكد من 

. أعني أن مساءلة السجالت في ICANNقط أمام أن مساءلة السجالت سوف تكون ف

نھایة األمر أمام العمالء، والعمالء في بعض الحاالت أمناء السجالت، وفي بعض 

الحاالت المسجل النھائي. وأعتقد أن ھذه طریقة للحكم على المساءلة. في حالة عدم 

ءات المساءلة. تسجیل أي أحد أو حالة عدم قدرتھ على خدمة عمالئھ، فھذا إجراء من إجرا

، وأنا أرى المساءلة ھي القدرة على تلبیة ICANNومساءلة السجل لیست فقط أمام 

وفي حالة  ICANNالتزامات شخص ما. وإذا كان یستوفي التزاماتھ بموجب اتفاقیتھ مع 

خدمة عمالئھ بشكل جید، فقد یكون ذلك من اإلجراءات التي تكون من مقاییس المساءلة 

 في األسواق. 

 نا غیر متأكد من موافقتي على مقدمة المساءلة بما یعني أنھ یمكن استبدالكم، أو أن شخًصاوأ 

آخر بإمكانھ ملء ذلك الدور، على الرغم من أنني أتفق مع جوناثان بأن المساءلة یمكن 

واحد إلى  TLDقیاسھا مع القدرة على االنتقال من نوع واحد من الخیر إلى آخر، أو من 

الوحید الذي أرید إضافتھ لما قالھ جوناثان، رغم ذلك، ھو أنھ لیس  آخر. أما الشيء

بالضرورة أنھم یتحولون من موفر واحد إلى آخر، ألنھ یمكنك الحصول على سوق متوسعة 

والتي یكون المشاركون الجدد فیھا أقرب للجوء إلى آخرین وال یوجب علیك القیاس من 

جدیدة؟"،  TLDخاصة بھم إلى نطاقات ال TLD"ھل نتقل المسجلون القدامى نطاقات 

 الجدیدة توضح مقداًرا ما من السوق الجدیدة الموجودة ھناك؟" TLDلكن "ھل نطاقات 
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 ھل لدیك القدرة على [یتعذر تمییز الصوت]. جوناثان زوك:

 

 القدرة، نعم.  جیف نیومان:

 

 لدینا مجموعة من األسئلة مقدمة من مشاركین عن بعد. حسًنا. شكًرا.  كارین لینتز:

 

ھناك سؤاالن في قاعة الدردشة من نفس المشارك، ویسدوم دونكور، من وكالة غانا  سیدة غیر معروفة:

الوطنیة لتكنولوجیا المعلومات. السؤال األول، "كیف ستتم عملیة جمع البیانات؟ غالبیة 

 المفترض أن تمرر فاتورة الحق في المعلومات".الدول، السیما في الدول النامیة من 

 

شكًرا لك، [آیشكال]. نواجھ قدًرا من الصعوبة في االستماع إلیك. ھل كان السؤال ... لقد  كارین لینتز:

 سمعت، "كیف ستتم عملیة جمع البیانات؟" ھال تفضلت بتكرار الجزء الثاني مرة أخرى؟ 

 

ات؟ غالبیة الدول، السیما في الدول النامیة من المفترض أن تمرر "كیف سیتم جمع البیان سیدة غیر معروفة:

 فاتورة الحق في المعلومات". 

 

ھو المتطلبات  CCTھذا سؤال جید للغایة، وأحد األشیاء التي سوف نتناولھا في مراجعة  جوناثان زوك:

وقد كان ھناك الكثیر من المقاییس الھامة من الناحیة اإلحصائیة اإلضافیة لتجمیع البیانات. 

والتي سوف تسمح لنا الحصول على المعلومات التي قد ال تكون متوفرة على وجھ 

الخصوص. لكن باإلضافة إلى ذلك، ھناك دراسات إقلیمیة تجري في الوقت الحالي 

ھالكھا یث یمكننا بعد ذلك استباإلضافة إلى تجمیع نتائج تلك الدراسات بالشكل الكافي بح
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واستیعابھا في عملیة المراجعة التي نقوم بھا. وحتى على الرغم من ذلك، ھناك بعض 

القوانین في دول محددة حول إطالق معلومات فردیة یمكن التعرف علیھا شخصًیا، وھناك 

ة یدراسات تجرى في الوقت الحالیة في دول العالم الثالث سوف توفر لنا نتائج إجمال

یمكننا استخدامھا. وفي حالتنا على وجھ الخصوص ھناك دراستان عالمیتان تقوم 

بإجرائھما مجموعة نیلسون، واحدة للمستخدمین النھائیین وواحدة للمسجلین. كما أنھا تتبع 

ممارسات تلك الدول من أجل الحصول مرة أخرى على النتائج اإلحصائیة أیًضا. ومن 

 یانات حول جانب ثقة العمالء من جمیع أنحاء العالم. ثم فإننا نحصل على بعض الب

 

سوف أعتمد فقط على البیانات التي یحصل علیھا جوناثان بصورة قانونیة. وأعتقد من  جیف نیومان:

فإن الكثیر من البیانات الخاصة بنا سوف یتم تجمیعھا ممن شاركوا  PDPمجموعة عمل 

 ملیة الخاصة بنا. وأنا أتنبأ بالكثیر من البیاناتفي العملیة ویریدون المشاركة طوعًیا في الع

من األشخاص الذین قاموا بتطبیق السجالت الحالیة ویریدون التحدث إلینا وأنا أعتقد أنني 

أعثر على بعض األشخاص الذین طبقوا، الكثیر منھم یریدون التقدم طوًعا وتوفیر بیانات 

یم الطلبات، أو البوابات، أو اختبار حول كل شيء في العملیة، سواء كانت ھي عملیة تقد

ما قبل التفویض، أو عملیة التفویض، أو العقد نفسھ. وعند ھذه النقطة، ال نتوقع نقًصا في 

األشخاص الذین یحققون التقدم في تزویدنا بالتعقیبات والمعلومات حول ما حدث في 

 الجولة السابقة. 

 

مستمر المستمد من البیانات الستقرار نظام خادم الجذر، إذن بالنسبة لمشروع التحلیل ال بینو أوفریندر:

فإن مصادر البیانات الرئیسیة ھي [یتعذر تمییز الصوت] المصادر العامة المقدمة من 

RSO ومن ثم فإن ،RSO  تقوم بنشر بیاناتRSSAC 002  الخاصة بھم. ونحن

 DNSأي مركز عملیات وتحلیل وأبحاث  DNS-OARCنحصل على البیانات في 

ساعة لمرة واحدة في  48وھو مقیاس مكون من  -یوٌم في حیاة اإلنترنت  - DITLمن 

السنة. ونحن نرید مشاھدة ذلك كثیًرا، لكن ھذا من البیانات الضخمة، ومن ثم یمكنك 

 لألسف القیام بذلك بصورة مستمرة. 



 AR الجدیدة واألنشطة ذات الصلة gTLDمراجعات برنامج  –مراكش 

 

 32من  28صفحة 

 

ذه] إذن فقد تمت تغطیة ھذا الجزء من البیانات بشكل جید. أما الجانب اآلخر [في ھ

مسبار،  8,000فیحتوي على البنیة التحتیة لقیاس العمالء، على الرغم من أنھا تبلغ 

في أوروبا وشمال أفریقیا. إذن  %80 - 75نقطة قیاس على اإلنترنت، حوالي  8,000

ھناك تحیز كبیر ھنا، في حقیقة األمر. ونحن مرة أخرى یجب أن نضع ذلك في االعتبار. 

یحاول جاھًدا  RIPE NCC، ومن ثم مركز RIPEلمؤسسة وھناك أیًضا مقیاس أطلس 

الحصول على ھذه المقاییس في ھذه النواحي أیًضا. إذن في اآلونة الحالیة لدیكم فرضیة 

في أوروبا. وھم یفضلون تسلیم  RIPEجیدة إذا ما رغبتم في الحصول على مقیاس 

لكن مرة أخرى، ھذا ھو الموقف الیوم ویجب علینا في نواحي أخرى.  RIPEمقاییس 

 التعامل معھ. 

وفي حقیقة األمر ھذا جزء من التحلیل، وھو مستقبل المسار في تقدیم المزید من المقاییس 

وأكثر من ذلك. والیوم یجب علینا وضع ھذه المسألة في االعتبار في التحلیل 

بأن ھناك تحیز ومن أجل استخدام واإلحصائیات التي نقوم بھا لكي نكون على وعي 

الطرق المناسبة من أجل تعویض ذلك. لكن في حقیقة األمر ھذه من المشكالت التي یجب 

 أن نكون على وعي بھا، ونحن على وعي بذلك. شكًرا. 

 

 شكًرا لك على تلك النقاط. ھل لدینا سؤال آخر عن بعد؟  كارین لینتز:

 

 gTLDل ستكون ھناك جلسة غیر رسمیة لمجموعة عمل نطاقات السؤال الثاني، "ھ سیدة غیر معروفة:

الجدیدة؟ أعتقد إلى حد كبیر أن ھذا سوف یساعد الوافدین الجدد في عملیات المراجعة. 

 ھذه مجرد فكرة". 

 

عفًوا، ھل یمكنك قراءة ذلك مرة أخرى؟ لسبب ما من الصعب في ھذه الناحیة من الطاولة  كارین لینتز:

 طرف اآلخر. االستماع إلى ال
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الجدیدة. أعتقد  gTLD"ھل ستكون ھناك جلسة غیر رسمیة لمجموعة عمل نطاقات   سیدة غیر معروفة:

 إلى حد كبیر أن ھذا سوف یساعد الوافدین الجدد في عملیات المراجعة. ھذه مجرد فكرة".

 

اإلجراءات الجدیدة حول  gTLDإذن فإن مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات لنطاقات  جیف نیومان:

صباًحا بالتوقیت المحلي، والقاعة  9:00التالیة تجري جلسة یوم الخمیس في تمام الساعة 

كانت مدرجة على تلك الشریحة. وأنا أعتقد أنھا سوف تكون جلسة جیدة للوافدین الجدد 

أیًضا. آفري، والتي أتمنى أن  CCTأیًضا. وأعتقد أنھا سوف تكون جلسة مشتركة مع 

لسنة  GNSOموجودة، سوف تقدم عرًضا حول مبادئ وتوصیات تكون مازالت 

. ومن ثم أعتقد أن ھذا األمر سوف یكون مفیًدا بالنسبة للوافدین الجدد في فھم 2007

 .2012، في جولة gTLDاألساس الذي بني علیھ بقیة برنامج 

ع مجموعة وأنا أعتقد أن ھذا األمر سوف یكون مفیًدا، وأحد األشیاء التي تحدثنا حولنا م

العمل كانت ندوات الویب اإلجمالیة المحتملة في المستقبل من أجل مساعدة الوافدین الجدد 

 على التوافق مع السرعة، حسبما أقول، خضم االختصارات التي لدینا ھناك. 

 

 شكًرا. ھل لدینا سؤال آخر؟  كارین لینتز:

 

د بصفتي الشخصیة. من الالفت ] عضو، لكنني أعتقYSGوھي  kent[جین تشاو من  [جین تشاو]:

أن یكون لدینا ھذا العدد الكبیر في فریق المراجعة المختلف، لكنني أتساءل عن الطریقة 

مع نتائج مراجعة مختلفة كلًیا أو حتى متناقضة. على  ICANNالتي سوف تتعامل بھا 

كن أكثر، ل gTLDسبیل المثال، في حالة المستخدم النھائي أو العمیل فإنھم یفضلون 

حامل العالمات التجاریة، ال یحبذون الفكرة. أو ماذا لو كان سجالً أو أمین سجل فإنھم 

الجدیدة من الجولة التالیة، لكن مراجعة استقرار الجذر تجد أن  gTLDیفضلون برنامج 

أنا أتساءل سوف یكون لھا تأثیر نسبي على استقرار الجذر.  gTLDالمزید من نطاقات 

 فقط عن كیفیة التعامل مع النتائج المختلفة المحتملة. شكًرا. 
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ھذا سؤال رائع. لقد استخدمت بعض الدعابات قلیالً قبل أن أبدأ عرضي التوضیحي  جیف نیومان:

بالقول، "حسًنا، على افتراض أنھم یجدون أنھ لم یكن ھناك استقرار". أعتقد أن ھناك 

التعرف علیھا، والتي یمكننا التعرف علیھا، لكن إذا ما تبین أنھا  بعض األشیاء التي لو تم

 gTLDتؤثر تماًما على استقرار الجذر وعلى اإلنترنت، وتقدیم المزید من نطاقات 

الجدیدة، فأعتقد أنھ سوف یكون من الصعب بالنسبة لنا التوصیة بالمتابعة في نطاقات 

gTLD ذه لن تكون ھي الحال، لكن إذا كانت كذلك، الجدیدة. أنا على ثقة إلى حد ما بأن ھ

 فمن الواضح أن العمل الذي نقوم بھ سوف یتأثر. 

وبھذا القول، دائًما ما تكون ھناك مواقف لمجموعات مختلفة في المنظومة فیما یخص ما 

جدیدة. وھذا ھو  gTLDإذا كان من الواجب أو من غیر الواجب أن تكون ھناك نطاقات 

في  GNSOإلى السیاسة الحالیة في الوقت الحالي، وفًقا لما اعتمدتھ السبب في اإلشارة 

جدیدة. وما لم یقرر  gTLD، وھو أنھ سوف یكون ھناك طرح مستمر لنطاقات 2007

المجتمع باإلجماع عكس ذلك، فإن ھذا من األسس التي تبدأ منھا عملیة وضع السیاسات 

PDPلحالیة غیر كافیة بشكل مناسب . واآلن فإن ما ال أقولھ ھو أن سبل الحمایة ا

بالضرورة. وربما تكون كذلك أو ال تكون كذلك. علًما بأن ھناك الكثیر من األعمال في 

القاعة على ذلك ھناك، ومن الناحیة النظریة یمكن أن یجتمع المجتمع بالكامل ویقول، 

اء جدیدة"، وربما یكون ذلك فقط ھو السجالت وأمن gTLD"ال، نحن ال نرید نطاقات 

 السجالت التي ترید ذلك. 

وال یمكنني أن أقّیم مسبًقا طبیعة النتیجة. وال یمكنني أن أقول إال ماھیة السیاسة الیوم،  

وھذا ما سوف تستغرقھ من أجل إسقاط تلك السیاسة المتواصلة. لكن أي شيء آخر، نعم. 

رب فرق العمل لقد كنت أتحدث أنا وجوناثان سابًقا عن أنھ یتوجب علینا أن ننسق عن ق

الخاصة بنا من أجل التأكد أنھ في حالة سلوك مسار یبدو فیھ أن لدینا بیانات متضاربة، 

 وأننا نحاول إلى حد ما توضیح ذلك والتعرف على كیفیة تحقیق التقدم في ذلك. 
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مرة أخرى، شكًرا لك على سؤالك، ونحن بحاجة بالتأكید إلى التنسیق لكننا قد نتوصل  جوناثان زوك:

إلى بعض النتائج المتفاوتة وسوف یؤدي ذلك إلى ممارسة شیقة، ولكن في النھایة سوف 

في تطویر سیاسة متواصلة، ولیس دور فریق  GNSOیكون ذلك في حقیقة األمر دور 

لملفتة، رغم ذلك، وأعتقد أن من الجدیر التطرق إلى المراجعة. لقد قلت بعض األشیاء ا

جدیدة؟ سوف تكون من  TLDتفاصیل ذلك قلیالً: ماذا لو أراد عمالء أن یكون نطاقات 

الممارسات الشیقة للغایة التأكید على ما إذا كان طلب العمالء للحصول على نطاقات 

gTLD شیاء التي یجب النظر جدیدة، أو ما إذا كانت في األساس، ومن ثم ھذه من األ

فیھا فیما إذا كان ھناك طلب من العمالء، وإن كان األمر كذلك، ھل تم استیفاء الطلبات 

 الخاصة بھم؟ وأعتقد أن ھذا من الممارسات ذات القیمة. 

جدیدة، وأنا أعتقد أن  TLDلقد ذكرتم أن مالكي العالمات التجاریة ال یریدون نطاقات  

تضلیل. أعتقد أن ما ال یریدونھ على وجھ الخصوص بالنسبة  ھذا قد یكون كذلك بمثابة

] الجدیدة تلك یجب أن تكون مستندة إلى TLDلنماذج األعمال الخاصة بنطاقات [

تسجیالت دفاعیة من جانب حاملي العالمات التجاریة ھؤالء. وبمعنى آخر، ھل یمكننا 

عتماد على قیام مالك التوصل إلى طریقة لخدمة العمالء التي تطالب بمنتجك دون اال

العالمات التجاریة بتسجیالت دفاعیة من أجل دعم أعمالك؟ ھل ھناك نموذج أعمال في 

حالة غیاب التسجیالت الدفاعیة؟ وإن كان ھناك ذلك، فسوف یكون كل مالك للعالمة 

 الخاصة بھم.  TLDألن یكونوا نطاقات  %100التجاریة مؤید بنسبة 

ال یمیل أكثر على تعریف كیفیة القیام باألشیاء أكثر من كونھا ومن ثم أعتقد أن ھذا السؤ 

  ستتم أم ال.

 

وال یمكنني سوى التعلیق إال بأن ھذا مغامرة مشوقة في حقیقة األمر. وسوف یتم عرض  بینو أوفریندر:

 [یتعذر تمییز الصوت] في حقیقةالنتائج األولیة صباح الغد. وأنا أعرف أن ھذا لسوء حظي. 

األمر، فھذا سؤال صحیح للغایة. وسوف یتم التعقیب على المستند لمجموعة عمل عملیة 

PDP  الخاصة بـGNSO  .من أجل المناقشة ووضع السیاسات. ھذا سؤال جید، شكًرا 
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الحصول على إطار  أنا أتساءل فقط عما إذا كان بإمكاننا توقع ھذه النتیجة، ربما یمكننا [جین تشاو]:

عمل أساسي في [مرة واحدة] من أجل التعامل مع النتائج التي قد تكون متعارضة، لكن 

 من الواضح اآلن فھذا األمر سابق ألوانھ في ھذه المرحلة. 

 

ھل لدینا أیة أسئلة أخرى من المشاركین عن بعد؟ ال. لم تتبق إال دقیقتان. ھل ھناك أیة  كارین لینتز:

 قاعة؟ أسئلة من ال

 

 gTLDأرید فقط القول رغم ذلك. منذ عدة أعوام، عندما كنا نتحدث حول نطاقات  شخص غیر محدد:

الجدیدة، كان ھناك أشخاص یتحدثون عند المیكروفون، وكان ھناك أشخاص یطرحون 

األسئلة، ویطرقون الناس عند مقدمة القاعة. وقد أصبح أقل وطأة اآلن. أرید أن أقول 

 خالفًیا، لكنني لن أفعل الیوم. تقریًبا شیًئا 

 

 5:15لقد حاولت قلیالً. حسًنا، سوف أقول قوموا بتدوین موعدنا األربعاء في تمام الساعة  جوناثان زوك:

في التقویم الخاص بكم. بادروا بالمجيء والمشاركة في الجلسة العامة لمراجعة المنافسة 

 . شكًرا. CCTوثقة المستھلك وخیار المستھلك 

 

 وبرجاء توجیھ الشكر إلى جمیع أعضاء ھیئتنا.  ن لینتز:كاری

 

 

 

 [نھایة النص المدون]  


