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 كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ
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 م بتوقیت غرب أوروبا 06:30م إلى الساعة  05:00من الساعة  – 2016مارس،  07اإلثنین، 

ICANN55 مراكش، المغرب | 
 
 
 

إنھ من دواعي سروري أن أنتھز الفرصة ألقدم لكم  مساء الخیر، أیھا السیدات والسادة. نانسي لوبیانو: 

 لدكتور ستیفن كروكر.، اICANNرئیس مجلس إدارة منظمة 

 

  شكًرا لك، نانسي. نعم. ھل تسمعونني؟ ستیف كروكر: 

كما تعلمون،  .55رقم  ICANNمرحًبا بكم في المنتدى العام لھیئة  لذلك، مرحًبا بالجمیع.

حیث یمكن للمجتمع التحدث  ICANNھذه في األساس جلسة میكروفون مفتوح تعقدھا 

فقط من المجلس، ولكن األھم من ذلك ربما لبقیة ولیس  مباشرة ودون تدخل من المجلس.

  حسًنا. نعم. لدینا الشرائح ھنا؟ المجتمع.

ویأتي  ھذا العام، وفي ھذه الوقت من العام الحالي، نستھل صیغة المنتدى العام الجدید.

ھذا بالتزامن مع التغییر الذي طرأ على الجدول الزمني لالجتماعات الذي ینبثق منھا ھذا 

 وسیتبع مرورا بالمصطلحات شدیدة التعقید التي تسمي ما نقوم بھ اجتماعا. االجتماع

وھكذا  ذلك، یمكنكم التخمین، باجتماع (ب) واجتماع (ج) في وقت الحق من ھذا العام.

ینبع كل ھذا من التوصیات التي خلصت إلیھا مجموعة عمل استراتیجیة االجتماعات التي 

ثیر من المشاورة العامة، وأود أن أوضح نقطة عملت على مدار عامین مع إجراء الك

حیال ھذا ألنھ إذا كان لدیكم شكوى، فسوف نقول حسنا، أین كنتم عندما كان ُتجري كل 

ولكن ھذا ال یعني أننا ال نستطیع إجراء تعدیالت، ولكن أرجو أن تكفوا  ھذه المشاورات.

 لقد كان قرار المجتمع. عن الصراخ في وجوھنا.

لقد قسمنا المنتدى العام إلى قسمین، أو بدال  --مرحلة اإلعداد، لدینا اثنین  حسنا، نحن في

وسنتناول الیوم ما كان من  من ذلك یمكنكم القول بأن لدینا اثنین من المنتدیات العامة.

ویوم الخمیس سیكون  دقیقة. 81دقیقة وتقلص الوقت اآلن إلى  90المفترض أن یتم في 

 لھذه العملیة.لدینا ساعتین ونصف مخصصة 
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لذا، اسمحوا لي أن أطلعكم على ما لم  حسنا، لقد أخبرتكم من قبل ما ھو المنتدى العام.

إن المنتدى العام ال یھدف ألن یكون بدیالً عن التعلیقات العامة التي  أخبركم بھ من قبل.

فإذا كنتم تریدون  إلى مناقشة القضایا والسیاسات المتعددة. ICANNتسعى من خاللھا 

التعلیق على قضیة محددة، فھذا األمر متروك للتعلیق العام، ویرجى تقدیم ذلك التعلیق 

حیث لدینا نظام تتبع ونحاول أن نكون حذرین وأن نكمل العملیة  باستخدام اإلنترنت،

وتلك ھي الطریقة الوحیدة التي ستتلقى بھا تعلیقاتكم اآلراء الصحیحة من اللجان  ھناك.

 وھذا ال یعني أننا نتجاھل ما یحدث ھنا. ت الداعمة أو أعضاء الفریق.المعنیة أو المؤسسا

وال  --ولكن ھذا أقل تنظیما ولیس  االھتمام بما یحدث ھنا كذلك. --إننا نحاول بالتأكید 

 یمثل نوعا من المعالجة بشكل جید.

حسنا مع ذلك، اسمحوا لي أن أنقل أطراف الحدیث إلى براد وایت، مدیر  حسًنا.

االت في أمریكا الشمالیة، والذي سیقدم لكم نظرة عامة عن ھذا المنتدى العام االتص

 براد؟ المحدد، وعن كیفیة تناول األسئلة، وما إلى ذلك.

 

كما قال ستیف، سیكون ھذا المنتدى مختلفا إلى حد ما لذلك سوف نبدأ  شكًرا لك، ستیف. براد وایت: 

أو أقل، من الممثلین عن مختلف اللجان  باستعراض تقاریر موجزة جدا لمدة خمس دقائق

ا، فتح أو عفو -ثم سنتیح الفرصة للحیث لتوجیھ األسئلة  االستشاریة والمنظمات الداعمة.

كما لدینا أیضا خاصیة التواصل عن بعد، لذلك  باب المناقشة لتوجیھ األسئلة من المجتمع.

 یمكن لألشخاص غیر الموجودین في الغرفة المشاركة.

 لحال دائما، نفضل األسئلة التي تتعلق بالتعلیقات وخاصة ما یتعلق بھذه الجلسة.كما ھو ا

وبما أننا سنعقد منتدى عام آخر یوم الخمیس، سیتعلق جزء من الجلسة ھنا بتوجیھ بعض 

األسئلة إلى مجموعة عمل استراتیجیة االجتماعات ھنا والتي یحتمل أن یتم اإلجابة علیھا 

في حین أننا نقول دائما أن األسئلة أفضل من التعلیقات، سیكون  ولذلك في جلسة الخمیس.

 لدینا عدد كبیر منھا في ھذا االجتماع بالذات.

ویعلم البعض منكم ممن حضروا  یوجد میكروفون ھنا حیث یمكنكم توجیھ األسئلة.

 لذلك سیكون لدیكم دقیقتین جلسات المنتدى العام من قبل أننا نعمل وفق قاعدة الثنائي.
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وإذا كان لدیكم أسئلة متابعة، ستتاح لكم  وما إلى ذلك. ---لطرح السؤال، الخاص بكم 

  دقیقتین فقط مرة أخرى.

 لذا، وھذا أمرا جدید للغایة سیتم تطبیقھ للمرة األولى. وھذه ھي النظرة العامة األساسیة.

قریبیة، التأرجو منكم أن تتحلوا بالصبر ونحن نتعثر في الخطوات األولى من التصحیحات 

ویخبرونا بعد ذلك عن أیھا یعمل  على الرغم من أننا قد بذلنا قصارى جھدنا لمنع ذلك.

 وبھذا أحیل الكلمة مرة أخرى إلى ستیف. وما ال یعمل.

 

حسنا، سوف أنقل  شكًرا لك، براد. لدي جزء كبیر ھنا. .3الصفحة  شكًرا جزیالً لكم. ستیف كروكر: 

حیث سنبدأ بعرض  ھذا الجزء من الجلسة. -تي ستدیر ھذا أطراف الحدیث إلى إریكا ال

التقاریر الخاصة باللجان االستشاریة وتقاریر المنظمات الداعمة ومن ثم االنتقال الى فقرة 

وأرى أن سیباستیان مستعدة في الوقت الراھن، وسوف  األسئلة واألجوبة الخاصة بنا.

 أنقل الحدیث إلى إریكا، لذلك األمر متروك لك.

 

سیباستیان، ھل لدینا الوقت حیث یمكننا أن نستمع أوال إلى  شكًرا جزیالً لك، ستیف. إیریكا مان: 

 .استمر حسًنا. قبل التقریر؟ التقاریر أم لدیك تعلیق تریدین قولھ قبل التقاریر؟

 

 وممثل -- وأنا عضو اللجنة االستشاریة العامة واإلنترنت اسمي سیباستیان باشولیھ. سباستیان باتشولیھ: 

  مستخدم اإلنترنت األوروبي كما أنني ممثل سابق للجنة التي حددت استراتیجیة االجتماع.

وأعتقد أنھ من الضروري أن نؤكد في بدایة ھذا االجتماع، من الضروري أن نضع في 

 ھذا كل شيء. االعتبار األشخاص الذین یتحدثون بلغات مختلفة عن اللغة اإلنجلیزیة.

لدینا مترجمین رائعین لذا یمكنكم  --لدیكم  م أن تتحدثوا بلغاتكم األم.أعني، أن علیك

وأعتقد أن ثمة الكثیر من األشخاص الذین یقرأون النسخ باللغة  التحدث بلغاتكم األصلیة.

لذا یرجى استخدام سماعات الرأس، واستخدام خدمات الترجمة الفوریة  اإلنجلیزیة.
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وھذا ھو السبب أن لدینا كل ھذه  ى نظام الصوت؛المباشرة بحیث یمكنكم االستماع إل

 األدوات المتاحة للمجتمع.

واآلن، ثانیا، بالنسبة لألسئلة التي تردون طرحھا، أرجو من سیادتكم أال تقتصر األسئلة 

التي تطرحونھا على مجلس اإلدارة ولكن من فضلكم، أرجو طرح أسئلة على المشاركین 

ن على عقد جلستین للمنتدى العام یجعل من الممكن إن فكرة أن نكون قادری اآلخرین.

توجیھ األسئلة الیوم من أجل اإلجابة على ھذه األسئلة في األیام التالیة، ولكي یتم مناقشة 

وربما یقوم مجلس اإلدارة  ھذه األسئلة في اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة.

وھذا ما أود أن أقولھ بھذا  األسئلة. والمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة بمناقشة ھذه

 شكًرا. وعذراً للمقاطعة قبل مناقشة التقریر. الصدد.

 

لقد كنت من المشاركین بشكل كبیر في صمیم  --وشكرا جزیال لـ  شكًرا لك، سباستیان. ستیف كروكر: 

وأنا أعلم أنك من المناصرین بشدة  عمل استراتیجیة االجتماع، وأشكرك على كل ذلك.

  الدعم اللغوي في كل مكان. --دیم الدعم بالعدید من الطرق لـ لتق

ھناك فرق كبیر بین الخطة وما یحدث في الواقع، لذا كنت حریص للغایة على االستماع 

اسمحوا لي أن أرفع ثالثة  لكم في الوقت الحقیقي بدال من االضطرار إلى قراءة النسخ.

 من البطاریات ال تعمل في ھذا الشيء. ھواتفي ھنا، حیث یبدو أن أي --أشیاء معطلة 

 لذلك لدینا القلیل من اإلجراءات ھنا التي ینبغي القیام بھا ھنا.

 

كان من الجید ذكر ھذا األمر ألنھ غالبا ما یتم إغفال  نعم، ولكن شكرا جزیال، سیباستیان. إیریكا مان: 

 .ھ المترجمین في كل وقتعدد اللغات المتوفرة لدینا في الواقع، والجھد الكبیر الذي یبذل

ولكن أعتقد أنھم یجلسون  أنا ال أعرف أین یجلسون، لذلك دعونا نصفق لھم تصفیقاً حادا.

 جمیعا في الجزء الخلفي.

 [ تصفیق ]
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  إنھ عمل شاق ویتم في الكوالیس، ولكننا جمیعا نستفید منھ.

ة نجرب شیئا جدیدا مر نرید أن لذا، ما نرید القیام بھ، ذكره ستیف بالفعل، إنھ شكل جدید.

ھي اللجان  --حسنا، األول ھو  ولدینا دورتین من العروض من اآلن فصاعدا. أخرى.

وسأبدأ بـ آالن غرینبرغ من اللجنة االستشاریة  االستشاریة وبعد ذلك المنظمات الداعمة.

 اسنقوم بھذا األمر واحد ھل یمكن أن تتكرم وتأتي ھنا وتقدیم العرض التوضیحي؟ العامة.

نأمل أن یكون لدیكم ما  --تلو اآلخر، وستتاح خمس دقائق لكل عرض، ومن ثم سنقوم 

 یكفي (مقطع متعذر تمییزه) ثم تتاح الفرصة للحوار وإجراء مناقشة مباشرة بعد ذلك.

 تفضل آالن.

 

  شكًرا جزیالً لكم. شكًرا. آه، اآلن إنھم یعملون. -ثمة ضوء أحمر صغیر  آالن غرینبیرغ: 

لیق، ثمة مشكلة بسیطة في أن الشرائح التي من المفترض أن انظر إلیھا یحجبھا لدي تع

  رأس شخص ما، ولكن لدي نسخة خاصة بي ھنا.

مصالح  ICANNواللجنة االستشاریة العامة في  At-Largeیمثل كل من مجتمع 

ث حی واآلن، یمثل ھذا على العكس تحدیاً مثیراً لالھتمام. مستخدمي اإلنترنت النھائیین.

فھي تشكل بنیة  منظمة معقدة نسبیا؛ 2002تعد المنظمة التي أنشئت في أواخر عام 

االستشاریة، بمثابة التجسید  At-Largeوتعتبر اللجنة االستشاریة العامة، لجنة  ھرمیة.

وتوجد خمس  .ICANNفي  --في اللجنة االستشاریة العامة  At-Largeالمادي لمجتمع 

ولدینا  الخمسة. ICANNلكل منطقة من مناطق  At-Largeـمنظمات إقلیمیة تابعة ل

داخل كل منظمة من المنظمات اإلقلیمیة العامة مجموعات والتي تحمل اسم إبداعي لھیاكل 

At-Large. .كما تمتلك الكثیر من المنظمات اإلقلیمیة العامة مستخدمین نھائیین  

في طور االعتماد، لذا  --في  2مع  At-Largeھیكل من ھیاكل 198حیث لدینا حالیا 

دولة،  90كما سیكون لدینا عضویة  ھیكل. 200بعد أسبوع أو نحو ذلك، یمكنني أن أقول 

إنھ ھیكل متعدد  إنھ أمر معقد. إنھ ھیكل ضخم. -لذا، إنھا  باإلضافة إلى األفراد.

 المستویات.
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-و ر تماما.كما قال ستیف، والنظریة شيء، والتنفیذ شيء آخ -كان التصمیم یشكل أمرا 

ثمة، لن أقول مشاكل، ولكن من الواضح أن ثمة صعوبات تتعلق بكیفیة جعل ھذا النوع  -

لھا أق ثمة الكثیر من المصالح التي تحكم العالم في شبكة اإلنترنت، من الھیاكل یعمل.

فإذا أخذت أحد األشخاص ممن یتحدثون اإلنجلیزیة  .ICANNیتعلق، ربما، بما تقوم بھ 

م جید حتى أنھ یتعلق بالتكنولوجیا، وحاولت إخباره ببعض األشیاء التي نقوم ولدیھ تعلی

فإذا سلمت بحقیقة  بھا ھي، ستحصل على نظرة تدل على االنزعاج أو الملل مما قلت.

أن اللغة اإلنجلیزیة لیست اللغة األولى بالنسبة للغالبیة العظمى من شعبنا، أضف على 

دھا قطاع كبیر جدا من المجتمع بشكل عام، فإن لدینا بالفعل ذلك أن اللغة اإلنجلیزیة ال یجی

كما أننا نقوم بعدد من األمور للتصدي لتلك المشكالت،  بعض المشاكل المثیرة لالھتمام.

 ھذا یعتبر أحد األنشطة الرئیسیة التي نقوم بھا في الوقت الراھن. --وھذا 

ونرید أن  قواعد العضویة. حیث نقوم أوال وقبل كل شيء بمراجعة وإعادة النظر في

، الذي حدث At-Largeإذا تم تطبیق ھیكلیة منظمة  --نؤكد على أنھ إذا كان لدینا 

وما تقوم  At-Largeبالفعل، یصبح لدیھم تعارض بین ما یھتمون بھ وما تقوم بھ منظمة 

إننا نرید تعزیز قدرة األعضاء من األفراد، حتى یصبح لدى  ، إلى حد ما.ICANNبھ 

بحیث یمكنھما العمل  At-Largeوالعمل مع  ICANNشخاص اھتمام بالعمل مع األ

  دون أي عوائق حقیقیة.

لذا، یصبح أمامنا تحدیاً حقیقیاً لتوصیل المعلومات إلى ھذه المجموعات بلغات یفھمونھا، 

فمن الواضح أنھ  سواء من حیث المصطلحات ومن حیث اللغة الفعلیة التي یستخدمونھا.

تحدث إلى منظمات لدیھا المئات من األشخاص، فإننا ال نتحدث إلیھم مباشرة، إذا كنا ن

ونحن نعمل بجد للتأكد من  بل إننا نتحدث إلى وسیط آخر واإلدارة التي تدیر ھذا الكیان.

 أنھ یمكننا التعامل مع العمال الفعلیین والحفاظ على اتصال منتظم معھم.

القلیل المقبل سیكون لدینا عملیات في مكان حیث  لذا، نحن متفائلون للغایة أنھ في غضون

 ا.وھذا سیكون أمراً مثیر یمكننا تحقیق إشراك حقیقي للشعب على األرض في ھذه البلدان.

ومن غیر من المستغرب، أن أحد أھم األنشطة التي نعمل علیھا، ھو انتقال اإلشراف 

ثلي اللجنة وعندما ُیقال أن مم .ICANNوعملیة مساءلة  IANAعلى وظائف 
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االستشاریة العامة واألعضاء الرسمیین في مجموعة العمل المجتمعیة ومجموعة عمل 

باإلضافة إلى غیرھم من المشاركین، أن یكونوا  ICANNعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ألني أعتقد أننا كنا نعمل  أنھم كانوا في غالیة النشاط ھو نوع من التصریح المقتضب. --

ولكن بالتأكید، كنا نعمل بنشاط  ج، من وجھة نظر بعض األشخاص.بنشاط بشكل مزع

لدینا مجموعة الدعم الخاصة بنا للتأكد من أن ما نتحدث عنھ ال یتعلق فقط  بالغ، بالغ.

ما یتعلق برأي مجموعة أكبر من  --باألعضاء الخمسة في كل مجموعة ولكن ما یتعلق 

تماع للتشاور مع المجتمع، وحوالي اج 80عقدنا بشكل عام ما یقرب من  ذلك بكثیر.

وھذا، عالوة على مختلف البیانات الموجزة التي  ساعة للمشاركة الشخصیة. 2000

  .At-Largeقدمناھا إلى كل من اللجنة االستشاریة العامة مباشرة و 

یونیو على مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  25وكما ھو ُمسجل، وافقنا في 

ICANNبعد الظھر وافقنا على  3:30ید أن أقول أنھ باألمس حوالى الساعة ، وأنا سع

معذرة، كانت الموافقة األولى  -- ICANNمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

من  --كما أن لدینا التزام قوي من  على اإلشراف وكانت الموافقة باألمس على المساءلة.

كبر أن تكون فاعلة وتشارك في متابعة العمل اللجنة االستشاریة العامة والمجتمع بشكل أ

 .2في مسار العمل 

واألمر اآلخر الذي ال یزال یأخذ الكثیر من وقتنا، وممتد على مدى السنوات القلیلة 

بالقضایا المتعلقة بالنطاقات المستوى األعلى العام  --الماضیة یتعلق بأمور ذات الصلة 

لعمل على القضیة التي تتعلق بالتزامات وال نزال نواصل ا ومدى تأثر المستخدمین.

 --المصلحة العامة ومشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة في اجتماع بكین بشأن تقیید 

وما زلنا نعتقد أن ثمة ضرورة إلى أن  نطاقات المستوى األعلى التي تخضع للمراقبة.

ثقة المنافسة و استمرار عملھا، وبالتأكید ونحن نمضي في جولة ثانیة محتملة واستعراض

المستھلك وخیار المستھلك، فإننا بحاجة إلى التركیز على القضایا التي أثیرت في تلك 

المرحلة وفھم ما إذا كان ھناك مشكلة وإلى أي مدى تحتاج المشكلة إلى معالجة ونحن 

 نمضي قدما.

 -- مجموعة كاملة من االجتماعات --لقد عملنا بمنتھى النشاط في ھذه القضیة برمتھا 

، واآلن WHOISمن المراجعات ومجموعات العمل على ما اصطلح على تسمیتھ بنظام 
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ھو خدمات بیانات التسجیل وخدمات دلیل التسجیل وبطبیعة الحال، وخدمات الوكیل التي 

وكما ذكرت  وأخیرا، نحن داعمین بشكل قوي جدا ألسماء النطاق المدّول. تتماشى معھا.

خدم وال تست ن المجتمع التي نمثلھا ال تتحدث اإلنجلیزیة،من قبل، توجد نسبة كبیرة م

النصوص الالتینیة، وكان توافر أسماء النطاق الُمدّول على جمیع المستویات داخل ھیكل 

 اسم النطاق أمر ضروري ومھم لنا، كما أننا نواصل التركیز على ذلك.

 وھذا كل شيء. لجذر.عفوا، سانتقل اآلن إلى اللجنة االستشاریة لنظام خادم ا -وھذا 

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 أرجو أن أكون قد استنفذت الخمس دقائق المخصصة لي. 

 

إنھ أمر مثیر لإلعجاب بشكل واضح أن نشھد عدد من االجتماعات  شكًرا جزیالً لك، أالن. إیریكا مان: 

واألشخاص المعنیین، وھذا یعطینا قلیال من المعرفة عن مدى التعقید الذي تتسم بھ 

 نظمتنا في المجمل.م

العرض القادم تقدمھ جیما كامبیلوس، نائب رئیس اللجنة االستشاریة الحكومیة، من 

 فضلك.

 

سوف أتحدث باللغة  إنھ لمن دواعي سروري أن أكون معكم. طاب مساءكم جمیعاً. جیما كامبیلوس: 

  اإلسبانیة، إذا سمحتم لي.

 معكم جیما كامبیلوس.

ود توماس شنایدر وأتقدم باعتذار بالنیابة عنھ لعدم حضوره أود أن أسلط الضوء على وج

ھنا ألنھ یجتمع اآلن مع وزیر التجارة واالقتصاد الرقمي في المملكة المغربیة والذي 

 یرأس حالیا اجتماع رفیع المستوى في اللجنة االستشاریة الحكومیة.
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 35عضوا و 162لف من وفي ھذا االجتماع، تأتي اللجنة االستشاریة الحكومیة بتمثیل یتأ

 ICANNوھو یعتبر عرض یبدي اھتمام اللجنة االستشاریة الحكومیة بأنشطة  مراقبا.

 والتنوع الداخلي الذي حققتھ.

یتضمن جدول أعمال اللجنة االستشاریة الحكومیة في مراكش اثنین من الموضوعات 

 الرئیسیة.

 ICANNالمقدم بشأن إصالح  أحدھما یتناول االعتماد النھائي من قبل لجنتنا لالقتراح

من حیث الرقابة الذاتیة، والموضوع اآلخر یتعلق باالحتفال باالجتماع رفیع المستوى 

 الذي ذكرتھ من قبل.

وتعتبر اللجنة االستشاریة الحكومیة الیوم بمثابة جزء من اللجنة المشتركة بین القطاعات 

ح الذي تم تقدیمھ من ، ویجب أن تصدر رأیھا بشأن االقتراICANNمن أجل إصالح 

 أجل تحقیق األھداف التي تم تحدیدھا، وینبغي أن یتم ذلك قبل نھایة اجتماع مراكش.

أو بعض الدول  --فھناك بعض الدول  ولن یكون القرار سھال ألن ھناك بعض االنزعاج.

 المحددة ینتابھا شعور بعدم االرتیاح تجاه بعض الموضوعات داخل المقترح النھائي.

 --وتتوقع اللجنة االستشاریة الحكومیة أن تنھي مناقشتھا وإقرار ھذا  --ریة االستشا

 واعتماد القرار غدا.

مع األخذ بعین االعتبار ھذه األولویات، ال تزال اللجنة االستشاریة الحكومیة ترغب في 

التعامل مع الموضوعات األخرى ذات األھمیة القصوى بالنسبة للحكومات والمنظمات 

إنشاء لجنة لتقییم أو تقدیر  --الجدیدة، وبدایة ھذا  gTLDثل استعراض برامج الدولیة م

الجدید فیما یتعلق بالمستھلكین واختیار المستھلكین، وسوف نناقش  gTLDفوائد برنامج 

 أیضا بعض الموضوعات الداخلیة األخرى.

 .ICANNوكالمعتاد، سنعقد اجتماع مشترك، یوم األربعاء، مع مجلس إدارة 

ینا اجتماع رفیع المستوى، الذي یعد السمة الممیزة الثانیة ھنا في اجتماعنا في مراكش، ولد

 حیث یعقد كل سنتین، وھذه ھي المرة الثالثة التي نحتفل بھذا االجتماع في ھذه المناسبة.
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السید/ العلمي، وزیر المغرب، ویحضر العدید من السیاسیین  --ویرأس ھذا االجتماع 

 ن القارة األفریقیة.رفیعي المستوى م

وقد ناقش ھؤالء الممثلین الحكومیین جوانب مختلفة بشأن االنتقال، وانتقال اإلشراف على 

وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة، وخالل فترة ما بعد الظھر سیقومون بمناقشة 

القضایا ذات الصلة بالمشاركة الحكومیة من الدول النامیة في مجال صناعة أسماء 

 .ICANNطاقات وداخل الن

تم تخصیص قاعة اجتماعات اللجنة االستشاریة الحكومیة في  --وأخیرا، فإن االجتماع 

حیث سیتم عقد جمیع جلسات صیاغة بیان اللجنة  --قاعة تسمى بالمیریا باالس 

االستشاریة الحكومیة، وھو وثیقة منفصلة عن اإلعالن الذي سنتولى إصداره بشأن 

 .ICANNإصالح 

تلك الجلسة، ستكون جمیع الجلسات األخرى مفتوحة  --ذه الجلسات، ولكن لتلك كل ھ

  وأنتم مدعوون لحضور تلك الجلسات.

 شكًرا جزیالً لكم على اھتمامكم.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا جزیالً لك یا جیما. إیریكا مان: 

 ار [كذا]،التالي على القائمة ھو براد فیرد من لجنة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقر

 الرئیس المشارك.

 

 كان ذلك اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر. تصحیح سریع فقط. براد فیرد: 

ة لدي شریح وأنا الرئیس المشارك للجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر. اسمي براد فیرد.

  واحدة، وأتمنى أن انتھي من ھذا بسرعة وبدقة.
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لنظام خادم الجذر، إننا نقدم المشورة بشأن المسائل حقیقیة سریعة، اللجنة االستشاریة 

وھذا یعتبر نطاق  المتعلقة بتشغیل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر األساسي.

 ضیق للغایة ولكنھ حیوي للغایة للنظام البیئي لنظام اسم النطاق.

ي ن كل من مشغلوتتشكل لجنة اللجنة االستشاریة الرسمیة لنظام خادم الجذر من ممثلین م

من  عذًرا. خادم الجذر وشركاء إدارة ملف خادم الجذر والعالقات المتبادلة من اللجنة.

 70وباإلضافة إلى اللجنة الرسمیة، لدینا تجمع، یتكون من حوالي أكثر من  المجتمع.

خبیر من الخبراء في ھذا المجال، وكما ترون، ال یرتبط جزء كبیر منھم بشكل مباشر 

 ادم ملف الجذر.بعملیات خ

از ویتم إنج ویعد التجمع مسؤوال عن تقدیم مخرجات اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر.

 العمل الفعلي مع ھذا التجمع.

وكان أول منشور،  أرید تغطیة المنشورات التي أصدرناھا منذ اجتماع دبلن.

RSSAC-001 داء توقعات مستوى األ --، بشأن تحدید توقعات خادم ملف الجذر

وتم االنتھاء منھ لبعض  ووضعت ھذه الوثیقة على الرف لوقت قلیل. لمشغلي خادم الجذر.

الوقت وكان ھناك القلیل من اإلدارة والوقت لنشر تلك الوثیقة ألننا عملنا مع ھیئة إنشاء 

وتطویر اإلنترنت من أجل نشر الوثیقة الخاصة بھا، حیث توجد وثیقة خاصة بھیئة إنشاء 

نترنت تعمل من خالل النظام الخاص بھم، ونشرات تحدد بروتوكوالت الجذر وتطویر اإل

بمثابة النصف اآلخر  RSSAC-001مشغلي خادم ملف الجذر، ومن ثم تعتبر الوثیقة 

منھا التي یحدد توقعات مستوى األداء في جمیع أنحاء تلك البروتوكوالت التي یؤدیھا 

 المشغلین.

من القیاسات والمقاییس التي یجمعھا كل من وثیقة تحدد عدد  RSSAC-002وتعد 

یمثل تحدیثا بسیطا لبعض  2وكان اإلصدار  مشغلي خادم ملف الجذر وینشرھا للمجتمع.

 الحقول والقیاسات التي تستند إلى الخبرة العملیة، التي تتطلب تعدیل.

ل عة عموباإلضافة إلى ذلك، لدینا اثنین من البیانات العلنیة، أحدھما بشأن مقترح مجمو

وكانت ورشة  ، واآلخر بشأن تقریر ورشة العمل.ICANNعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

أخذنا أعضاء  العمل ھي األولى من نوعھا بالنسبة للجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر.
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اللجنة رسمیة وحبسناھم في غرفة لعدة أیام، وتحدثنا حول موضوعات نظام خادم ملف 

 عن ذلك.الجذر وقدمنا تقریرا 

تبحث ھذه المجموعة في  لدینا فریق عمل نظام تسمیة خادم ملف الجذر. العمل الحالي.

ونظرا  إذا كنا بحاجة إلى تعدیلھ. --كیفیة تسمیة مشغلي خادم ملف الجذر وإذا أردنا 

لتطور النظام البیئي لنظام اسم النطاق ومنطقة ملف الجذر، نظن أنھ من الحكمة أن نطرح 

"ھل ھناك أي شيء نحتاج إلیھ من أجل تغییر األشیاء التي ظلت على حالھا  ھذا السؤال:

 لفترة طویلة من الوقت؟"

ویمثل جزء من ھذه الوثیقة  وھي وثیقة المقاییس. .RSSAC 002مرة أخرى، ترون 

 حیث تتضمن الوثیقة ضرورة إجراء مراجعة علیھا سنویا. --إعادة النظر في كل 

وسوف یتم إجراء  --الذي یعمل علیھ فریق العمل، وأنا  3وسیكون ھذا ھو اإلصدار 

، وتعدیل المقاییس الحالیة وإضافة عدد RSSAC 002بعض التغییرات الجوھریة في 

 أكثر عدد قلیل للغایة لذلك. --

كما كنا نعمل من خالل ھذه الوثائق والبیانات العامة  --وأخیرا، ولیس آخرا، ھل ھذا 

من الواضح لنا في اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر عدم والعمل في المجتمع، أصبح 

توافر أي وثیقة تحیي ذكرى تاریخ نظام خادم ملف الجذر، لذلك نعتقد أنھ ال یوجد مكان 

أفضل من اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر لبدء ھذا، كما أننا نعمل بالتعاون مع 

اضر، وعدد من الخبراء الذین شاركوا مشغلي خادم ملف الجذر، سواء في الماضي والح

 في نظام خادم ملف الجذر التي تعود إلى بدایتھا لتوثیق تاریخھا.

لقد تعلمت عددا  وأنھا مثیرة لالھتمام إلى مدى بعید. وأستطیع القول إنھا قراءة رائعة.

 من األمور من ذلك، وأنا أتطلع إلى تقدیم ما تعلمتھ إلى المجتمع لكي یستفید منھ.

، ICANN 56النسبة للعمل الحالي، نتوقع أن نكمل كل ھذه الوثائق الثالث قبل اجتماع وب

 وبذلك، أتقدم بالشكر لكم جمیعا.

 [ تصفیق ]
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  شكًرا. إیریكا مان: 

 التالي ھو باتریك فالتستروم من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار. 

 

رئیس اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار،  فالتستروم، أنا باتریك شكًرا جزیالً لكم. باتریك فالتستروم: 

سوف اطلع سیادتكم على أخر المستجدات بشأن قضیتین محددتین نعمل علیھما في الوقت 

 الراھن.

ترتبط القضیة األولى بالتقریرین الذین أصدرتھما اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 

ستبدال الرئیسي لمنطقة الجذر، وھو األمر وھما یتعلقان بما یسمى باال .73و 63برقم 

الذي یعني أننا نعمل على تغییر المادة األساسیة التي تستخدم لتحقیق الثقة في االمتدادات 

األمنیة لنظام اسم النطاق التي نستخدمھا جمیعا للتأكد من أن االستجابات التي نحصل 

 تستخدم التحقق من الصحة. علیھا من نظام اسم النطاق في العالم صحیحة، نظرا ألننا

كان لدى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ولدیھا اآلن بالفعل وجھة نظر أن عملیة 

وھو إجراء التشغیل الذي،  االستبدال الرئیسیة ھذه ینبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن.

 ضبطبیعة الحال، ال ینبغي أن یبدأ في وقت قریب جدا، وإنما ھو عملیة تستغرق بع

والمجتمع مدى أھمیة  ICANN، أشرنا إلى 2013من عام  SAC63وفي  الوقت.

 شعورنا أن ھذه العملیة تبدأ في الواقع.

ألننا ال نرى، من وجھة نظرنا، القیام بما یكفي من األمور، كما أننا أرسلنا خطابا إلى 

حیث أشرنا إلى أن المجتمع واألشخاص  SAC73في شكل  ICANNمجلس إدارة 

 یستخدمون نظام إسم النطاق بدأوا یسألون، "ماذا یحدث؟" الذین

كما أننا على درایة بفریق التصمیم الذي عمل على التقریر والذي یتولى التخطیط لكیفیة 

حیث كان عدد من أعضاء اللجنة االستشاریة  إدارة عملیة االستبدال الرئیسیة الفعلیة ھذه.

وقد قدم فریق التصمیم للجنة  صمیم.لألمن واالستقرار أیضا أعضاء في فریق الت

االستشاریة لألمن واالستقرار والمجتمع في أماكن مختلفة العملیة التي تم تصمیمھا، 

وحتى اآلن لم نسمع أي شخص یبدي أي اعتراض على أي من الخطوات في ھذه العملیة، 
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ت في على الرغم من أنھ قد یكون ھناك أشیاء الخارجیة تمثل عائقا أمام بعض الخطوا

 عملیة.

 األمر المھم، مرة أخرى، ھو أن ھذه ھي البدایة.

لذلك لدینا أمل في أن نتمكن من البدء في عملیة تداول مفاتیح منطقة الجذر، ونود أن 

على بدء برنامج  ICANNكما أننا نشجع  نجعل المجتمع یدرك ھذا التغییر الذي سیحدث.

ھذا لقد قمنا ب --إنھ  لیھ ذلك البرنامج.التواصل لتقدیم شرح فعلي لألطراف عما ینطوي ع

النوع من االستبدال الرئیسي لمرتكزات الثقة من قبل، وتحدیدا في نطاق المستوى األعلى 

 كما قمنا بإجراء . قبل التوقیع على الجذر، لذلك قمنا بذلك من قبل.SEلرموز البلدان مثل 

اإلصدار السادس  -ترنتتغییرات أخرى في منطقة الجذر، مثل إضافة بروتوكول اإلن

)Glue.(  بدأنا التوقیع علیھ وأضفنا برنامج  --وأضافناgTLD  الجدید ونحن ما زلنا

لذلك من الناحیة العملیة، ال یعتبر  ھنا وال یزال یمكننا االستمرار في استخدام اإلنترنت.

ب ھو السب األمر مشكلة كبیرة، لكنھ ما زال في حالة أنھ لم یسبق تطبیق ھذا المقیاس وھذا

 في أنھ من الضروري التخطیط لھ بشكل صحیح.

حیث أننا علقنا على مقترح  .SAC77الشيء الثاني الذي أردت أن أشیر إلیھ ھو 

مؤشرات األداء الرئیسیة لنطاق المستوى األعلى العام في السوق، وتتبلور تعلیقاتنا في 

إننا نستوعب  یقة المقترحة.جودة ما ھو موضح في الوث --مدى  --أننا ال نعتقد حقا في 

حقا أن ھذه الفكرة بالوثیقة تم ابتكارھا إلطالق ردود الفعل، التي نقدمھا اآلن من اللجنة 

وھو أھم شيء والسبب  --االستشاریة لألمن واالستقرار، كما نعتقد أنھ من الضروري 

ملیة في ع --الذي جعلني أثیر ھذا األمر ھنا، ولیس فقط إرسال نوعا من الجمھور 

التعلیقات العامة، أن نعتقد أنھ حقا، من الضروري للغایة أنھ عندما یقوم شخص ما بوضع 

ما ھي ف مؤشر األداء الرئیسي، فإن علیھ البدء في التفكیر فیما تریدون في الواقع قیاسھ.

 النتیجة النھائیة الفعلیة؟

نوا ي تحتاجونھا لكي تكوومن ثم، ینبغي أن تعلموا، أنھ یجب النظر إلى نوعیة البیانات الت

 قادرین على استنباط ھذه االستنتاجات.
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بوعد أن قمنا بعرض ھذا على عدد من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة حتى اآلن 

خالل عطلة نھایة األسبوع، تلقینا ردود فعل وغیرھا من الوثائق حیث یوجد أشخاص في 

اء الرئیسیة، وعلى ما یبدو عندما یضعون أیضا مؤشرات األد ICANNأماكن أخرى في 

 یطلب األشخاص مساعدة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار.

لذلك یبدو أن ھذا ھو الحال أن ھذا ھو نوع من الدعوة عامة للجمیع لـ، إذا كان ھذا ھو 

الحال حیث تریدون استخالص استنتاجات معینة، البدء في التفكیر فیما تریدون قیاسھ 

فال تغضوا البصر، وابحثوا فیما لدیكم من بیانات وبعد ذلك  لنظر في البیانات.وبعد ذلك ا

 حاولوا إیجاد االستنتاجات التي یمكن استخالصھا من ذلك.

تعلیقات خاصة على  --وھي تمثل على وجھ التحدید  بشكل أساسي. SAC77وھذا یمثل 

تخدام المنھجیة العامة وثیقة واحدة محددة، ولكن نأمل أن ُتصاغ بطریقة بحیث یمكن اس

 التي وصفناھا في أماكن أخرى.

 شكًرا جزیالً لكم.

 [ تصفیق ]

 

ننتقل اآلن إلى المنظمات الداعمة ولدینا أوال منظمة دعم العناوین  شكًرا جزیًال لك باتریك. إیریكا مان: 

 --أرجو مساعدتي  --رقم  --والرئیس من رقم 

 (بعیًدا عن المیكروفون). 

 

  المنظمة. --بالضبط  --المصادر  : إیریكا مان

 لذا أرجو، أوسكار. 
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  شكًرا. أوسكار روبلیس: 

) بمثابة ھیئة تنسیق معنّیة NROتعتبر منظمة مصادر األرقام ( طاب مساءكم جمیًعا.

) الخمس التي تدیر توزیع مصادر أرقام اإلنترنت RIRsبسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة (

  اإلنترنت وأرقام النظام المستقل. بما في ذلك عناوین بروتوكول

وتخدم سجالت  حیث یتكون كل سجل إنترنت إقلیمي من مجتمع اإلنترنت في منطقتھ.

 ألف عضو حول العالم. 30اإلنترنت اإلقلیمیة مجتمعة أكثر من 

 ICANN، ولكننا نشكل جزء من نظام ICANNوتسبق سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة 

ستحصل في نھایة المطاف  ICANNك، وفي ظل استیعابنا بأن لذل وأیدناھا منذ البدایة.

 على االستقالل عن الحكومة األمریكیة،

قمنا بتقدیم الدعم العلني للخطوات التدریجیة للحد من رقابة الحكومة األمریكیة على مدى 

كما لعبنا دورا رئیسي في إصدار بیان مونتیفیدیو  .ICANNسنوات، وزیادة استقاللیة 

والذي، في األساس، یدعو إلى اإلسراع في عولمة وظائف ھیئة اإلنترنت  2013عام 

وذلك قبل إعالن الحكومة األمریكیة عن نقل  ICANNلألرقام المخصصة التي تتبع 

 اإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة.

وتعھدنا بنقل اإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة، وعملت 

باعتبارھا  ICANNحیث تدعم خطتنا  مجتمعات بشكل جدي لوضع خطة قابلة للتطبیق.ال

المشغل لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة وتحسین آلیات المساءلة من خالل اإلجراءات 

  .2015وھذا ھو االتفاق الذي یجري مناقشتھ منذ مایو  التعاقدیة.

جزء من خطتنا ال تقل أھمیة عن مقترح وتعد االتفاقیة، اتفاقیة مستوى الخدمة، بمثابة 

، والذي یعد أمر بالغ األھمیة لخطة ICANNمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ولذلك، نتوقع أن ُتمنح اتفاقیة مستوى الخدمة نفس  األسماء، مجموعة العمل المجتمعیة.

، ونحن ICANNلقد أیدنا خطة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  األولویة.

وبالتبعیة نطلب دعم اتفاقیة مستوى الخدمة باعتبارھا  مستمرون في دعم عملیة االنتقال.

 جزءا ھاما بنفس القدر من عملیة انتقال.



 AR                                               1المنتدى العام  –مراكش 

 

 46من  17صفحة 

 

كما نطالب مجلس  ونطالب المجتمع بمواصلة دعم عملیة انتقال اإلشراف ھذا األسبوع.

سیق عملیة انتقال بالمضي قدما في الموافقة على خطط مجموعة تن ICANNإدارة 

 ICANNومجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  IANAاإلشراف على وظائف 

 بحلول نھایة األسبوع.

الموافقة على اتفاقیة مستوى الخدمة والتعھد  ICANNونطلب أیضا من مجلس إدارة 

 الداخلیة. ICANNبالتوقیع في نفس اإلطار الزمني بمجرد تحدیث لوائح 

أغتنم ھذه الفرصة ألشكر وأقدر العمل الھائل الذي قام بھ مجتمعاتنا  وأخیرا، أود أن

 شكراً لكم على عملكم الشاق. شھرا الماضیة في ھذه العملیة. 24والمتطوعین على مدار 

 وشكًرا لكم على اھتمامكم.

 [ تصفیق ]

 

ت اتصال باإلنترن ألن ھل یمكنني أن أطلب من أحد من الفریق الفني أن یتكرم ویأتي لي.  إیریكا مان:

 یتعطل بشكل مستمر.

   

 التالي من منظمة دعم أسماء رمز البلد والرئیس بایرون ھوالند. 

 

، (ccNSO)أنا بایرون ھولندا، رئیس منظمة دعم أسماء رمز البلد  مرحًبا، مساء الخیر.  بایرون ھوالند:

  ).CIRAوالرئیس ورئیس والمدیر التنفیذي ھیئة تسجیل اإلنترنت الكندیة (

نحن نمثل، بشكل فعال، منظمة عضویة تتألف مما  ما ھي منظمة دعم أسماء رمز البلد؟

والكثیر منا، إن لم یكن أكثر، في الواقع،  مدیر ومشغل لرموز البلدان. 160یقرب من 

  وھناك تنوع كبیر جدا في عضویتنا. .ICANNیسبق إنشاء 

 ولكن، في تبارھا بیئة متجانسة نسبیا.غالبا ما ُینظر لمنظمة دعم أسماء رمز البلد باع

عض حیث تتولى ب الواقع، ثمة تنوع ملحوظ في بیئتنا، وفي نماذج الشركات الخاصة بنا،
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في حین تتولى مؤسسات تعلیمیة  الدوائر الحكومیة إدارة بعضا من تلك الشركات.

نظمات الكثیر منا یمثل بعض من نوع الشركات أو الم وأكادیمیة إدارة البعض اآلخر.

 وقلیل منا یمثل الشركات تھدف للربح. التي ال تھدف للربح.

حیث أننا نحاول  .ICANNوال یوجد أحد منا تقریبا لدیھ أي نوع من العالقة التعاقدیة مع 

عالقة زمالة وعالقة توافقیة في معظم األیام التي نعمل  ICANNأن نجعل عالقتنا مع 

 فیھا بالفعل.

ز البلد في األساس منظمة دعم داخل النظام البیئي في وتعد منظمة دعم أسماء رم

ICANN  حیث یتم تناول قضایا مشغلي رمز البلد في جمیع أنحاء العالم، ومناقشتھا

 وإجراء حوار بشأنھا.

ولكن خالفا لمنظمات الداعمة الشقیقة، ال تعبر منظمة دعم أسماء رمز البلد بالضرورة 

وھذا ھو ما یمیزنا  ملزمة بالنیابة عن أعضائنا، وعادة، ال نتخذ قرارات عن أعضائھا.

عالوة على أن ھذا ما سیساعد أي شخص على فھم طبیعة منظمة  بشكل بالغ األھمیة.

 دعم أسماء رمز البلد.

ویرجع السبب الرئیسي لقیامنا بذلك أننا نمثل الدول التي ننتمي إلیھا أو أصحاب أسماء 

إننا، أوال وقبل كل شيء، نخضع للبیئات القضائیة  النطاقات ضمن رموز البلدان لكل منا.

وبالتالي، سیكون من الصعب جدا خلق سیاسة ملزمة  والتشریعیة والقانونیة في بالدنا.

 عبر تلك المجموعة واسعة المدى من االختصاصات القانونیة والسیاسیة والقضائیة.

عتبارھا منتدى لألعضاء لذلك تم إنشاء منظمة دعم أسماء رمز البلد في المقام األول با

لتبادل األفكار وأفضل الممارسات، وفھم التحدیات التي تواجھ مشغلي رموز البلدان 

ومحاولة تخفیف تلك التحدیات من خالل تبادل المعلومات والخبرات بأقصى ما في 

 وسعنا.

ي ف لقد اشتركنا بالفعل لذا، ما الذي سنركز علیھ في الشھور المقبلة، في السنة القادمة؟

والذي یعد،  ICANNالبیئي وتوجیھ  ICANNمناقشات سیاسات موضوعیة داخل نظام 

 تؤثر علینا بالفعل. ICANNبالطبع، أمرا ھام للغایة بالنسبة لنا ألن القضایا التي تثار في 
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فعلى سبیل المثال، التفویض المنتھي والیتھ أو نقل نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد، 

ھ، ھو أمر وشیك للغایة وعزیز على قلوبنا وأمر تم مناقشتھ بالفعل كما یمكنك تخیل

 البیئي. ICANNوالسیاسات الموضوعة داخل نظام 

ویعد كل من انتقال اإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ومجموعة 

من القضایا حیث كنا نمنح میثاق لألفراد،  ICANNالعمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

ولقد أمضینا قدرا كبیرا من  یث كان أعضاء رموز البلدان یشتركون بشكل كبیر جدا.وح

البیئي، والصراع مع  ICANNفي نظام  --الوقت، على غرار العدید من ھؤالء في ھذا 

 ھذه القضایا التي تمثل تحدیا كبیرا.

ام رقیعتبر مشغلي رموز البلدان كما في السجالت عمالء مباشرین لھیئة اإلنترنت لأل

فما الذي یحدث لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة وكیف تعمل وكیف تدار  المخصصة.

وكیف یتم اإلشراف علیھا باعتبارھا المورد الحیوي لنا بشكل أساسي، ھي من األمور 

كما أعطینا اھتماما بالغ لھذا االنتقال ونتیجة لذلك فإن  ذات األھمیة القصوى بالنسبة لنا.

 اإلشراف والمساءلة المرتبطة بھا تغیرت.كال من انتقال 

وسوف تطرح منظمة دعم أسماء رمز البلد في وقت الحق من ھذا األسبوع، في الواقع، 

لذلك ال یزال أمامنا قدر  بعد ظھر األربعاء، ھذا القرار للتصویت داخل مجلس المنظمة.

ولكنھا ستكون  ام.ال بأس بھ من العمل والمناقشة التي تنتظرنا بشأن ھذا االنتقال الھ

نا كما نعتقد أن مناقشة في غایة األھمیة لنا بحیث یشعر مجتمعنا باالرتیاح تجاه ما حدث.

بحاجة إلى إیالء اھتمام وثیق للغایة إلى كیفیة تنظیم وتشغیل اللجنة الدائمة للعمالء 

)CSC(.  ى علوبطبیعة الحال، ستكون الھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف

فكیف سیكون ھیكلھا أمرا حاسما  الجدیدة ذات األھمیة قصوى بالنسبة لنا. IANAوظائف 

ما سیحدد ذلك أنھ یتفق مع مقترح إشراف مجموعة العمل المجتمعیة والذي  في نجاحھا.

 سیكون بالغ األھمیة في نجاحھا والدعم داخل مجتمعنا.

كرئیس منظمة  ICANNع لي مع وسوف استغل ھذه اللحظة، باعتبار أن ھذا أخر اجتما

وعندما أنظر إلى زمالئي الجالسین على یمیني، أعتقد أنني األكبر  دعم أسماء رمز البلد.

وأود أن أقول انھا كانت رحلة مثیرة للغایة  عمرا أو األطول خدمة على األقل فیما بینھم.
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عري قلیال، فمنذ بدء فترة والیتي، استخدمت المجاز الش على مدى السنوات الماضیة.

یوران لیس المدیر التنفیذي الجدید بصفة رسمیة، ولكني عملت مع ثالثة رؤساء تنفیذیین 

وأعتقد أننا إذا استطعنا جمیعا أن نرجع إلى الوراء قبل سنوات قلیلة فقط،  .ICANNفي 

فكل  ولم یتم إنجاز إي شيء، كان من األمور المشتركة والشائعة أن كل شيء بطيء ھنا،

  بوتیرة بطیئة جدا. شيء یتم

أعتقد أن الكثیر من األشخاص ھنا یتفقون معي على فكرة أن كل ذلك قد تغیر ولكن لیس 

واألمر المشترك اآلن ھو التعب  فاألمور ھنا أصبحت تحدث بخطى سریعة. بشكل كبیر.

 ویعد ھذا تغییرا جذریا. اإلرادي.

، وھما إشراف مجموعة في الموضوعات الرئیسیة --وخالل ذلك الوقت، فإن العمل 

، تم وضعھما ICANNالعمل المجتمعیة ومجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ومن وجھة نظري، فإن العمل  حقا الختبار مفھوم مجموعات العمل داخل المجتمع.

معھما، كان العمل مع مجموعات عمل عبر المجتمع السابقة تلك المجموعتین، فإن كلي 

بأن الفوائد المباشرة من ھذه الممارسات أنھا وفرت لنا المشاركة  ثقة بالغة في القول

الفعلیة كمجتمع في العمل مع بعضھا البعض، وفھم بعضھا البعض بطریقة یمكن القول 

فنحن بحاجة إلى أن نستمع لبعضنا  أنھا لم تكن متوفرة من قبل أو لم تحدث حقا من قبل.

 البعض.ولقد كان علینا أن نعمل مع بعضنا  البعض.

لقد و وأنا أستوعب أخیرا كیفیة تنظیم المنظمة الداعمة لألسماء العامة وكیفیة التصویت.

شرعت أخیرا في فھم األسباب التي أدت إلى وجود الكثیر من محامین الملكیة الفكریة 

 .ICANNفي العدید من األماكن في جمیع أنحاء العالم حیث یتم عقد اجتماعات 

د أنھ قد ثبت أن عملیة أصحاب المصلحة المتعددین یمكن أن ولكن قبل كل شيء أعتق

لقد تخلینا جمیعا عن األمر الذي كان  إنھا الفوضى بالتأكید. فھي لیست دائما جیدة؛ تعمل.

 مھم بالنسبة لنا إلتمام ھذ االتفاق، على افتراض أننا جمیعا سننھي ھذا األمر في النھایة.

النھایة، أعتقد حقا أننا اتخذنا القرار الصعب جدا، ولكن في  أنھ معقد. لقد كان معقدا.

وعملنا كمجتمع بجد لفترة طویلة وقمنا بتحویل مستقبل اإلنترنت لصالح كل أصحاب 

 أسماء النطاقات ولمصلحة كل شبكة اإلنترنت.
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قد كانت ل شكًرا جزیالً لكم. وبتلك المالحظة، أتمنى التوفیق لنا جمیعا في األسبوع القادم.

 رحلة رائعة.

 [ تصفیق ]

 

من الصعب أن نتصور أن ھذا سیكون آخر حدث ستحضره من  بایرون، شكرا جزیال.  إیریكا مان:

 أتمنى أن نراك في المستقبل. .ICANNفعالیات 

 أعطني فقط ثانیة واحدة، جیمس. 

توجیھ حسنا، إذا كنتم تریدون أن تشاركوا في  ألن جیمس قدم العرض األخیر. --أود 

 األسئلة واألجوبة في الجزء القادم واإلدالء بتعلیقات، أرجو اتباع النظام وانتظار الكلمة.

  المیكروفون ھنا في الوسط.

  نعم، میكروفون واحد في الوسط. أعتقد أن لدینا میكروفون واحد الیوم.

 شكًرا جزیالً.

 الرئیس جیمس بالدیل.یتم تقدیم العرض األخیر من المنظمة الداعمة لألسماء العامة، 

 تفضل.

 

األخیر على جدول األعمال، وأمل أن أكون األول في  ومساء الخیر. نشكرك یا إیریكا.  جیمس بالدیل:

 قلوبكم.

   

 [ ضحك ] 

وعضو في فریق  )،GNSOرئیس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( أنا جیمس بالدیل،

ة والتي تضم الرؤساء المشاركین ھیذر القیادة الجدید للمنظمة الداعمة لألسماء العام

 فویست من مقر األطراف غیر المتعاقدة ودونا أوستن من مقر األطراف المتعاقدة.
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وتتحمل المنظمة الداعمة لألسماء العامة مسؤولیة وضع سیاسات نطاق المستوى األعلى 

الذین وھي منظمة بالغة الضخامة والتنوع والتعقید تتألف من أصحاب المصلحة  العام.

یتنوعوا ما بین السجالت وأمناء السجل إلى الملكیة الفكریة والمستخدمین من الشركات 

 والمستخدمین التجاریین ومزودي خدمات اإلنترنت، والمستخدمین غیر التجاریین أیضا.

وتعمل المنظمة وفق مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة، وھو المسؤول عن إدارة 

سم المجلس إلى مقرین منفصلین، مقر الطرف المتعاقد ومقر وینق وضع السیاسات.

كما  NomComكما أن لدینا ثالثة معینین من قبل لجنة الترشیح  الطرف غیر المتعاقد.

  لم یكن ذلك معقدا بما فیھ الكفایة.

وبما أنني  وتعد عملیة وضع السیاسات مفتوحة في المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

الفئات، فربما یصبح لدى البعض منكم تصورا عقلیا ألي من تلك وصفت كل من ھذه 

الفئات التي قد تقع فیھا، ولكن الحقیقة ھي أننا منفتحون على المشاركة والمتطوعین من 

كافة أعضاء المجتمع بغض النظر عن المشاركة العالة من عدمھا في أي من أصحاب 

 أو الدوائر. المصلحة التابعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة

 ماذا حدث للشریحة؟

 لقد فقدت كل شيء.

 حسًنا. ھل من المفترض أن اضغط على الزر األخضر؟

 حدث شيء ما.

 ھل ترید مني أن أتي وأخذ بعض منك؟ جیمس، لم نقدم أي عروض مرئیة.

 

 أوتش.  جیمس بالدیل:

 [ تصفیق ]

  ، ال.أوه ھذا ھو الجزء حیث كنت أتمنى لو كانت ماریكا على المنصة.
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أو أسلط الضوء على بعض األنشطة التي كنت  --حسنا، فقط أردت أن أشیر إلى  حسًنا.

حتى اآلن، لقد أصدرنا مؤخرا ثالث عملیات جدیدة  سترونھا على الشاشة في ھذا الوقت.

  ) كما نسمیھا.PDPsلوضع السیاسات، أو (

لقد سمع الكثیر منكم  .RDSتتعلق أول سیاسة بالجیل الثاني من خدمات دلیل التسجیل، 

"، ویتعلق ھذا بمناقشة ودراسة كیف ینبغي لنا أن WHOISبولع كبیر مصطلح نظام "

 ، وفي الواقع، إذا كان ینبغي لنا على اإلطالق.WHOISنستبدل نظام 

كما یوجد عملیة وضع السیاسات الجاریة لمعالجة المسائل والقضایا المحیطة بالجولة 

وتوجد عملیة وضع السیاسات التي كان مقررا أن تكون  جدید.ال gTLDالجدیدة لبرنامج 

لقد صوتنا بالفعل لبدء عملیة وضع السیاسات في اجتماعنا األخیر بشأن استعراض  --

الجدیدة بما في ذلك إعادة النظر في اإلجراءات  gTLDآلیات حمایة الحقوق في برامج 

یتم االنتھاء منھا وإصدارھا في  ومن المتوقع أن الموّحدة لتسویة نزاعات اسم النطاق.

 اجتماعنا ھنا في مراكش.

على سبیل المثال، نقوم بدراسة بعض  وأخیرا، لدینا بعض القضایا الداخلیة كذلك.

التوصیات المراجعة، وذلك أثناء دراسة الھیاكل الداخلیة الخاصة بنا وإجراءات تحسین 

 عملیات المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

حال، مثل معظم المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى ھنا في وبطبیعة ال

المجتمع، لقد أمضینا الكثیر من الوقت فیما یتعلق بانتقال اإلشراف على وظائف ھیئة 

وكان ھذا جزء كبیر من عملنا  اإلنترنت لألرقام المخصصة وعمل المساءلة المرتبط بھا.

ي ف --جدول زمني الستعراض تقریر المساءلة  لقد وضعنا خالل جلسات نھایة األسبوع.

وأعتقد أن بعض األطراف في مجتمعنا جاھزة  االجتماع العام الذي سنعقده یوم األربعاء.

وال تزال أطراف أخرى بمجتمعنا ترغب في مناقشة ودراسة بعض  التخاذ القرار.

خاذ ن مستعدین التلذلك أنا متفائل بأننا سوف نأتي لالجتماع یوم األربعاء ونح القضایا.

 قرار.

ثم أخیرا، عندما یكتمل كل ھذا، سننتقل إلى الھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف 

، من حیث البدء 1ثم مرحلة التنفیذ، لكل من مساءلة مسار العمل  IANAعلى وظائف 
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 بعد انتقال ICANN، ومن ثم التركیز على ما ستبدو علیھ 2في دراسة مسار العمل 

إننا نتوقع و، في الواقع، نتوقع أن یشترك أعضاء  .IANAاإلشراف على وظائف 

فنحن نمثل كل من أصحاب  المنظمة الداعمة لألسماء العامة بفاعلیة في كل تلك الجھود.

المصلحة والعمالء المباشرین وغیر المباشرین لوظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام 

  ھذه الجھود أیضا. وأتوقع أن نشارك بفاعلیة في المخصصة.

لذا أشكركم على وقتكم، وإذا كان لدیك اھتمام بأي من تلك القضایا، ولم ال، إنھ نظام 

WHOIS إنھ برنامج ،gTLD  الجدید، إنھ انتقال اإلشراف على وظائفIANA أرجوا ،

حضور أحد جلساتنا وتوجیھ األسئلة لبعض األشخاص ھناك حول كیفیة المشاركة 

 شكًرا. الموضوعات. واالنخراط في ھذه

 [ تصفیق ]

 

حسنا، ھل سیتحلى الجمیع بالنظام عند طرح األسئلة، أرجو طرح  شكًرا لك، جیمس. إیریكا مان: 

لست متأكدا كیف سنقوم بذلك ألن األمر أصبح  السؤال في أقل من دقیقتین، من فضلكم؟

أنت  مة كذلك.اآلن مناقشة، بطبیعة الحال، مع اللجان االستشاریة والمنظمات الداع

 --ھل نحن  تجلسون ھناك بعیدا تماما عن المیكروفون، في حالة توجیھ السؤال لكم.

 

إریكا، إذا كنت ترغبین في توجیھ سؤال ألحد ممثلي اللجان االستشاریة والمنظمات  براد وایت: 

 الداعمة، سأذھب بالمیكروفون الخاص بي، بالتأكید.

 

 ویرجى االلتزام بتقدیم أنفسكم. تفضل. رائع. ھل المیكروفون معك؟ إیریكا مان: 
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عضو اللجنة االستشاریة العامة، ولكني أتحدث  أنا سیون أوجیدجي. حسًنا، شكًرا جزیالً. سیون أوجیدجي: 

فقط للتوضیح، أعتقد إن ھذه الفترة مخصصة لتوجیھ األسئلة فقط  بصفتي الشخصیة.

 ھذا صحیح. ولیست لمجلس اإلدارة؟ لك؟للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، ألیس كذ

  حسًنا.

سؤالي إلى المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ھو أنھ في ضوء التقریر  --حسناً 

وعلى أساس أن  ICANNالصادر من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

دء عاد بالمجتمع سیمنح السلطة بشكل كبیر مقارنة بما لدینا اآلن، وبغض النظر عن می

، أتوقع ICANNالخاص بمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  2مسار العمل 

أن كل رئیس لجنة من اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة یعتبر أن ثمة ضرورة 

ملحة في البدء في العملیات التي تحاول مراجعة عملیات اإلنترنت بطریقة تضمن تحقیق 

 لذي یمثلھ أو األھداف التي یؤیدھا.المساءلة الكافیة للمجتمع ا

وسؤالي اآلن ھو، ھل ھناك أي رئیس لجنة من اللجان االستشاریة أو منظمة من 

 شكًرا. المنظمات الداعمة ال یتفق مع ھذا التوقع؟

 

 --ھل كان من الصعب  ھل لدینا أحد یود اإلجابة منكم؟ إیریكا مان: 

 

 لدى أي شخص یجیب بعدم الموافقة؟ھل  ھل یوجد أحد ال یوافق؟ سیون أوجیدجي: 

 

 ال أحد یوافق، أنا متأكد إلى حد ما. إیریكا مان: 

 

 شكًرا. سیون أوجیدجي: 
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 شكًرا لك، باتریك. مطلًقا. إیریكا مان: 

 

أنا اتفق تماما مع ما تقولھ، إننا نتجھ إلى عالم جدید حیث یتوجب علینا إلى حد  أنا أوافق. باتریك فالتستروم: 

  ل منا بحاجة إلى العمل بشكل مختلف وفقا لما اآلن یجمع علیھ المجتمع.ك --ما 

بشأن قضایا  2ما علینا أن تذكره، أنھ على الرغم من أن لدینا كل من مسار العمل 

لذلك، على سبیل المثال،  .ICANNالمساءلة ومن ثم لدینا سبل المراجعة العادیة داخل 

الستقرار لیس فقط مراجعة اللجنة االستشاریة لألمن ما یتعلق باللجنة االستشاریة لألمن وا

واالستقرار التي نوشك على القیام بھا قریبا ألننا أول منظمة داعمة ولجنة استشاریة لدیھا 

بالنسبة اللجنة  --كما لدینا  المراجعات التنظیمیة العادیة ونحن نعمل في ذلك اآلن.

فریق المراجعة العادي الخاص بالمرونة االستشاریة لألمن واالستقرار، لدینا عالقة مع 

والمراجعة المستمرة، ومن ثم فإننا نتوقع التنفیذ  ICANNواالستقرار والشفافیة لدى 

 .ATRT3ویحتمل أن یكون  ATRT2النھائي من فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة 

جب علینا لذلك لدینا العدید من ھذه المراجعات التي علینا أن ننظر فیھا، كما كان یتو

التأكد في المجتمع أننا نحافظ على تزامنھا و*** من بعضھا البعض وأال نحاول القیام 

أو حتى نخاطر  --بنوع من العمل المزدوج أو نربك بعضنا البعض من خالل محاولة 

 باستنباط استنتاجات مختلفة في المراجعات المختلفة التي نجریھا.

 

 قدم نفسك. من فضلك جیمي. شكًرا. إیریكا مان: 

 

أنا من ألمانیا، ولیس  ).ALACأنا عضو في اللجنة االستشاریة العامة ( جیمي شولتز.  جیمي شولتز:

 لدي من دواعي سروري أن أتحدث بلغتي األم ھنا.

حسنا، لقد سمعت الكثیر عن عملیة االنتقال والمساءلة وسمعت بالفعل أن اللجنة  --نعم 

ت على وجودھا من خالل تصویت ھائل من المجتمع االستشاریة العامة قامت بالتصوی
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وقامت جمیع المجموعات األخرى بالتصویت ھذا األسبوع،  من مستخدمي اإلنترنت.

ال، أن أطلب منھم إعادة النظر  --حسنا،  --وأود حقا، الرجاء  ومعظمھا تم یوم األربعاء.

علینا أن نفعل ذلك  قط.في أولئك الذین ال یزاللدیھم مشاكل معھا، أن ھذه فرصة واحدة ف

نحن ال نعرف ما الذي سیحدث في نوفمبر  --وعلینا أن صوت علیھا ألننا ال نعرف  اآلن.

كم، لذلك من فضل تشرین الثاني في الوالیات المتحدة ربما ھذه ھي الفرصة األخیرة لدینا.

حل  وھذا إذا كان لدیكم أي مشاكل أو اعتبارات أو حدیث، أرجو إعادة النظر في ذلك.

وسوف  إنھ حل وسط جید وھو أفضل مما لدینا. إنھ بالفعل حل وسط، نعم. وسط جید.

، ھذا سیغیر اإلنترنت ICANNأنا في مزاج جید، ولكن ھذا سیغیر  --أنا  نقوم بذلك.

 نعم، شكرا. لذا یرجى، إعادة النظر في ذلك، ومنح ھذه الفرصة. لألفضل.

 [ تصفیق ]

 

 الشریحة التالیة، من فضلك. مي.شكرا لك یا جی إیریكا مان: 

 

قدمت أكثر من عشر منظمات معترف بھا عالمیا طلب إعادة  .MUSICقسطنطین من  كونستانتین روسوس: 

النظر إللغاء التقریر الذي یتضمن إھمال جسیم بشأن وحدة المعالجة المركزیة 

دة المعالجة . الذي، عندما تم فحصھ بشأن دلیل مقدم الطلب وتمریر نتائج وحMUSICلـ

وتم حذف تعریف المجتمع، المنظم، والذي  المركزیة، أظھر أخطاء إجرائیة واضحة.

 كما تم تجاھل اسم المجتمع، ومجتمع الموسیقى. یمثل تحالف منطقي لمجتمعات الموسیقى.

وعلى الرغم من الدعم غیر مسبوق من المنظمات من خالل أعضاءھا الذین یمثلون أكثر 

كانت  حیث قى العالمیة المستھلكة، لم یتم تقییم معیار األغلبیة أبدا.من الموسی %95من 

، الذي یدیر IFPIاالتحاد الدولي لصناعة التسجیالت الصوتیة،  النتائج صامتة ونھائیة.

الخاص بالرموز لتحدید الموسیقى بشكل فرید في العالم تم تجاھلھا  ISO 3901معیار 

ھا، على الرغم من مكانتھا في األمم المتحدة أیضا كمنظمة مجتمع الموسیقى معترف ب

فھل تم تطبیق نفس المعاییر العادلة مثل برامج تقییمات  والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة.

  . األخرى السائدة.MUSICأولویات المجتمع 
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وفي رسالة إلى مجلس اإلدارة، اعترض االتحاد الدولي لصناعة التسجیالت الصوتیة 

یمات أولویات المجتمع، مشیرا إلى شكوك خطیرة حول الشفافیة والتوافق على نتائج تقی

 كما تم تجاھل قطاع الموسیقى المنظم. والمساءلة في عملیة تقییمات أولویات المجتمع.

كیف ف واعتبر تقریر تقییمات أولویات المجتمع أن المجتمع الموسیقى ال یتمتع بالتماسك.

وھذا یضر بمستخدمي اإلنترنت والمصلحة  تماسك؟تعمل حقوق التألیف والنشر دون ال

على أن كل ھذه النتائج غیر الشرعیة والمتضاربة كانت  ICANNالعامة حیث اتفقت 

  قسریة ویمكن الدفاع عنھا.

ونحن نذكر مجلس اإلدارة بأنھ وافق على الفئة األولى من مشورة اللجنة االستشاریة 

  ي قطاع متماسك ومنظم.الحكومیة بأن كل مجتمع الموسیقى یعمل ف

ونتیجة لذلك، وبناء على المخالفة، أنشئت عملیات مسبقة مع تنفیذ واالعتماد على تشویھ 

الحقائق الواقعیة بما یضر مادیا بمجتمع الموسیقى ومستخدمي اإلنترنت فیما یتعلق ثقة 

  المستھلك والسالمة والحمایة.

حو نطالب مجلس اإلدارة بقبول طلب إعادة ولكن ما زلنا نؤمن بھذه العملیة، وعلى ھذا الن

  النظر.

 [ المؤقت یصدر صوًتا. ]

. لمجتمع الموسیقى یضر بمجتمع الموسیقى MUSICإن أي تأخیر في تفویض 

  واإلنترنت.

 ًرا.شك ھل سیكون ھذا ممكنا؟ إننا على استعداد لعقد جلسة للرد على أي أسئلة خاصة بكم.

ع قید إعادة النظر، ولكن كریس، من فضلك، ترید أن ترد، بإیجاز ھذا الموضو شكًرا. إیریكا مان: 

 إن أمكن.

 



 AR                                               1المنتدى العام  –مراكش 

 

 46من  29صفحة 

 

قسطنطین، لقد قلت للتو، كما تعلمون، لقد تم تقدیم طلب إعادة النظر،  نشكرك یا إیریكا. كریس دیسیبان: 

 أننا استمعنا لكم وأنصتنا ولیس لدي --ولكن أرید أن تعلموا أننا  وھناك عملیة یتم تنفیذھا.

  عن أراءكم. --ى شك أنكم سوف تستمرون في اطالعنا عما أدن

 من الواضح أنكم تفھمون، فاألمر لن یكون مناسبا. لذلك ال أستطیع التعلیق على ذلك.

 ولكن أشكركم على حضوركم إلى المیكروفون.

 

 نعم، تفضل. إیریكا مان: 

 

أرید  عدد من األسئلة. لدي أنا بول فودي، وأتحدث بصفتي الشخصیة. طاب مساءكم. بول فودي:

فقط طرح األسئلة، فإذا كنتم تستطیعون اإلجابة علیھا فیما بعد أو یوم الخمیس، سیكون 

 شیئا عظیما.

الحافالت القادمة من وإلى الفنادق  ICANNأوال وقبل كل شيء، ھل یمكن أن تحث 

ي أمس، دقیقة مع زمالئ 35انتظرت  على اإلسراع حتى نستفید من الوقت بقدر اإلمكان؟

 وأنا أشعر باألسف لھم.

عمدا روابط نصوص االجتماع الماضي من صفحة اإلنترنت  ICANNھل أزالت 

 بستبدال ھذه الروابط في أي وقت قریب؟ ICANNھل ستقوم  الخاصة باجتماعاتھا؟

في  1995تنبأ بیل غیتس تنبؤه الشھیر بقدوم موجة مد اإلنترنت في عام  السؤال الثالث.

فكم من  ال فیھ إن أي شركة ال تعمل على اإلنترنت ستخرج من األعمال.الوقت الذي ق

 أقوى من أي حكومة على وجھ األرض؟ ICANNالوقت تعتقدون قبل أن تصبح 

وفي اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة رفیع المستوى الیوم، وصف أكرم  سؤال آخر.

یة بأنھ نجاح لبرنامج . لحصول على جولة ثانBRANDSعطا هللا الطلب المقدم من 

gTLD .وتوقع أن طلب جدي سیقدم من  الجدیدBRANDS.وقالت  . في المستقبل

ICANN  أنھا لن تسمح أبدا بأكثر من ألف من نطاقات المستوى األعلى إلدراجھا في
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.، فكیف ستبرر BRANDاألف طلب من  10فإذا تم تلقي  الجذور في السنة الواحدة.

ICANN ضمام إلى .إلى الطامحین لالنBRAND على قائمة االنتظار أن علیھم أن

. الحالیین ینتھزون BRANDینتظروا مدة تصل إلى عشر سنوات في حین أن منافسین 

 الفرصة؟

والجزء الثاني من ھذا السؤال، قال ھارالد ألفیستراند أن الجذر بملیون اسم سیكون فكرة 

 ذر قبل أن تصبح فكرة رھیبة؟تستطیع اآلن أن تنضم للج TLDكم عدد نطاقات  رھیبة.

 --وأخیرا، ألنني متأكد أنھ أصبح لدیكم ما یكفي مني، وأعتقد أن الساعة خاطئة 

 [ ضحك ]

 ؟dotlessتعتقد بجدیة أن المستقبل ال ینطوي على نطاقات  ICANNھل ما زالت 

  یمكنكم اإلجابة اآلن أو یوم الخمیس، األمر یعود إلیكم. شكًرا جزیالً لكم.

 --أقدر ذلك حًقا  جزیال لك، فادي، على كل شيء قمت بھ. وشكرا

 

ال أعتقد أننا سوف  -حسنا، لن أذھب  یمكن أن أفعل ذلك بالترتیب؟ --ھل یمكنني أن أرد  إیریكا مان: 

نرد على جمیع األسئلة الخاصة بك، ولكن السؤال الذي یتعلق بالحافالت، سوف نوضح، 

  نھ بعد ذلك.سوف ندون ھذا ھنا ونتخذ إجراء بشأ

أما عن روابط صفحات الویب، أشك أن العاملین سوف یرون على ذلك ربما ھناك خطئ 

إذا كنت تستطیع إرسال الروابط المفقودة لنا سیسھل علینا  وسوف ننظر في ذلك. بسیط.

 --األمر كثیرا 

 

 ولن یكون ھناك روابط الجتماعات سابقة بعد اآلن. بول فودي: 
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أما السؤال الذي یتعلق بـ جیتس فھذا  أنني أسئت الفھم. سجلتك. جتماعات السابقة.في اال إیریكا مان: 

  في الحقیقة ال یعد سؤاالً.

، فأنا لست متأكدة، ترید أن تضع ھذا األمر، فادي، أو أي ما BRANDوفیما یتعلق بـ.

 ألیس كذلك؟ ال؟ ال. نعم، حسنا. أكرم؟ شخص ما؟ أو أكرم. ترید أن تقولھ.

 [ ضحك ]

 

 ال، كل ما أرید أن أقول ھو أنني سوف أفتقدك. فادي شحاتة: 

 [ ضحك ]

 [ تصفیق ]

 

 لیس لدي علم أنني سأذھب إلى أي مكان. بول فودي: 

 

 أنا. فادي شحاتة: 

 

 القضایا األكبر، من فضلك. --حسنا، أنا أفضل أن ردا على  شكًرا جزیالً لكم. ال تقل ذلك. بول فودي: 

 

 شكًرا. تأكید.بال إیریكا مان: 

 براد، ھل ترید أن تأتي بالسؤال من مركز مداخالت الفیدیو ألول مرة؟
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 السید لقد حصلنا على سؤال من مركز مداخالت الفیدیو في كاالبار، نیجیریا. شكًرا. براد وایت: 

 السید بیتر، إذا كنت تستطیع أن تسمعني، لیس لدینا أي صوت. السید بیتر؟ أوكونج بیتر.

 طریقنا للخروج لفاصل إعالني، وسوف نعود إلیكم في غضون دقائق معدودة. ونحن في

 [ ضحك ] 

 

 لماذا ال نأخذ بضعة أسئلة في قائمة االنتظار ھنا في الغرفة، وسنرى ما یمكننا القیام بھ. براد وایت: 

 

  علینا حل ھذه المسألة مع الفاصل اإلعالني. أجل. إیریكا مان: 

 ضلك.الشریحة التالیة من ف 

 

  فیونا أسغونا، للسجل. فیونا أسونغا: 

أود أن أبدأ فقط بشكر فادي لما بذلتھ من جھد إحضارنا ھنا، وطرح سؤاال على مختلف 

  اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة عن العامین الماضیین.

ھو مسألة التنوع، وأعتقد أنھ ال یزال أمامھا  ICANNالشيء الوحید الذي عملت علیھ 

 ریق طویل لتحقیقھ.ط

إن بعض من القضایا التي نبحث فیھا ونحن نمضي قدما خالل عملیة االنتقال ھي مسألة 

 .2التنوع، التي سیجري مرة أخرى معالجتھا، على ما أعتقد، في مسار العمل 

ومع ذلك، وفي ھذه األثناء، أعتقد أنھ من الضروري أن یكون لدینا طریقة تبذل من 

ستشاریة والمنظمات الداعمة المعنیة جھودا لمعالجة مسألة التنوع، ولیس خاللھا اللجان اال

فقط عندما تأتي إلى منطقتنا، ولكن علیكم التركیز على محاولة التوصل إلى األعضاء 

 المحتملین من اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة المعنیة الخاصة بكم.
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أعلم أني أقوم بمساعدة عدد من الجماعات  وأود أن أتحداكم، اآلن أنتم في أفریقیا، وأنا

في المنطقة األفریقیة  --للوصول إلى األعضاء المحتملین داخل المجتمع الذي من شأنھ 

وأود أن  الذي من شأنھ االنسجام مع اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة الخاصة بنا.

ولكن ماذا تفعلون لدعم  تحداكم اإلبقاء علیھم، ألنھ من الجید أنك ھنا وأنھم یحضرون،

  مشاركتھم المستمرة؟

ألنھ ال یكفي أن تحضروا فقط وتشاھدونا في الغرفة عندما تأتون إلى منطقتنا، ولكننا 

نحتاج إلى أن نكون قادرین على االستمرار في المشاركة من خالل عملیات وأنشطة 

ICANN مات الداعمة األخرى، والتي تبدأ بالوصول إلى اللجان االستشاریة والمنظ

واالسترشاد بھم، وأخذ المشورة من خاللھم، حتى نتمكن من التعامل والمشاركة بشكل 

 مناسب.

ألن اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة الوحیدة التي تستطیع استیعاب التنوع العالمي 

 ددھي اللجنة االستشاریة الحكومیة واللجنة االستشاریة العامة ومنظمة دعم العناوین وع

بعض المجموعات في المنظمة الداعمة  --قلیل من اآلخرین ضمن بقیة مجموعات مختلفة 

لألسماء العامة ولكن أود أن أعمل وأشارك بشكل مساوي مثل نظرائنا في أوروبا وأمریكا 

 الشمالیة.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

  --أعتقد بأنھ على األرجح ھل ترید التعلیق؟ إیریكا مان: 

 مایك؟ 
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إذا ذھبت إلى صفحة الویب الخاصة باالجتماعات وإذا نقرت  أردت فقط أن أقدم اقتراحا. یلبر: مایك س

وإذا ذھبت إلى كل  على "التقویم والمحفوظات"، ستجد أرشیف كامل لجمیع االجتماعات.

  منھا على حدة، ستجد كل جلسات مع كل النصوص وكل الجلسات.

مجرد عینة العشوائیة جربتھا في غرفة واآلن، لقد جربت كل واحد على حدة، ولكن 

 توضح أن كل النصوص والجلسات جمیعا موجودة ویمكن االطالع علیھا.

 

  كان ھذا فیما یتعلق بسؤال الروابط المفقودة، نعم. شكًرا لك، مایك. إیریكا مان: 

 وفیما یتعلق بالسؤال األخیر حول التنوع بین الجنسین؟

غن األمر ال یتعلق فقط باللجان  لینا جمیعا أن نعمل علیھا.أنھا نقطة ع --أعتقد أن ھذا ھو 

 علینا جمیعا أن نبذل المزید ونكون أكثر انخراطا معاً. االستشاریة والمنظمات الداعمة.

 تفضل. 

 

غریغ شاتان، رئیس دائرة الملكیة الفكریة وعضو المجموعة التجاریة ألصحاب  مرحًبا. غراغوري شاتان: 

 قد أنھ من المناسب أن أتحدث أثناء الفاصل اإلعالني.المصلحة، لذلك اعت

على أي حال، سأتحدث بصفتي الشخصیة، وباعتباري أحد األعضاء أو المشاركین في 

 مجموعة العمل المجتمعیة.

رأینا أو علمنا، ھذا الصباح في اجتماع تنفیذ انتقال اإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت 

وھذا سؤال لقادة الجان االستشاریة والمنظمات  -- لألرقام المخصصة، أنھ یبدو أن

 الداعمة، وذلك لمجرد التأكد من أنھم یعرفون أین یتم توجیھ ھذا.

ھذا الصباح رأینا أو علمنا في اجتماع انتقال اإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام 

من الباطن ، سیعود ICANNالمخصصة أنھ یبدو أن التنفیذ، على األقل في نظر موظفي 

 .ICANNإلى موظفي 
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ومن وجھة نظري، ھذا ال یتفق مع وجھة نظر أو أنشطة مجموعة العمل المجتمعیة، 

وأعتقد أننا رأینا مثاال لذلك بالفعل حیث یبدو أن الھیكل الھیئة القانونیة لما بعد عملیة 

عملیة  المقترح أو تنفیذ الھیئة القانونیة لما بعد IANAانتقال اإلشراف على وظائف 

، على النقیض مع ما استوعبھ باعتباري عضوا IANAانتقال اإلشراف على وظائف 

مستمرا في مجموعة العمل المجتمعیة بالنسبة للھیكل المزمع تنفیذه للھیئة القانونیة لما 

 .IANAبعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

ة أو المنظمات الداعمة، لذلك أتساءل عما إذا كان لدى أي من قادة اللجان االستشاری

 شكًرا. وباعتبارھم أیضا من المنظمات األعضاء وعمالء، أي تعلیق على ذلك.

 

من المؤكد أنھ باعتباري من أفراد المنظمات األعضاء وأشارك بصفة شخصیة  شكًرا. بایرون ھوالند: 

كد في إشراف مجموعة العمل المجتمعیة ومعرفة المناقشات التي وقعت ھناك، فمن المؤ

أنني أتوقع ولدي تفسیر من شأنھ أن یكون ھناك فصل للموظفین والمیزانیة من أجل الھیئة 

  .IANAالقانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

وكما یتذكر الكثیرین منا ھنا، كان ھناك لفترة طویلة، بعض الجدل لدرجة الذعة حول 

راءھا بشأن ذلك، وأحدھا ھو أن الھیئة القانونیة االنفصال والتنازالت التي كان البد من إج

 سیكون لھا میزانیة مستقلة وموظفیھا. IANAلما بعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

أعتقد أن ھذا مذكور في خطاب الوثیقة، وإذا  وبالتأكید من وجھة نظرنا ھذا ما نتوقعھ.

قع أنھ لن یكون ھناك موظفین لذلك أتو لم یكن واضحا، كان بالتأكید في روح الوثیقة.

ولیس  IANAمحددین للعمل بالھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

 .ICANNفقط مجرد التعاقد مرة أخرى مع 

 

 شكًرا. غراغوري شاتان: 
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  إیریكا، ھل أستطیع المقاطعة. رینالیا عبد الرحیم: 

 

  عفًوا؟ إیریكا مان: 

 

  إریكا، أنا ھنا. عذًرا. حیم: رینالیا عبد الر

اآلن فقط وجھت فیونا سؤاال إلى قادة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة الذي أعتقد 

، وكنت أتساءل ICANNأنھ كان مناسبا تماما ألفریقیا وذات أھمیة كبرى لتعزیز تنوع 

لجة ھذه عما إذا كان بعض قادة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة یمكنھم معا

المسألة، التي طرحتھا، ما الذي یمكنكم فعلھ، ھل یمكنكم التفكیر في طرق لالحتفاظ 

بمشاركة المجتمع األفریقي الذي سیشارك في ھذا االجتماع في المستقبل، وھذا ینطبق 

 .ICANNعلى مناطق أخرى كذلك عندما نذھب لحضور اجتماعات 

  --براد، ھل تتكرم بإعطاء  إیریكا مان: 

 ا.شكرً 

 

  شكراً لك على ھذا السؤال. جیما كامبیلوس: 

إننا نھتم في اللجنة االستشاریة الحكومیة كثیرا بمشاركة البلدان في مناطق مختلفة من 

 عضوا في اللجنة االستشاریة الحكومیة. 162وكما قلت، لقد وصل عددنا إلى  العالم.

ستشاریة الحكومیة بالفعل، ولكن وأعتقد أن معظم البلدان األفریقیة تنتمي إلى اللجنة اال

وسوف أذكر  ICANNإننا محظوظون جدا مرة أخرى لتلقي مساعدة من  ھذا ال یكفي.

  حالتین.

دولة في كل مرة، وأعتقد أیضا أنھ تم  30أولھما ھو برنامج دعم السفر الذي یستفید منھ 

 تخصیص خمسة مقاعد للمنظمات الدولیة.
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 لبلدان التي تنتمي إلى المناطق المھمشة.وھي تتألف تماما أو تتشكل من ا

في محاولة لجذب المزید من الدول  ICANNكما عملنا مع فریق المشاركة العالمیة من 

، وھناك مجموعة عمل معنیة فقط بالنظر ICANNالمنظمات اإلقلیمیة الدولیة إلى  --و 

اع حكومي رفیع وكان ھناك عرض الیوم في اجتم في القضایا التي تھم البلدان النامیة.

  المستوى عن عملھم.

كما تعلمون،  --كما قمنا باستخدام مكثف لخدمات الترجمة والترجمة الفوریة، ونحن 

نحاول من خالل المكالمات الجماعیة وتبادل البرید اإللكتروني أن تكون شاملة قدر 

مزید من ولكن نشعر بمنتھى االمتنان لتلقي أفكار جدیدة وطرق جدیدة لدمج ال اإلمكان.

 األشخاص في عملنا.

 [ المؤقت یصدر صوًتا ]

 

 عذًرا. جیما كامبیلوس: 

 

 سأتناول كال السؤالین. انھا آالن غرینبرغ من اللجنة االستشاریة العامة. آالن غرینبیرغ: 

من  IANAفیما یتعلق بتعاقد الھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

دائما نیة أن نقوم بأمور من الباطن مثل الموارد البشریة والمالیة ولیس  الباطن، كان ھناك

ولم تتوافر بالتأكید عقیدة أو فھم داخل  بالضرورة القیام بتلك األمور من خالل موظفینا.

ولكن في الواقع، كان ھناك  المجموعة أنھ سیتم التعاقد من الباطن على وظائف رئیسیة.

وربما تعرفون أن االنتقال یتم  ن الذین یجري نقلھم.حدیث خاص جدا بشأن الموظفی

 بموجب عقد كامل، لكنھ انتقال على الرغم من ذلك.

ومن حیث الحفاظ على االتصال من بعض األشخاص الذین یشاركون في ھذا االجتماع، 

 إننا نقوم بعدة أشیاء مختلفة. ال یسعني إال أن أتحث نیابة عن اللجنة االستشاریة العامة.
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 at-largeواحد، لقد اخترنا الشخص الذي أعتقد أنھ الشخص األكثر خبرة في  رقم

وعندما یقوم ھذا المشرف  وسیستمر ھذا لبقیة العام. ویشرف على شخصین من أفریقیا.

 فھذا غیر مسموح بھ. بتعلیم األشخاص، فإنھم لن یختفوا بعد ذلك.

طالب وعدد من المنظمات عدد كبیر من ال --لقد جلبت أیضا في المجموعات عدد من 

كما نقضي قدرا كبیرا من الوقت والموارد للتأكد من أنھم  غیر الحكومیة من أفریقیا.

 یفھمون البیئة ونحن متفائلون للغایة بأننا سوف نرى عددا كبیرا منھم یقیمون حولھا.

 شكًرا.

 

لھیئة وفیما یتعلق بالسؤال عن ا رار.باتریك فالتسروم من اللجنة االستشاریة لألمن واالستق باتریك فالتستروم: 

، نحن في اللجنة االستشاریة IANAالقانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

و  ICANNلألمن واالستقرار، لقد وضعنا لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

للتنفیذ، ولم مجموعة العمل المجتمعیة الخطوط الحمراء لدینا بشأن المبادئ التوجیھیة 

النص الذي لدینا  -كل ما لدینا اآلن  --نفاجأ أنھ سیكون ھناك مناقشات للتفسیر حول 

 متفق علیھ ونحن في حاجة إلى الحدیث عنھ خالل مرحلة التنفیذ.

لذلك اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني لست مندھشا أنھ سیكون لدینا المزید من ھذه 

ولكن دعونا ننتقل إلى مرحلة التنفیذ حتى نتمكن  یة اآلن.ولقد رأینا مجرد بدا المناقشات.

 من التعامل مع كل ھذه القضایا.

وفیما یتعلق بالتنوع، نحن في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ال نركز بشكل محدد 

على تنوع المھارات، وھذا شيء ال ینسى في ھذه البیئة، وأنا سعید للغایة أنھ لیس لدینا 

تقنیین في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، ولكن أیضا محامین  فقط أشخاص

 وأشخاص لدیھم نوع آخر من الخلفیة.

فیما یتعلق بالتوعیة واالتصال مع األشخاص، على سبیل المثال، من أفریقیا، إننا نعمل 

وفیما یتعلق  ونحن نتواصل ونعمل معھم. بجد شدید، بشكل عام، في برنامج الزمالة.
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وعیة بأنشطتنا، نعمل مع اللجنة االستشاریة العامة ویقومون بمساعدتنا كثیرا بشأن بالت

  و، نعم، ما الذي نقوم بھ أیضا. نشر المواد الخاصة بنا.

نعم، نعمل أیضا مع فریق االتصاالت، تماما حسبما ذكرت اللجنة االستشاریة العامة، 

 لنكون قادرین على ان نظل على اتصال أفضل.

ھناك شيء واحد ھام حقا بالنسبة لنا في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار وأخیرا، 

 فنحن ال نعمل وجھا لوجھ. ھو أن نستنتج ونتخذ القرارات عبر البرید اإللكتروني فقط.

وھذا لمجرد أن یكون الجمیع قادرین على المشاركة، على الرغم من أن لدیك فقط القدرة 

كتروني تحت عرض النطاق الترددي المنخفض جدا، وفي على الوصول إلى البرید اإلل

ساعة على األقل، إن لم یكن في أسبوع،  48كل مرة نتخذ قرارا، لدى كل شخص سیكون 

 للرد على البرید اإللكتروني.

 ونحن نعتقد أن ھذا أمرا ضروري حقا بالنسبة لنا. وال یتم اتخاذ قرارات وجھا لوجھ.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

ربما  لدي رد سریع بشأن مسألة التنوع براد من اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر.  براد فیرد:

ھذا ھو أحد الرسائل، ولكن التجمع، تجمع اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر، نحن 

نبحث دائما عن أعضاء جدد وھذه فرصة كبیرة لكم للمشاركة واالستمرار في المشاركة 

ة إذا كنتم بحاج -اریة لنظام خادم الجذر، وأنا سعید أن أوفر ذلك إذا معنا في اللجنة االستش

 إلى ذلك.

 

  فقط عدد قلیل من التعلیقات على السؤالین. أوسكار روبلیس: 
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، لدیھا لجنة تنفیذیة متنوعة، لجنة واحدة NROبالنسبة للتنوع، منظمة مصادر األرقام، 

، ومجلس العناوین مجموعة ASO كما أن لدى منظمة دعم العناوین، من كل منطقة.

 ثالثة من كل منطقة. متنوعة.

فعلى سبیل المثال، في مجموعة عمل عبر  لدینا أیضا لجان أو عالقات متبادلة إضافیة.

كان لدینا مجموعة التنوع كذلك، ولكن كان لدینا فقط  ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 

 من مناطق مختلفة كذلك.على أي حال، خططنا لكي یكون لدینا  أربعة أشخاص.

أحد األشخاص من  ولكن األمر الصعب ھو أن تحصل على مستوى جید من المشاركة.

ھذه العالقات المتبادلة من كوبا وكان لدیھ قیود على استخدام بعض األدوات التي كانت 

 ICANNمطلوبة لیكون على تواصل مع مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 شراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة.وبقیة انتقال اإل

لو كان قادرا على إجراء تلك المكالمات، سیكون عرض النطاق  --لذلك حتى لو كنا 

الترددي الالزم غیر منتظم في بعض البلدان، ولذا یتعین علینا أن نولي اھتماما لذلك 

  أیضا.

، كما IANAاإلشراف على وظائف الھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال  -والثانیة 

تعلمون، فإن مقترح األرقام یكون مستقال سواء كان ھناك الھیئة القانونیة لما بعد عملیة 

لدینا شرط في النص الخاص بنا،  --أم ال، لكننا  IANAانتقال اإلشراف على وظائف 

 في العقد المبرم بیننا، أن ھذا یمكن أن یحدث، ونحن على ما یرام مع ذلك.

األمر یتعلق من وجھة نظري الشخصیة وباعتباري مدیر، أعتقد أن ھذا فرصة عظیمة و

 التكالیف التي تطلبھا بعض المنظمات الداعمة. --لكي نفصل بالفعل التكالیف على 

ففي حیاتي السابقة كعضو منظمة دعم أسماء رمز البلد، أذكر أننا طالبنا بفصل التكالیف 

ل التكلفة، واآلن یطالب مجتمع األرقام بذلك أیضا، وأنا وأعتقد أن ھذه فرصة جیدة لفص

 انتھاز ھذه الفرصة لفصل التكالیف. ICANNأعتقد أنھ یجب على موظفي 
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نعم، لقد أغلقنا قائمة  كنت ترید أن تقول، براد، أن قائمة االنتظار أغلقت؟ براد وایت:  إیریكا مان:

  االنتظار عند ھذه النقطة.

 ھل ترید مني أن نأخذ ھذا السؤال اآلن؟ عبر اإلنترنت.إریكا، لدینا سؤال 

 

إنھ لیس مركز مداخالت الفیدیو، ولكنھ السؤال جاء عبر اإلنترنت خصیصا لجیمس   براد وایت:

بالدیل من المنظمة الداعمة لألسماء العامة من السید ولیام كانینغھام الذي یسأل عن 

 .WHOISاألساس المنطقي الستبدال برنامج 

 

أعتقد أن اإلجابة ھي أنھ على األرجح ومن السابق  ولكن شكراً على السؤال. شكًرا.  مس بالدیل:جی

والواقع  فھذا جزء من عملیة طویلة. .WHOISألوانھ القول بأننا سوف نستبدل برنامج 

أنھ یمثل نھایة عملیة طویلة وبدایة لعملیة طویلة جدیدة بدأھا مجلس اإلدارة وقبل ذلك 

واآلن بدأت عملیة وضع  .WHOISلخبراء وفریق مراجعة برنامج فریق عمل ا

 السیاسات.

، WHOISمن المزمع أن یتولى ھذا الجھد النظر في عدد من القضایا المرتبطة ببرنامج 

حاالت االستخدام، واالحتیاجات، وقضایا مثل الخصوصیة وغیرھا من المخاوف التي 

 عاما. 40منذ ما یقرب من  WHOISامج ربما لم تكن تمثل عامال عندما تم إنشاء برن

ویتمثل أحد الخیارات أو  ومن الواضح، فإنھ یحتاج إلى الدراسة من أعلى إلى أسفل.

 ھذا ھو األمر األول.  النتائج المحتملة لھذا العمل في تغییر النظام القائم.

عدم ومن المحتمل أن یكون أحد الخیارات ھو استبدال البرنامج، وربما أحد الخیارات 

 ولكن أعتقد فنحن ال نرید أن نفترض نتیجة لھذا العمل فھو مجرد بدایة. فعل أي شيء.

 أن األساس المنطقي لتغییره سیكون أحد موضوعات المناقشة على ھذا على الطاولة.

 

 تفضل. تم إغالق قائمة االنتظار، فقط لیعلم الجمیع. شكًرا.  إیریكا مان:
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 أنا ال أرید شخص آخر على قائمة االنتظار. ناك اآلن.أنت بخیر، السیدتین ھ --ال، ال 

 نعم، حسًنا.

 

  أنا ھاجر عبد الكافي، عضو في نقابة المحامین في تونس.  ھاجر عبد الكافي:

حسنا، كنت أقول أنني ھاجر عبد الكافي، عضو في رابطة المحامین الوطنیة في تونس 

  وجمعیة (یتعذر تمییز الصوت).

  لذا، أشكركم على ذلك. .ICANN 55وأنا ممتنة لحضور اجتماع  تم دعوتي بمعرفتكم،

خاصة وأنھا  أحیانا أحصل على جائزة نوبل، وأنا لست مؤھلة ألن ھذه مسائل تقنیة.

  المرة األولى بالنسبة لي.

ولكن لدي بعض االنطباعات األولیة عن ذلك باعتباري مناضلة قانونیة وناشطة في 

 المجتمع المدني.

أو على األقل غیاب أو قصور في الجوانب القانونیة  --أوال ھو غیاب الجانب  ما الحظتھ

 ھذا أوالً. .ICANNفي 

ثانیاً، ینصب التركیز أكثر على الجوانب الداخلیة، سواء كان ذلك من الناحیة الفنیة أو 

خاصة وأنھ توجد  مع العالم الخارجي. ICANNالتنظیمیة، دون التعامل مع عالقة 

  عفوا؟ --وأعتقد  .ICANNأفریقیا تمثل المرة األولى لـ رة الیوم في أفریقیا.تحدیات كبی

الیوم، من مصلحتھا إقامة عالقات واسعة مع المؤسسات، سواء  ICANNأعتقد أن 

 المھنیة أو الحكومیة أو غیر الحكومیة في البلدان األفریقیة.

 یة.فریقي والعربي ضئیل للغاالتعلیق الثالث، وھو تعلیقي األخیر، یكاد یكون الوجود األ

 شكًرا.

 [ تصفیق ]
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إنھ لشرف كبیر أن تكون ھنا معكم،  .ICANNشكرا لكم على دعوتي لحضور اجتماع   إیریكا مان:

لدي العدید من األصدقاء الذین حاولوا عدة  وأتمنى لكم حظا سعیدا على جائزة نوبل.

 لذلك أنھ ألمر رائع أن تكونوا ھنا. مرات.

 ھل تودي التعلیق اآلن؟ آشا، یبدو علیك الحماس. شخص التعلیق؟ ھل یرید أي

 [ ضحك ]

 

ردت أ أنا متحمسة ألننا أعطینا الفرصة لتلك السیدة الرائعة لكي تتحدث. لست متحمسة.  آشا ھیمراجاني:

 فقط أن أبدي اتفاقي مع التعلیقات التي قدمتھا، إریكا.

 

 حسًنا، شكًرا.  إیریكا مان: 

ي أعتقد أنھ لدینا الكثیر ف قلیال بشأن أول تعلیق لك عن الجانب القانوني. علي أن ابتسم

  الغرفة ھنا سیقول أن لدینا الكثیر من المحامین ھنا.

ولكن أنا متأكدة من أنھ االجتماع األول لك، لذا فإننا نتطلع إلى إجراء المزید من النقاش 

 معك حول ھذا الموضوع.

 ستیف، حان دورك.

 ئمة االنتظار.لقد أغلقت قا

 

 فكیف كان ھذا للجمیع؟  ستیف كروكر:
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ي لنكون منصفین مع السید بیتر ف --لقد أنشأنا  ستیف، ھل یمكنني التحدث لثانیة واحدة؟  براد وایت:

 فقد ظل ینتظر منذ وقت طویل. نیجیریا، إذا كان لدینا الوقت، أود أن یتحدث ھذا الرجل.

مداخلة من مركز مداخالت الفیدیو، إذا كان نستطیع ونحن في النھایة حصلنا على ھذه ال

 القیام بذلك.

 

 ممتاز، دعونا نفعل ذلك.  ستیف كروكر:

 

 السید بیتر في كاالبار، نیجیریا.  براد وایت:

 

 ھل یمكنكم سماعي اآلن؟  مداخلة عن ُبعد:

 

 نعم، سیدي، في وسعنا.  براد وایت:

 [ تصفیق ] 

 

وھل ھناك أي طریقة عن كیفیة أن تشارك مستویات وطنیة  ز الصوت).(یتعذر تمیی  مداخلة عن ُبعد:

ما ھي إمكانیة تخصیص أرقام رقمیة  عن المستھلك؟ ---ماذا  في العملیة؟ ---وفرعیة 

 ؟---للھاتف المحمول 

 

انقطع  السید بیتر، إال إذا كان لدى شخص ما حظا أفضل مني، لقد انقطع التصال.  براد وایت:

إذا  --ھل كان ذلك فقط لي أو ھل أي شخص  ن الصعب جدا أن نفھم.الصوت، وكان م

كنت تستطیع أن ترسل ھذا السؤال لنا عبر اإلنترنت، السید بیتر، سنكون سعداء للتعامل 
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ولكن  كنت مجرد نوع من (غیر مسموع). مشاكل الصوت تظل ھناك. عذًرا. مع ذلك.

 أبعث لنا عبر اإلنترنت، وسوف نتولى ذلك.

 ھل یمكننا أن نجیب على ذلك قبل أن ننتھي؟ دینا سؤال واحد على اإلنترنت.ستیف، ل

 

ولكن قم  ولكن اسمحوا لي أن أشكركم على السؤال السابق واعتذر عن الصوت. نعم.  ستیف كروكر:

 بإرسالھ، وسوف نقوم بالرد علیھ بعنایة فائقة.

 [ تصفیق ]

 حسناً، لدینا سؤال أخر. شكًرا.

 

أرید الحصول على  ھذا سؤال عبر اإلنترنت من السید بیلیتل آرو (صوتي). سیدي. نعم  براد وایت:

 إذا كان ذلك ممكنا، أفكاركم بشأن حظر االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت في المغرب.

یمكن لرئیس الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت أن یقدم لنا تفسیرا عن ھذا الحظر ألن 

 وكالتھ وراء ھذا الحظر.

 

 نعم، ھذا خارج نطاق ما یمكننا التعامل معھ ھنا، أنا آسف.  ستیف كروكر:

 ھذا لیس سؤاال نجیب علیھ ھنا. أنا آسف. --نعم، أعتقد 

وسیعقد الجزء الثاني في فترة  وبھذا نصل إلى نھایة ھذا الجزء من المنتدى العام. حسًنا.

 أعني نفس الغرفة. --لوقتما بعد الظھر یوم الخمیس، ثالثة أیام من اآلن، في نفس ا

ھناك أنشطة متنوعة مقررة ھذا المساء بما في ذلك احتفال منظمة  نراكم في ذلك الحین.

At-Large .شكًرا. أراكم جمیعا. وبعد ذلك أمامنا عدة أیام من العمل. اإلقلیمیة ألفریقیا 

 [ تصفیق ]
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 [نھایة النص المدون]


