
 AR  2والقیادة اإلقلیمیة الجزء  ALACجلسة عمل  –مراكش 

 

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

  .كسجل رسمي

  2والقیادة اإلقلیمیة الجزء  ALACجلسة عمل  –مراكش 
 م بتوقیت غرب أوروبا 05:30م إلى الساعة  01:30من الساعة  – 2016مارس،  6األحد، 
 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 

 

 

؟ نحن ALACھل یمكنني أن أطلب من الموظفین رجاء أن یحاولوا البحث عن أعضاء  آالن غرینبیرغ:

ایة وقت االجتماع. كان لدینا نصاب قانوني منذ بضعة دقائق. لقد فقدنا النصاب في بد

 القانوني اآلن. 

 

، 13:30. ھذه الساعة 2والقیادة اإلقلیمیة لیوم األحد الجزء  ALACھذه جلسة عمل  شخص غیر محدد:

 من یوم األحد. 

 

ي سنتخذ قراراً بشأنھا بشكل ...حق طلب أن یتم وضع التوصیات خارج الحزمة والت آالن غرینبیرغ:

مستقل. ھل ھذه عملیة متفق علیھا؟ ھل ھناك أي شخص یعترض؟ ال أسمع أحداً، إذن 

 سنقرر أن ھذا متفق بشأنھ.

ستقوم، وال  ALACالسؤال التالي یتعلق بكیفیة اتخاذنا للقرار. تقول قواعدنا العملیة أن 

إلجماع. اإلجماع ھو دعوة للرئیس أقتبس الكالم بشكل حرفي، ستقوم باتخاذ القرارات با

من أجل اإلجماع. ھذا معناه، أنھ إذا كان كل أعضاء  %80مع حكم تجربة بأنھ یشترط 

ALAC  ھو ثالثة أعضاء. إذا اعترض ثالثة أشخاص، فقد یكون  %20حاضرین، فإن

 ، وأعتقد أن رأیي أن ذلك لیس إجماعاً. %80ھناك بالكاد 

كننا اختیار استخدام تصویت فعلي. كل التصویتات في إذا لم یكن ھناك إجماع، فیم 

ALAC  إال إذا كانت القواعد تدعو بوضوح  %50یتم اتخاذ قرار بشأنھا بنسبة أكبر من

لشيء آخر. وسأفترض أن ذلك ینطبق في ھذه الحالة. إضافة إلى ذلك، إذا تمت دعوة 

قیام بتصویت، لدیھ الحق في طلب ال ALACلإلجماع من الرئیس، فإن أي عضو من 

وسیتم استخدام ذلك التصویت بدل دعوة اإلجماع. إذن سأقترح أن نحاول أوالً استخدام 
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اإلجماع. وإذا فشل ذلك، فسنستخدم التصویت. وبالطبع، إذا استخدمنا إجماعاً ثم نازع 

شخص ما في ذلك، فھذا یؤدي إلى تصویت. أو أیة تعلیقات؟ ال توجد تعلیقات. إذن 

 فقاً بشأنھ.سأعتبر ھذا مت

الجزء الثاني من السؤال ھو، ویمكننا تأجیل ھذا إلى ما بعد اتخاذنا للقرار، فعلینا أن نقرر 

إذا ما كنا سُنضمن بیاناً مع أي من القرارات، إذا ما كانت ھناك قرارات متعددة، أو مع 

ھو أنھ قرار فردي. ما أفھمھ، وأنا متأكد من أنھ سیتم تقویمي إذا ما كان فھمي خاطئاً، 

بتحویل ذلك إلى المجلس  CCWGیجب علینا وضع بیان للشفافیة، ومن المحتمل أن تقوم 

مع الموافقة. لیون یحرك رأسھ إیماءاً بالموافقة. لدي أیضاً تأكید أنھ إذا تسلم المجلس أیة 

اآلن الوضوح. ھل نمررھا مباشرة  -، فسیقوم بتمریرھا. أنا أفترض CCWGبیانات من 

 ، ال أظن ذلك. حسًنا. ICG نمر عبر ؟ الNTIAإلى 

سأعطیكم رأیاً شخصیاً وھو أنني أفضل عدم توفیر ذخیرة إضافیة للسیناتور كروز  

ولدونالد ترامب، لكن ھذا موقف شخصي. ویمكن ألي أحد أن یختلف بالطبع، وسوف 

ى نحترم ذلك. إذن ھل نرید اتخاذ قرار بشأن وضع بیان من عدمھ أم نرید تأجیل ذلك إل

أن نرى كیف ستسیر عملیات اتخاذ القرار المختلفة ثم نقرر؟ أعتقد أن األمر األخیر ھو 

 األكثر منطقیة. لذا سنؤجل القرار والبیان أو البیانات إلى أن نعرف ما ھي النتیجة. 

ھل یوافق الجمیع ویقبلون القواعد األساسیة؟ شكًرا. ھیدي، قلت أن أحداً ما یرید تصویر  

القرار. قد تأخذ. حسناً، قد تحصل بعد دقیقة ونصف من اآلن. حسناً، لن یتم  عملیة اتخاذ

ذلك. حسناً، لقد قیل لي أن ذلك لن یتم. في تلك الحالة، سنبدأ العملیة بقول ھل ھناك أي 

یرید أن تتم معالجة أي من التوصیات، مع تحدید أیة توصیات،  ALACشخص في 

 ككیان مستقل ولیس كجزء من الحزمة؟ 

 لدي سیبستیان یتحدث.  
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السید الرئیس، لم أتابع كل شيء، لكنني أظن أني أود أن نمر عبر جمیع التوصیات ثم  سباستیان باتشولیھ:

توصیة. ولم تكن لدي أیة  12توصیة. لم نمر على  12نقرر بعد ذلك. أود أن ننھي 

مل الشاق مشكلة مع بدء المناقشة حول كیف سنعمل، لكنني أقترح أن نرجع إلى الع

لمناقشة التوصیة ثم نسأل إذا كانت لدینا وجھة نظر عامة حول النظام ولیس كیف سنقوم 

 باتخاذ القرار ألنك قمت بالفعل بوصف ذلك بشكل جید جداً. شكًرا. 

 

بعد. ربما كانت  12عن نسیان أننا لم نقم بالتوصیة رقم  ALACیطلب الرئیس العفو من  آالن غرینبیرغ:

لكن لم یكن القصد أن نتسرع. یلعب العقل ألعاباً ممتعة مع اإلنسان. ھل تلك أمنیات، 

إذن؟ شكًرا لك،  12یمكنني أن أطلب من الموظفین رجاء أن یتقدموا إلى التوصیة 

 سباستیان.

بأن نستمر حسب الخطة األصلیة  ICANNمجدداً ھي توصیة لمجلس  12التوصیة  

معرف على أنھ البنود التي لم تكن مطلوبة  2. مسار العمل 2وننتقل إلى مسار العمل 

سابقاً في عملیتھا، لم یكن مطلوباً منھا أن توفر  CCWGتماماً لالنتقال، وكما قررت 

 . ICANNمن طرف مجلس  2لنا سلطة كافیة لضمان االعتبار الالزم لبنود مسار العمل 

حة كان بھا خطأ ولم البنود، إذا كنت أتذكر بشكل جید، ویبدو أنني أتذكر أن ھذه الشری 

یتم تصحیحھ. سیباستیان، ھل أنا محق بشأن أنھ كان ھناك بندان ناقصان حددتھم؟ نعم، 

حسناً، إذن علیكم مساعدة ذاكرتي إذا ما كنت نسیتھا، أیضاً. لكنني أعتقد أنني أعلم ما 

 ھي. 

الوثائقیة القائمة. لدى  ICANNالتحسینات على سیاسات الكشف عن معلومات  

ICANN  .حالیاً سیاسة یمكن من خاللھا ألي شخص أن یطلب الوصول إلى المعلومات

وقد كانت عادة، تم استخدامھا مرات عدة، والكثیر من مثل ھذه النتائج ینتج عنھا إما 

الرفض لسبب من األسباب المتعددة وإما وثائق منقحة بشدة. یبدو أن ھذا لیس كافیاً في 

، فالمجتمع، ICANNلى عمل المجلس وعلى عمل موقف حیث من المفترض أن نحكم ع

 الوصول إلى المعلومات دون الوصول إلى معلومات معقولة ھي عملیة جد صعبة. 
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مع الحكومات، وتطویرات على سیاسة اإلبالغ القائمة. لدى  ICANNشفافیة تفاعالت  

ICANN ر سیاسة یمكن من خاللھا لألشخاص، إذا ما اختاروا ذلك، أن یقدموا تقاری

بشأن األمور دون الكشف عن ھویتھم. تم الحكم على العملیة بأنھا نوعاً ما غیر كافیة من 

 .ATRT 2طرف عدد من الكیانات، بما في ذلك 

. ھذا شبیھ بحقوق الوصول التي ستكون لدى ICANNحقوق الوصول إلى وثائق 

، لكن 1ل األشخاص والوثائق األخرى. ھناك جزء من ذلك ُمضمن بالفعل في مسار العم

 ھذه تحسینات إضافیة. 

. ICANNمساءلة اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم في مستوى متقدم. مساءلة موظفي  

 قضایا التنوع. وأعتقد أن ھذه ھي كلھا جمیعاً، إذا ما كنت حددتھا بشكل صحیح. شكًرا.

لق عموماً لم تع ALACسوف أفسح المجال للحدیث. فقط من أجل التسجیل، أعتقد أن 

على ھذا في نسخ سابقة. وقد اتفقنا على أن العمل كان بحاجة ألن یتم إنجازه. كانت ھناك 

. تفرقت CCWG، جزء من CCWGبضعة مناقشات في أوقات، إذا ما كانت ستكون 

 القضایا إلى فرق أخرى.

أعتذر، لم یكن ذلك تاماً. كانت ھناك أیضاً حقوق اإلنسان. إطار عمل تفسیر حقوق  

 .اإلنسان

وقد كانت ھناك عدة مناقشات بخصوص كیف سیتم بالضبط القیام بھذا. وبوضوح، في 

، إنھ معتمد، وإنھ في میثاقھم. إذا ما اختارت المنظمات CCWGھذه النقطة، لدینا 

األعضاء أن تقوم بتغییره إلى ذلك، فإن ھذا تماماً ضمن مسؤولیاتنا. لكن ھناك نقاشاً 

 لعمل ذلك. تفضل یا لیون. لیكون ذلك بمجرد بدء مستوى ا

 

شكًرا جزیالً لك، أالن. نعم، ما لدینا في ضوء ھذا ھو، بالطبع، فقط ضمان الحصول  لیون سانشیز:

أنھ سیتم القیام بھ كمرحلة ثانیة من عملھا. إذن ما  CCWGالفعلي للعمل الذي ستحدد 

 وأن یتم القیام بھ. 2نقولھ ھنا ھو أننا ندعم أن یوجد مسار العمل 
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اآلن سؤال آخر ھو فقط ما قالھ آالن، وقد مررنا رسالة إلى المنظمات األعضاء في وقت  

، الفریق CCWGسابق الیوم نطلب منھم بالضبط ما طرحھ آالن للتو. ھل سیكون 

؟ 2، وكذلك على إنجاز مسار العمل 1المسؤول عن اإلشراف على تنفیذ مسار العمل 

 رقاً مختلفة؟ھل سیكون فریقاً جدیداً؟ ھل ستكون ف

لكن ذلك لیس قید المناقشة ھنا. ستتم مناقشتھ. أتفھم إحباطك سون، لكنني أرید فقط أن 

نبقى مركزین. أرید فقط أن نبقى مركزین. ھذا لیس ما كنا نناقشھ ھنا. نحن نناقش أو 

 ، في الواقع. 2نحاول الوصول إلى الموافقة على حصول مسار العمل 

بع مفتوح للمناقشة، لكن لیس في ھذه المرحلة بالضبط على كیف سیحدث ذلك؟ ذلك بالط 

 ما أعتقد. شكًرا لك، أالن. 

 

 شكًرا. لدي تیجاني ثم سیباستیان.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، أالن. أنا آسف لتغییر مكاني بسبب مكیف الھواء. أنا متفق. بالنسبة للسجل،  تیجاني بن جمعة:

صیة، في وقت معین، فقد كان ھناك بعض األشخاص أو ألقول لكم لماذا نحتاج ھذه التو

، والذي سیكون جزءاً من المراجعة، 2بعض األطراف یقولون أننا لن نحتاج مسار العمل 

عملیة المراجعة، إلى آخره. أعتقد أن وجود ھذه التوصیة مھم جداً. یعني ذلك أنھ سیتم 

 كما ھو في المیثاق. شكًرا.  2إجراء مسار العمل 

 

 سباستیان؟ غرینبیرغ:آالن 

 

نعم، شكًرا. أتفق مع ما قیل سابقاً ومع لیون خصوصاً. أعتقد فقط أننا نحتاج جدولة بعض  سباستیان باتشولیھ:

 2، ومع القائد اإلقلیمي حول كیفیة التعامل مع مسار العمل ALACالوقت للنقاش داخل 

ن علینا القیام بجزء من ألنھ سیكون الكثیر من العمل. إذا أردنا تحریك األمور، سیكو

 العمل وسیستغرق ذلك بعض الوقت. شكًرا. 
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الكثیر من الوقت. یتضمن بعض  2نعم، فقط لتوضیح األمر، سیستغرق مسار العمل  آالن غرینبیرغ:

القضایا الجد متنوعة. إنھ أكثر تنوعاً من القضایا المركزة نسبیاً والتي كانت في مسار 

ة وسیباستیان، أنت محق. سیكون علینا استغراق بعض . سیتطلب بعض المناقش1العمل 

الوقت في ھذا. أعتقد أن ھناك حاجات لبعض المناقشة مع لجان استشاریة ومنظمات دعم 

أخرى ألنھ ال فائدة من خروج كل لجنة استشاریة ومنظمة دعم بجواب مختلف عشوائي. 

لیوم. كل ھذا یوصي إذن سیكون علینا أن نتصور كیف نقوم بذلك، لكن ذلك لیس عمل ا

المجلس بأن یتم التعامل مع تلك البنود. ولعدم وجود أیة عملیة أخرى، سیكون مسار 

 . العالم یمكنھ دائماً أن یتغیر إذا ما قرر ذلك.CCWGلفریق  2العمل 

ھل من مناقشات أخرى؟ لیون؟ لم یكن لدى لیون مزید من المناقشة. ھل یود أي شخص 

 12داً، شكراً جزیالً لكم. أعتقد بأننا اآلن تعاملنا مع كل آخر أن یتدخل؟ ال أرى أح

توصیة. ھل ھناك أي سبب حیث ال یجب علینا اآلن أن نذھب إلى المناقشة حول كیف 

 سنصادق أو ال؟ حسًنا، تفضل سباستیان. 

 

 قدمتم شرحاً ال أعرف إذا كان بموجب مستوى المصادقة لكنني أود أن أقترح قبل العملیة،  سباستیان باتشولیھ:

في بدایة ھذا االجتماع بشأن القرار الذي یجب أن نتخذه، إنھ نیابة عن المستخدمین، 

مستخدمي [غیر مسموع]. أعتقد أننا نحتاج الحصول على بعض المدخالت قبل أخذ 

 تصویت رسمي أو قرار رسمي. 

، بمن سیكون األشخاص ALACأن یخبر  RALOأقترح أن نطلب من كل رئیس  

ن، وما ھو التفكیر الحالي لكل منطقة وكیف یكونون ھذا الموقف. ثم أود أن المصوتو

 أحصل على عضو من فریق العمل لیعطینا ویعطیكم وجھة نظرھم. أود أیضاً كثیراً في نھایة

 أن یقولوا ما ھو موقفھم. ALACھذه العملیة، أود أن أقول، أن نطلب من كل عضو من 

وال یمكن أن یكون فقط، نعم، أتفق ألنھ مھما یكن.  أعتقد حقاً أنھ موضوع مھم جداً،

یصوت الرئیس بھذه الطریقة أو الطریقة األخرى ألن صدیقي یصوت بھذه الطریقة أو 

األخرى. نحتاج أن نتخذ قراراً واعیاً حول لماذا سنسیر في اتجاه أو آخر. وبالنسبة لوجھة 

 ALSesتنا من منطقة ومن نظري، سأكون سعیداً للغایة بأن الحصول على بعض مدخال

 سیكون خطوة جیدة.  RALOخاصتنا بشكل غیر مباشر عبر 
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حسًنا. شكًرا لك، سباستیان. إذا أمكنني أن ألخص، فأنت تطلب ثالثة أمور. األمر األول،  آالن غرینبیرغ:

لم أحسب  -حاضرین في ھذا االجتماع  RALOھو أن نقوم بجلسة مستدیرة ألي رؤساء 

. لقد قلت بوضوح، RALOألي مدخالت لدى  -میعاً حاضرین ھنا أو ال إذا ما كانوا ج

خاصتك، وكیف توصلت إلى ذلك؟" ال أعلم بشأن حقیقة أنھم  RALO"ما ھو موقف 

 جمیعاً مروا رسمیاً عبر أیة عملیة، لذا لن أقوم بأي افتراض، لكن التماس أن نطلب من كل

 صتھم، إذا كان لدیھم موقف. خا RALOمن خالل رئیسھم ما ھو موقف  RALOممثل 

األمر الثاني، القیام بنفس الشيء مع األعضاء الرسمیین الخمسة من فریق العمل. واألمر  

الثالث، أنت تدعو بالفعل لتصویت بدل دعوة لإلجماع، حسناً، تقول أن نمر على الطاولة 

ما كان ذلك ونعطي كل واحد فرصة للتدخل. ذلك بالفعل یجعل ذلك تصویتاً. حسًنا. إذا 

تصویتاً أو فرصة للقیام ببیان، فیمكننا المناقشة. ھل یمكنني تلقي أیة تعلیقات من أي 

آخرین؟ لذا ھل یعترض أي أحد على ذلك؟ ھل ھناك أي أحد یدعم  ALACأعضاء 

 ذلك؟ كان لدینا ثالثة بنود مختلفة. ھولي؟

 

ه الطاولة ولدیھ شيء لیقولھ. أعتقد أن أنا بالتأكید ال أعترض على أي أحد یجلس حول ھذ ھولي رایتش:

تلك القضایا كانت مطروحة لفترة طویلة والمدخالت جد مستعجلة لدرجة أني ال أود 

تأخیرھا أكثر. لكن بالتأكید إذا كانت ھناك آراء أخرى لم یتم التعبیر عنھا، فأعتقد أنھ من 

ي أكره أن أرى ھذا العادل دعوة تلك اآلراء قبل أخذ تصویت. االستماع باھتمام، لكن

 یستغرق فترة أطول من ھذا. شكًرا.

 

شكًرا. إذا أمكنني أن أطلب من ھیدي أن تذكر بسرعة ما كان جدول األعمال. أو ھل  آالن غرینبیرغ:

ذلك جدول األعمال الصحیح على الشاشة اآلن؟ حسًنا. نحن حالیاً، وال یمكنني حقاً قراءتھ، 

دقیقة أخرى. بعد ذلك،  45 -مخصصة لھذه الجلسة لكنني أعتقد أن لدینا ساعة وربع 

. لقد جدولنا ساعة لھولي لتراجع قضایا خدمات الدلیل، SSACلدینا اجتماع مجدول مع 

رجاء، من الصعب حقاً القراءة دون تحریكھ  -ثم لدینا ساعة ونصف، عفواً، نصف ساعة 

 ثم نصف ساعة مجدولة للمصادقة. -
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 سأغیر جدول األعمال ذلك لیصبح، "سنسیر بقدر المستطاع مع البنود اإلضافیة المخططة،

 ، سنجتمع مجدداً ونواصل العمل إلى أن ننھي العملیة. 3:15في ھذه الجلسة." على الساعة 

إذا بقي لنا وقت كاف متبق لتلك النقطة، سنتقل إلى ھولي وعرضھا حول خدمات الدلیل.  

تقد أنھ لیس لدینا خیار غیر أن ننھي أعتقد شخصیاً أنھ موضوع مھم للغایة، لكنني أع

أوالً. إذن مع مرورنا على الطاولة، انتبھوا للوقت وآلثار قرارات أخذ  CCWGأنشطة 

 عشرة متكلمین إضافیین مع بضعة دقائق من الوقت لكل منھم. 

 

 ؟RALOھل تریدون من األمناء أیضاً أن یتكلموا أو فقط رؤساء  سیدة غیر معروفة: 

 

.لي الشرف CCWGإضافة إلى األعضاء الخمسة من  -فقط الرؤساء یتحدثون نیابة عن  غ:آالن غرینبیر

. ذلك، على ما أعتقد، یعطي عشرة متكلمین. ICANNأن أتحدث نیابة عن مجلس إدارة 

 التالي، لدینا لیون. 

 

، كنا LACRALOشكًرا لك، أالن. أعتقد أني متفق تماماً مع ما قالتھ ھولي. في حالة  لیون سانشیز:

ننسق مع بعضنا البعض. وقد كنا نعمل سویة خالل العملیة كاملة. ھذه العملیة بشأن 

CCWG  لیست جدیدة علىLACRALO وأنا واثق من أن ألبیرتو سیكون قادراً على ،

تأكید ھذا. أود أیضاً أن أشجع طرح أي رأي لم یتم سماعھ وإذا ما كان ھناك رأي یؤكد 

مت معالجتھا بالفعل، أن یجعل المداخالت قصیرة قدر اإلمكان فقط الدعم أو النقط التي ت

 حتى نتمكن من تسریع ھذه العملیة. 

 

، ویمكن بوضوح للرئیس أن یفوض RALOشكًرا جزیالً لكم. للتوضیح، قلت رئیس كل  آالن غرینبیرغ:

 أحداً آخر للحدیث نیابة عنھم، إذا ما اختاروا ذلك. التالي، لدینا جیمي. 
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أعتقد أن ھذا سیطیل العملیة ككل بال ضرورة لذلك. ربما علینا، حتى یمكن سماع الجمیع،  تز:جیمي شول

، أن نطلب CCWGأو أعضاء  RALOأن نطلب إذا كان الجمیع یریدون أو رؤساء 

 منھم إذا ما أرادوا قول شيء، وإذا لم یكن األمر كذلك، فیمكننا فقط االنتقال إلى التصویت.

 

را لك یا جیمي. في رأیي، إذا مررنا على الطاولة وقال شخص ما، "أدعم ذلك، ولیس شك آالن غرینبیرغ:

لدي شيء آخر ألقولھ." فال مانع لدي من المرور عبر تلك العملیة. لیس من الواجب على 

 أي أحد أن یستخدم الدقیقتین المخصصتین أو ما نقرر تخصیصھ لھ.

 

 [غیر مسموع]  سیدة غیر معروفة: 

 

 عفًوا؟ لم...ال یھم. حسًنا. التالي، لدینا سیون.  یرغ: آالن غرینب

 

أعتقد أنك وضعت أحد نقطي بشأن ذلك حیث أنھ ال یضر أن نمر على الطاولة ونطلب  سیون أوجیدجي:

من كل شخص أن یعطي رأیھ وفق الرؤساء واألعضاء الخمسة. بالطبع، یمكنھم فقط أن 

 .یقولوا "تجاوزني" ككلمة وسیكون ذلك كافیاً 

لكن بالنسبة للنقطة الثالثة، یبدو أنھا كانت تحیل إلى قیامنا بالتصویت. إذا كنت أفھم ذلك 

جیداً، أعتقد أننا اتفقنا بالفعل على العمل على اإلجماع أوالً قبل الذھاب إلى التصویت إذا 

لم لم ینجح اإلجماع. أنا أفضل اإلجماع. وأعتقد أنھ یتوجب علینا محاولة ذلك أوالً. وإذا 

 ینجح ذلك، فیمكننا حینھا استخدام الخیار اآلخر. شكًرا. 

 

سیون، تقترح بالفعل ما قالھ سیباستیان مع استھجان منھ بعد أن قمت بتعلیق بأن نقوم بھ  آالن غرینبیرغ:

باإلجماع لكن بعد ذلك إعطاء األشخاص فرصة لوضع بیان إذا ما اختاروا ذلك. 

فعل ما كنت تعني، لیس بالطریقة التي فسرت بھا، لكن سیباستیان، أعتقد أن ذلك كان بال

 ذلك ما كنت تعنیھ. شكًرا. التالي، لدینا سیرانوش. 
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خاصتنا أن یعطوا ردودھم على  ALSesفي الواقع، إذا قلت لكم بصراحة، لم نطلب من  سیرانوش فاردانیان:

نا اً العملیة. لكن لدیذلك، ولم نجمع تلك الردود وإذا كنا سنقوم بذلك اآلن، فسیؤخر ذلك حق

 ، ونحن واعون جیداً بما یجري ھناك وبتوافق تام. CCWGفي  APRALOممثل 

 

. لوحظت CCWGحسًنا. إذن أعتقد أنك تقول أننا إذا دعوناكم، فستعطون الكلمة لعضو  آالن غرینبیرغ:

 ھذه النقطة. وأخیراً، بخصوص ھذه النقطة، لدي ألبرتو. 

 

كثیراً بالتعاون مع لیون، ومن أجل أغراض الموضوعیة، فقد دعونا آخرین في لقد عملنا  ألبرتو سوتو:

اجتماعنا الشھري. كان ھذا أحد أھدافنا السیاسیة الضروریة لجمع المعرفة ووجھات 

النظر واآلراء القیمة. لقد كنا قادرین على جمع العدید من اآلراء، لیس فقط رأي لیون. 

كثیر من وقتھ باإلضافة إلى العمل في مجاالت أخرى. لقد كان لطیفاً جداً، وقد خصص ال

إذن استلمنا آراء مختلفة كما یمكن أن یكون في أیة غرفة، مثل ھذه، لكن ال توجد أي منھا 

 تمثل اعتراضاً، أو تعارضاً، فقط قضایا بسیطة لیس لھا أثر كبیر ضد الموافقة. شكًرا. 

 

مبدأ وفي الواقع وضعت بیانك للتو. سیباستیان، ھل ھذا شكًرا. إذن أعتقد أنك تدعم ال آالن غرینبیرغ:

 طلب جدید؟ 

 

 نعم، شكًرا لك، آالن. أجل. أود طرح قضیة أخرى حول عملیة أخرى، لكن حینما نقوم بھا. سباستیان باتشولیھ:

ھناك مناقشة جاریة، في فریقین آخرین موازیین لنا، وسأفضل أن  -لست متأكداً من أنھ 

 یت الرسمي تقریباً في نفس الوقت مع اآلخر، الذي یتم في نفس الوقت.نتعامل مع التصو

سمعت أن شخصاً سأل لماذا. نعم، أعلم. وأود محاولة شرح لماذا. إذا كانت ھناك بعض 

المناقشات بین تلك الفرق في أي وقت بالتزامن، فقد یغیر بعضاً من وجھة نظرنا. أشعر 

 ألخذ اآلخرین باالعتبار.  حقاً أن ھذه الخطوة األخیرة ھي الحاجة
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 ھولي؟ آالن غرینبیرغ:

 

 أود أن نفكر في أنھ یمكننا أن نقرر ألنفسنا. شكًرا.  ھولي رایتش:

 

 سیون؟ آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا. أعتقد أني أرى بعض المنطق فیما قالھ سیباستیان. في الوقت نفسھ، أعتقد أیضاً  سیون أوجیدجي:

كر قد یغیر اآلراء أیضاً أو یحسن اتخاذ القرار للفریقین أن اتخاذ قراراتنا في وقت مب

اآلخرین المعلقین. لذلك إنھ إما ھنا أو ھناك. ننتظر إلى غایة یوم األربعاء لنرى ما یقوم 

 بھ اآلخرون، أو نقوم بھ اآلن مع أمل أن ذلك حقاً سیشجعھم أیضاً على تسریع عملیاتھم. 

بعة. إذا وافقنا اآلن، ألن المیثاق لم یحدد حقاً أردت أن أسأل فحسب عن أمر واحد كمتا 

عدد المنظمات األعضاء التي وافقت في الواقع قبل اإلرسال إلى المجلس، ھل لدینا 

 الضمان بأن ذلك سیذھب على أي حال حتى إذا قال الفریقان اآلخران ال؟ لیون، شكًرا لك.

 

 أدعو لیون في ھذه النقطة لمواجھة ذلك.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا جزیالً لك، أالن. شكًرا جزیالً لك، سیون. ما دام أنھ لیس ھناك قرار أو میثاق  لیون سانشیز:

خاص، فمن الواضح أنھ لن یساعد إذا كان ھناك أي نوع من االعتراض. إذن نصیحتي 

 ICANNأو أمنیتي ھو أن نتمكن، بالطبع، من إرسال بیان أو مقترح إلى مجلس إدارة 

 ماً بشكل كبیر من كل المنظمات األعضاء. حسناً؟ الذي كان مدعو
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سباستیان؟ حسًنا. لقد وضعت نفسي في قائمة االنتظار، وقد تجردت من صفة الرئیس.  آالن غرینبیرغ:

أدعم بشدة أن نقوم باتخاذ قرارنا. وأعتقد أننا ناقشنا ھذا كثیراً. ال أعتقد قید أنملة أن 

ید أنملة ربما قدر كبیر. حسناً؟ قد یكون . قGNSOأو  ccNSOقرارنا سیؤثر على 

 ، لكنھ لن یؤثر على اآلخرین.GACمھماً للجنة 

إضافة إلى ذلك، نحن فریق مستقل. لقد كنا ندعي أننا نرید أن نكون أحد الكیانات المقررة 

في المجتمع الممكن لنرجع إلى الخلف ونقول، "نرید أن نقوم بكل شيء في نفس الوقت 

أن نسمع ما سیقولھ األشخاص اآلخرون أوالً،" لقد سمعنا ما یقولھ  ألننا ربما نرید

 اآلخرون بما یكفي. أعتقد أننا نفھم مواقف الجمیع. [لیس بالضرورة] أننا نفھم النتائج.

لذا أدعم بشدة أن نتخذ القرار في أقرب وقت ممكن وال ننتظر إلى یوم األربعاء. أود أن 

ات الحدیث. ھل أنا على حق؟ أود أن أدعو إلى جس ال أرى مزیداً من طلب -أدعو إلى 

 . ALACنبض القاعة. لیس ھذا تصویتاً رسمیاً ولكنھ جس نبض للجنة 

یفضل تأجیل عملیة القرار إلى یوم األربعاء؟ وھو ما أعتقد أنھ، حین  ALACمن ضمن  

 كتقوم بھ الفرق األخرى. سأعتبر أن كل من لم یحدد نعم یفضل أن نستمر ونقوم بذل

 اآلن. ھل ذلك صحیح؟ مع عدم رؤیة أیة اعتراضات، أعتقد أننا سنتقدم ونقوم بذلك اآلن.

بعد التوصیة، رغم ذلك، من اقتراح سیباستیان ودعم عدد من األشخاص اآلخرین، أود 

 ؟RALOs. APRALOأوالً أن نمر على الرؤساء ومندوبیھم إلعطاء موقف 

 

 تشیریل، تفضل. سیرانوش فاردانیان: 

 

أیة مشورة رسمیة،  APRALOشكًرا جزیالً لكم. نعم. فقط لدعم ما قالھ رئیسنا. لم تأخذ  أور:-شیریل النغدونت

خاصتنا. لكن فضالً عن تقریر منتظم  At-Largeأو تصویت، أو جس نبض من ھیاكل 

شھراً األخیرة من طرفي، وذلك ربما أبعد عن جدول  15في اجتماعاتنا الشھریة خالل 

وأرید أن أشكركم على ذلك، على  -تنا مما سترید أن تعطیني ألي غرض أعمال رئیس

، قمنا بندوات عبر APنحن أیضاً، بالتعاون مع مكتبنا اإلقلیمي  -أي حال، سیرانوش 

 اإلنترنت حول ھذا الموضوع.
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إذن لم نعلم فقط مجتمعنا وطلبنا مدخالتھم، بل أعلمنا المجتمع األوسع آلسیا والمحیط 

صوصاً أولئك المھتمین بنظام أسماء النطاقات، سواء كانوا أمناء سجالت أو الھادي، وخ

 مسجلین، وبالتأكید عدد من مجتمع األعمال. شكًرا. 

 

، إذن عزیز أو أي أحد ھو AFRALOشكًرا جزیالً لكم. نوعاً ما بترتیب أبجدي، لدینا  آالن غرینبیرغ:

 ي الالئحة إذا ما أردتم. المرشح. أو ال نقوم حالیاً؟ ویمكننا أن نؤجلكم ف

 

 حسناً، نعم، یمكننا التأجیل.  عزیز ھاللي:

 

ھذا یسیر بأسرع مما یجب، لذا قد ال یكون تأجیالً طویالً. ثم لدینا أوروبا، وأولیفیر لیس  آالن غرینبیرغ:

 ھنا. ھل تم إبالغھ؟ 

 

 لذا سوف [غیر مسموع]. یوشك على االنتھاء،  GNSO، واجتماع مجلس ALACإنھ مع  سیدة غیر معروفة:

 

سیحضر أولیفیر إلى ھنا بعد قلیل. ألبرتو، لدیك، أنت راض عن أنك بالفعل قمت ببیانك  آالن غرینبیرغ:

 وال ترید أیة إضافة، لكنني سأعطیك فرصة لتقول أي شيء إضافي، إذا ما اخترت ذلك. 

 

لھاتفیة الشھریة حین ناقشنا في اجتماعاتنا ا %60إلى  %40كان لدینا حضور بنسبة  ألبرتو سوتو:

تلك األمور، لذا باعتقاد أنھ ال توجد معارضات، فیمكنني أن أقول أنھ یجب إنھاء ذلك في 

أقرب وقت ممكن عبر الموافقة على ھذا. لذا بدل قول أنھ یجب إذن أن ننتظر اعتماد 

 اآلخرین للقرار، أعتقد أنھ یجب علیھم أن یتخذونا كقدوة. شكًرا. 

 



 AR  2والقیادة اإلقلیمیة الجزء  ALACجلسة عمل  –مراكش 

 

 81من  14صفحة 

 

 شكًرا لك، ألبرتو. غلین؟ نبیرغ:آالن غری

  

الیوم،  Adobe Connectأجل. لحسن الحظ، غوردون شیلكوت كان على برنامج  غلین ماكنایت:

وقد كان ممثلنا لھذه العملیة وموراي ماكیرشر كان یتابعھا بشكل جید. كان ھذان ھما 

فیة كذلك. أجل. االثنان األكثر نشاطاً. لقد حاولت أن أحضر في أغلب االجتماعات الھات

 لیست لدینا مشكلة في ذلك. نحن نقره. 

 

شكًرا جزیالً لكم. توقیت مثالي. أولیفیر، العملیة التي نستخدمھا في ھذه المرحلة ھي أننا  آالن غرینبیرغ:

أو مندوبیھم أن یعطوا أي رأي بنوه على النقاشات  RALOنطلب من جمیع رؤساء 

یجب علینا السیر قدماً والمصادقة على  بخصوص إذا ما كان RALOالمنعقدة ضمن 

 . تفضل. RALOھذا أو إذا ما كانت ھناك أیة مخاوف أو تنبیھات نیابة عن 

 

. لقد أجرینا EURALOشكًرا جزیالً لك، أالن. معكم أولیفیر كریبین لیبلوند، رئیس  أولیفیر كریبین لیبلوند:

. وقد طلبنا أیضاً من أعضائنا أن مناقشات واسعة النطاق في اجتماعاتنا الھاتفیة الشھریة

، عموم الندوات عبر اإلنترنت والمناقشات التي حصلت. كنا At-Largeیشاركوا في 

سنجري ندوة خاصة عبر اإلنترنت ألعضائنا، لكن ذلك كان مستحیالً بسبب كمیة الوقت 

 ماالمتبقیة في جدول األعمال قبل انعقاد اجتماع مراكش وتغییرات اللحظات األخیرة و

 إلى ذلك. 

نعم، ھنالك مخاوف في مجتمعنا وھي معكوسة بالمخاوف التي تم التعبیر عنھا في فریق  

. لكن بخصوص السؤال إذا ما كان ھناك أي اعتراض مھم IANAالعمل خاصتنا لقضایا 

على المصادقة على المقترح الكامل، فأنا بالتأكید لم أستلم أي جواب من أي أحد من 

EURALO عم، نحتاج إیقاف ھذا. یجب علینا إیقاف ھذا كلھ." یقول، "ن 
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 ICANNھناك مخاوف بشأن العملیة المستخدمة. وھناك مخاوف بشأن الخطر العام على  

في تنفیذ بعض تلك السیاسات. بعضھا كان حقاً تعبیراً واضحاً، بالتأكید، بشأن احتمال 

ة إلى منظمة جد تجاریة تحویل ما كان عادة منظمة مسیرة من طرف الحكومة األمریكی

وممثلیھ أال یصادقوا على النتیجة  EURALOالتركیز. لكن لم یقل أحد أنھ یرید من 

 النھائیة. ھذا مطروح اآلن، لذا ھذا كل ما یمكنني قولھ. 

یمكنني أن أسأل بعض زمالئي الذین كانوا حاضرین في االجتماعات الھاتفیة إذا ما كان  

، أي EURALO لومات إضافیة قد أكون أھملتھا. وحینما أقول زمالئي، أقصد فيلدیھم رأي مختلف أو أیة مع

 جیمي، األمین العام؛ وولف، بالطبع، والذي كان یتابع تلك المواضیع. 

 

اآلن یمكنني فقط تأكید ما لخصھ أولیفیر. إذن ھناك بعض المناقشات العرضیة لكن ال  وولف لودویج:

 موھا إلى النقطة. شكًرا. معارضة في ھذا االتجاه، إذن جلبت

 

 شكًرا جزیالً لكم.  آالن غرینبیرغ:

 

إذا أمكنني أن أضیف كذلك. كما قلت، كانت ھناك مخاوف كبیرة وأنا فقط أتقدم خطوة  أولیفیر كریبین لیبلوند:

، فال أعرف ماذا ستسمونھ، بیان أقلیة أو تعلیق سیرافق ALACلألمام. إذا كان سیكون 

سیكون أمراً مھمة في مجتمعنا. ال أدري إذا ما كان ھناك اھتمام ضخم، تصویتھ، أعلم أنھ 

لكنھ ھناك بعض االھتمام من بعض أعضائنا ألن یشاركوا في جلب مدخالتھم إلى صیاغة 

 مثل ھذه المذكرة. فقط في حالة إذا ما كانت ھناك مذكرة. 

 

 كو ھناك بیان إلى ما بعد مناقشتنا، رقم واحد. شكًرا. قررنا تأجیل المناقشة حول إذا ما كان سی آالن غرینبیرغ:
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 نحن فقط نقول أننا سنكون ھناك إذا كان.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

أتفھم ذلك. واألمر الثاني، فقد قررنا أننا إذا ما أنجزنا بیاناً بالموازاة مع قرارنا، فستمرر  آالن غرینبیرغ:

CCWG سیمررون ذلك إلى الحكومة  ذلك إلى المجلس، وقد أوضح المجلس أنھم

األمریكیة، وقد كانت ھناك أماني عبرت عنھا، لكن مع عدد من األشخاص الذین یومئون 

بالموافقة، بأننا ال نرید إضافة أیة ذخیرة لالئحة السیناتور كروز ودونالد ترامب، لكن 

 أوروبا حرة في التصرف كما تشاء. 

 

 أن أجیب، "من ھؤالء الناس؟" كأوروبي، یمكن   أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 ال تعلیق، ككندي.  آالن غرینبیرغ:

 

 ھل تتحدث بالنیابة عن كروز؟  متحدث غیر معروف:

 

 حسًنا. لدینا بعد ذلك. ھل عزیز موجود أم أنكم تتكلمون بالنیابة عن عزیز؟ تفضل تیجاني.  آالن غرینبیرغ:

 

تدنا تقدیم التقریر عند كل اجتماع ھاتفي شھري، ، اعAFRALOشكًرا جزیالً لكم. في  تیجاني بن جمعة:

. لم نجتمع بعد CCWG، كنت مسؤوالً عن ذلك بما أني عضو في CCWGوفي عمل 

ستؤید موقفي أم ال. لكن مناقشتي  ALSesخالل ھذا الشھر، لذا ال یمكنني القول إن كان 

أالن، ھل  –كأعضاء أفارقة ومناقشتي مع القیادة أیضاً  ALACمع زمالئي ھنا في 

 تسمعني؟ 
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إذن أظھرت مناقشتي أن لدینا مخاوف، نعم. لقد أوضحناھا، ولقد جعلناھا حتى كبیان  

أقلیة، لكن اآلن نحن على وعي بأننا نحتاج إلى حدوث االنتقال لذا ال نرید أن ینكسر ھذا. 

 لھذا السبب ال نرید أن نعوق النظام. ھذا كل ما في األمر. 

 

 معذرة، لقد رفعت یدك. -جزیالً لكم. سوف نجتمع اآلن من أجل  شكًرا آالن غرینبیرغ:

 

 لدى سؤال لتیجاني من فضلك.  سباستیان باتشولیھ:

 

 تفضل.  آالن غرینبیرغ:

 

. سوف AFRALO-AfrICANNتیجانى، ھناك غداً، أظن غداً أو بعد غد، اجتماع  سباستیان باتشولیھ:

 المفید لنا أن نعرف ما یتضمنھ ھذا البیان؟ تقوم بإصدار بیان. أال تعتقد أنھ سیكون من 

 

ھنا فى ھذه  –أنا وسیون  –محتویات البیان ھي بالضبط وجھة النظر التي عبرنا عنھا  تیجاني بن جمعة:

الغرفة عدة مرات. لم یعبر تصریحنا عن أننا ال نرید لھذا أن یحدث. لقد قلنا أننا نرید أن 

لتنفیذ وفي صیاغة اللوائح الداخلیة. ھذا ھو توضع مخاوفنا في االعتبار في مرحلة ا

 المحتوى، لكنھ لیس بیان المجتمع بعد ألنھ سیتم اعتماده یوم الخمیس. شكًرا. 

 

شكًرا جزیالً لكم. ھل ھناك أیة مشاكل إضافیة في ھذا الجزء من العملیة؟ بما أنھ ال  آالن غرینبیرغ:

، وسوف نقوم بذلك  CCWGلفریق  ALACیوجد، نعقد األعضاء الرسمیین لمجلس 

حسب الترتیب األبجدي لتغییر الترتیب. الترتیب األبجدي باالسم األول، كما ھو متعارف 

. ھل وجود بطاقة أفقیة على جھازك یمثل طلباً للتحدث؟ شكًرا. أطلب CCWGعلیھ في 

  من آالن غرینبرغ، ممثل أمریكا الشمالیة، التحدث.
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أو داخل  IANAیة سواء داخل مجموعة قضایا لقد تحدثت كثیراً خالل ھذه العمل 

CCWG  نفسھ. ولقد كنت أیضاً الشخص الذي صاغ العدید من التصریحات، وبذلت

قصارى جھدي للتأكد من أنھا تعكس لیس فقط آرائي ولكن آراء مجموعة بكاملھا. لدي 

ذه الكثیر من التحفظات في ھذه العملیة. أنا أتأملھا وأقول، ولقد سمعتم مني مثل ھ

التصریحات من قبل، لو كان األمر بیدي، ما كنت ألفعل ھذا بھذه الطریقة. لكن األمر 

 لیس كذلك.

نحن نطالب بالتنوع طوال الوقت. نحن ندعم مفھوم أصحاب المصلحة المتعددین. وھذا 

كلھ یعني أننا نحتاج أشخاصاً مختلفین على الطاولة ألنھم یحملون أفكاراً مختلفة. لو لم 

كذلك، لم نكن لنحتاج أصحاب مصلحة متعددین، ولم نكن لنحتاج للتنوع. یمكننا یكونوا 

القول، "جولى تمثلنا جمیعا" ألنھ من الواضح أنھ ال یوجد اختالف في رأیھا عن أي 

 شخص حول ھذه الطاولة. نحن مختلفون. 

االت ح لقد توصلنا إلى شيء أعتقد أنھ مقبول. وال أعتقد أنھ سیكون ضاراً. یمكنني عرض 

لماذا یفعل مكبر  –متطرفة حیث یكون ھذا األمر ضاراً، لكنني أظن أن احتمالیة وجودھا 

الصوت ھذا؟ أعتقد أن احتمالیة حدوث ھذه الحاالت قلیلة بحیث ال تستدعي القلق بشأنھا. 

 ھل وصل ھذا بشكل صحیح من خالل مكبرات الصوت؟ حسًنا. 

لست فقط قلقاً بشكل شخصي من بعض النقاط  ھذا لیس مثالیاً بالطبع من وجھة نظري. 

 حقاً. ICANNالمحددة، مثل الكثیر منكم، بل أتساءل ھل الموضوع برمتھ في مصلحة 

لكن خالصة القول ھي أننا نسیر في ھذا الطریق، وكان علینا أن نمر عبر آلیة المساءلة 

لنوع من عملیة ، ونظراً لحقیقة أن ھذا اIANAمن أجل المضي قدماً في عملیة انتقال 

أصحاب المصلحة المتعددین أمر فوضوي للغایة وسیجلب حتماً مشاكل لم أكن أرجوھا 

 أنا وال أنتم، وأعتقد أننا قد توصلنا لشيء معقول. 

عندما ننظر إلى بعض الحلول المؤقتة، حیث كان لدینا في وقت ما نموذج للعضویة، لم  

ان على اللجان االستشاریة والمنظمات نكن نشعر بالراحة تجاھھ على اإلطالق، حیث ك

الداعمة التدخل بشكل فردي بحیث لم نشعر بالراحة على اإلطالق، وأنا أعتقد أننا قد 
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أكثر مما كان  ALACو  At-Largeحققنا شیئاً أقرب بكثیر، أقرب إلى مستوى راحة

  لدینا في أي مناصب مؤقتة، وأنا على استعداد أن أدعم ھذا بكل إخالص. شكًرا.

 تشیریل ھي التالیة.  

 

 CCWGشكًرا لك، آالن. باعتباري الممثل اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادي كعضو في  أور:-تشیریل النغدون

، وأیضاً كشخص كان متحمساً إلى حد ما، وشارك في موضوع ICANNلتعزیز مساءلة 

وغیرھا من  ، بالرجوع إلى اتفاقیات المشاریع المشتركةATRT 1المساءلة منذ ما قبل 

، خرجت كلمات المساءلة والشفافیة 2003وفي عام  2005األمور التي بالتأكید سبقت 

 من فمي عدداً من المرات أكبر مما یمكنني عدھا.

قبل أن أتطرق لتوصیتي المحددة لكم جمیعاً، أود أن أھنئ كل واحد فى المجموعة، سواء  

یس المشارك لما أعتقد أنھا عملیة كان عضواً أو مشاركاً أو، على وجھ الخصوص، الرئ

واضحة، نعم، الفوضویة، وساخنة في بعض األحیان ومرھقة للغایة، ولكنھا عملیة عالیة 

المساءلة. لقد رأیت فى ثنایا ھذه العملیة، وأرید أن أكون قادرة على الوقوف ھنا، ویمكنني 

تلفظ بھا غیر ذلك، إذا قمت من مقعدي، ووضعت یدي على قلبي وقلت "كل كلمة تم ال

المزاح المطلق تم النظر فیھا وتحلیلھا، وأخذت على محمل الجد، في الواقع، على حساب 

 التقدم في بعض الحاالت."

لقد كان نشاط المساءلة ھذا شفافاً بشكل غیر عادي، والذي ھو في حد ذاتھ شيء أعتقد  

كذا كان یجب یفخران بھ جداً. ھل ھو مثالي؟ كال. أھ ALACو  At-Largeأن مجتمع 

أن أكتبھ؟ كال. ھل ھو جید كما ینبغي في ھذا الوقت الضیق؟ نعم. ھل كان یمكن أن یكون 

؟ نعم. لكننا لن نفعل. نحن نعمل علیھ اآلن، 2017أفضل إذا استمرینا فى العمل حتى 

، وأود أن أحثكم بشدة  IANAوتحت ھذه القیود، مع التركیز على انتقال اإلشراف على 

غیر المشروط ومع الحد األدنى، إن وجد، من التعلیقات على التوصیات على الدعم 

 الواردة في التقریر النھائي. شكًرا. 
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لكن ممثل  CCWGشكًرا جزیالً لكم. یسرني اآلن أن أدعو لیس الرئیس المشارك في  آالن غرینبیرغ:

ALAC وحاً لھ من أمریكا الالتینیة/الكاریبي، الذي ھو في ھذه المرحلة لم یعد مسم

 . ALACبالحدیث عن رأیھ بوصفھ الرئیس المشارك، ولكن رأیھ كفرد من 

 

شكًرا جزیالً لك، آالن. أود االستفادة من خدمات الترجمة، ألنھ سیكون ذا معنى بالنسبة  لیون سانشیز:

 لي التعبیر عن صوتى باللغة االسبانیة. 

لعملیة تاریخیة، وھي عملیة تعني كما قال زمالئي آالن وتشیریل بالفعل، لقد كانت ھذه ا 

للثقة. أود أن أشكر ممثلي وزمالئي  ALACالكثیر بالنسبة لي. ھي عملیة أشكر علیھا 

على ثقة  LACRALOعلى الثقة، ورئیس مجلس اإلدارة وسكرتیر  LACRALOمن 

 . CCWGودعم جمیع زمالئي الذین شاركوا في أعمال 

ب المصلحة المتعددین، فسأقترح علیك أن تقرأ إذا سألني أحدھم عن رأیى في نظام أصحا 

. كما قالت تشیریل،كل كلمة في ھذا التقریر تم تعریفھا بإجماع CCWGالتقریر على 

وموافقة الذین عملوا طوال الثمانیة عشر شھراً األخیرة. نملك في أیدینا فرصة الموافقة، 

ذي طلبناه، والذي انتظرناه وتمریر ھذا التقریر، وإطالق إشارة البدء في ھذا التحول، ال

 ألن ھذا مطلب وحاجة تم تقدیمھا من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین لسنوات طویلة. 

لقد طلبنا أن ُیترك لنا العنان لیترك في أیدینا السیطرة على العنصر األخیر من اإلنترنت،  

دي. أننا قبلنا التحأن یترك األمر في أیدینا، في أیدي المجتمع. لذا فقد حان الوقت لنقول 

. ھذا صوتي CCWGنحن على مستوى التحدي، ونحن نصدق على ھذا العرض إلى 

 . CCWGفي صالح التصدیق على مقترح 

  

 شكًرا. لدینا بعد ذلك عضو من أوروبا، سیباستیان باتشولیھ.  آالن غرینبیرغ:
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للطیفة التي قیلت بشأن العمل الذي قمنا شكًرا جزیالً لكم. شكًرا. أشكركم لكل الكلمات ا سباستیان باتشولیھ:

بھ كلنا معاً. أتفق تماماً مع ثناء تشیریل بشأن عملنا وبشأن الرئیس المشارك، فقد قام لیون 

 بعمل ھائل.

المشكلة الیوم، المشكلة ھي ھل نقبل ھذا التقریر أم ال. إنھ لیس مثالیاً، كم قال آالن 

الیاً. فالقضیة ھي، ھل نقفز في الفراغ دون بالضبط، لكن بالنسبة لي، ھو حقاً لیس مث

معرفة ما الذي سیحدث؟ نحن سنصبح جزءاً من منظمة معقدة للغایة في المستقبل. إنھا 

ستمنح السلطة لألشخاص الذین لدیھم وقت ومال ومؤھالت. لدینا الكثیر من المؤھالت. 

عنا. للجمیع في مجتمبالنسبة لبعضنا، لدینا الوقت، ربما من الممكن. لكن لیس بالنسبة 

واألمر صعب جداً بالنسبة للمال. فلن نكون مفضلین في ھذا الموقف. سوف یكون األمر 

 صعباً بالنسبة لنا.

وأود تكرار ما قلتھ أمس، من العار أن یكون كل الممثلین، كل أصحاب المصلحة غیر 

، نقص. حاولت قادین أن یعملوا بشكل كامل وأن یكونوا ملتزمین. أظن أن ھناك فجوة ھنا

ICANN  إعطاء مساحة وأن تعطى شیئاً للجمیع لیفعلوه، ولكن أعتقد أنSSAC  ونظام

] یجب أن یكون لھ مكان للعب، دور لیلعبھ، وأعتقد أنھ لم یكن ینبغي r[خادم الجذر

استبعادھم. والخطورة ھو أن نأتي بھذا النظام حیث جمیع أصحاب المصلحة في نفس 

 قي. المستوى. ھذا أمر حقی

والنقطة األخیرة في ھذا الموضوع، ما كان یجب علینا تغیره ھو طریقة عمل المجلس  

والتنوع على مستوى المجلس وعمل المجلس. أعتقد أن إضافة ھیكل آخر معقد فوق 

 المجلس قد ال یكون الحل األفضل. ھذا ھو موقفنا. 

یجعلنى أصوت بنعم إذا كان لدي موقف عالمي واحد، فالسبب الوحید واألوحد الذي  

سیكون لیس میكي لكن دونالد وإنھ حقاً شيء سيء للغایة أن أرى نفسي ملزماً أن یكون 

ھناك إجماع، وسترون ذلك عند التصویت في وقت الحق. لكنھ أمر سيء جدا أنھ لیس 

على أساس إیجابي ولكنھ أكثر بسبب الخوف من شيء آخر أن أجد نفسي مضطراً أن 

 . ALACبدعم من یكون ھذا التقریر 
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. لقد وثقتم في ھذا العمل، وشكراً لكم في RALOشكراً جزیالً لكم، یا أصدقائي من  

EURALO .أرجو أن نكون قد أحرزنا تقدماً، ویسعدني أنھ أمكنني تمثیل أوروبا .

 شكًرا. 

 

مع وجود  شكًرا جزیالً لكم. لدینا ست دقائق في ھذه النقطة قبل أن تبدأ جلسة أخرى آالن غرینبیرغ:

بعض الزوار. ھل ھم؟ جولى، ھل سیأتي باتریك وأیاً من كان؟ ھل تعرفین ما ھو جدولھم؟ 

 آه، حسنا، آسف. ال أستطیع أن أرى. حسًنا. 

وأود أن، في ھذه المرحلة، أطلب العودة مرة أخرى إلى حیث كنا. لم تنتھ المائدة  

 المستدیرة. 

 

 . إذا كنا قد نسیناه، حسناً. مھم. فھو لیس باألمر الھام. خامس CCWGآالن، ھناك   تیجاني بن جمعة: 

 

إذا اعتقدت أنھ یمكنني استرداد صحتي مرة أخرى، سوف أركع على ركبتي وأطلب  آالن غرینبیرغ:

 الصفح، ولكنني لست متأكداً تماماً أنھ یمكنني فعل ذلك اآلن. إني أعتذر یا تیجاني. تفضل. 

 

لك، آالن. سوف أتحدث بلغة أخرى. أنا متردد في االختیار بین اللغة العربیة  شكًرا جزیالً  تیجاني بن جمعة:

واللغة الفرنسیة. ولكن نعم. حسًنا. لذلك، ربما أختار الفرنسیة من أجل سیباستیان لیكون 

 سعیداً. 

نعم سباستیان، إني أتفق معك. أنت على حق. إننا لن نقبل ھذه النتیجة ألنھا األفضل. نحن  

بنعم ألنھا األفضل. لقد قضینا سنة ونصف، وربما أكثر من ذلك، في ھذا  ال نصوت

العمل، وتتبعنا تلك المناقشات، ورأینا المصالح معرضة للخطر في التوجھ التجاھات 

 مختلفة.
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وقد تفھمنا أن بعض األشخاص لدیھم المزید من االھتمامات، سواء في المصالح المالیة 

فإننا نعتبر أن ھذه مصلحة عامة. مصلحة الجمھور.  أو المصالح المادیة. أما نحن،

ویجري الدفاع عن مصالح أخرى، وھكذا تسیر األمور. أین نحن أقویاء بما یكفي للحفاظ 

 على الحد األدنى من المصلحة العامة؟ ھذا ھو السؤال.

. في إحدى المراحل، CCWGوأعتقد أنھ بعد أشھر عدیدة من العمل، وأوقات صعبة في 

لى حد االستیاء والغضب من بعضنا البعض، ولكن استطعنا التوصل إلى حل وصلنا إ

 لیس إجماعاً ولكنھ أقل ضرراً، ونحن في ھذا الوضع اآلن. 

بصراحة، كان لدینا خیاران. تعلمون جیداً أنھ في اآلونة األخیرة، قد قمت بطرح بیانین  

 یة، ما الذي سیحدث؟ إما ننجحثانویین حول نقطتین. أنا لست راضیاً عن النتائج. في النھا

، و IANAخاصتنا. أرید أن یحدث انتقال  IANAفي االنتقال أو ال ننجح في انتقال 

 سوف أفعل كل ما في استطاعتي لتحقیق ذلك ولكن لیس بأي ثمن.

وكانت ھناك بعض الخطوط الحمراء التي یجب عدم تجاوزھا، وقد صرحت لمجموعتى 

ة. أنا رفضت قبول بعض النقاط. ولقد ذكرت أنھ لم یكن بذلك. نسأل أولیفیر. كنت أقلی

من الممكن تجاوز بعض الخطوط، ولكن في النھایة، ال یسعني إال محاولة اختیار الحل 

األقل ضرراً لكي تتم عملیة االنتقال. ولھذا السبب سوف أعطي صوتي لصالح ھذا 

 التقریر. 

 

مرة أخرى. تیجاني صرح بشيء أعتقد أنھ یحتاج إلى شكًرا لك، تیجاني. أقدم اعتذاري  آالن غرینبیرغ:

تعلیق ألن عدداً ال بأس بھ من األفراد الموجودین حول ھذه الطاولة لم یشاركوا في فریق 

. لم یكن تیجاني فقط الذي كانت لدیھ خطوط حمراء. كانت المجموعة IANAقضایا 

إذا لم تلبي ھذه االحتیاجات، فإننا نعني بالخطوط الحمراء أنھ  بأكملھا لدیھا خطوط حمراء.

لن تقدم الدعم لھا. وعند استمرارنا انضم لنا عدد ال بأس بھ. اختلف العدد  ALACفإن 

 من یوم إلى یوم، ومن شھر آلخر.
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وبوصفى رئیساً مشاركاً فإني أعتقد أن كل واحد منا متواجد حول الطاولة، وبدون أیة 

كان في موقف حرج. ولكن في حالة عدم استثناءات، وباعتراف الجمیع، یعرف أن لیون 

رضانا، كانت ھناك عدة تصریحات صرحنا بھا أثناء المناقشات. على سبیل المثال، كان 

ھناك مناقشات قویة في نقاط مختلفة لعدم تكلیف اللجان االستشاریة أو تقییمھا بإعتبارھا 

یكون سھالً جداً إذا فئة أقل من المنظمات الداعمة. إن قرار ھذه المجموعة كان یمكن أن 

 تمت مناقشتھ سابقاً.

لذلك كان ھناك عدد ضخم من المناقشات الجاریة. لقد عرفنا معلومات كثیرة عن بعض 

، أشیاء لم نكن نرید أن نعرفھا عنھم فى أي وقت مضى. علمنا أن ICANNزمالئنا في 

دوافع مالیة وبعضھا ھناك أشخاصاً لھم العدید من الدوافع للقیام بھذه األعمال، بعض ھذه ال

عاطفیة، ودوافع أخرى. لقد كانت تجربة مثیرة لالھتمام، أعتذر عن قیامي بالتعلیق وأنا 

في منصب الرئاسة في ھذه المرحلة، ولكنھا كانت فعالً تجربة مثیرة لالھتمام، وھناك 

 العدید من الطرق لتعریف ذلك. 

مكان اتخاذ قرار اآلن. ھل الجمیع الجلسة على وشك االنتھاء. وأتساءل عما إذا كان باإل 

مستعد؟ لن یكون لدینا الوقت للتصویت الرسمي أو اتخاذ قرار رسمي في ھذه المرحلة. 

یرغب في عزل أي من التوصیات؟ لقد صرحنا  ALACھل ھناك أي شخص ضمن 

بأنھ إذا لم تكن ھناك معارضة، سوف نقدمھا كحزمة. إذا كان ھناك أي شخص یرید أن 

 ALACقطة محددة، فإننا سوف نفعل ذلك على حدة. ھل یمكنني أن أسأل یعزل أي ن

 عن مدخالت من أي شخص؟ 

إذا كان شخص فردي یرید أن یفصل قضیة عن الباقي، سوف یتم الفصل. أولیفیر لیس  

 ، لكنھ لدیھ ما یقولھ.ALACعضواً في 

 

ؤیدین ھنا، وبغض النظر عن الطریقة التي ینتھي شكًرا جزیالً لك، آالن. باعتباري من الم أولیفیر كریبین لیبلوند:

بھا التصویت، سواء كان ذلك عن طریق التوصیة أو التصویت ككل، سیكون من المھم 

بالنسبة لنا كأفراد حاضرین معرفة ما القصد أو ما ھي وجھة النظر لكل واحد من أعضاء 

ALAC رد استعراض عند اإلدالء بأصواتھم. ولذلك بدالً من أن یكون التصویت مج
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نقوم بھ، فإنھ سیكون من المثیر لالھتمام إذا عرفنا لماذا صوت سیون بنعم أو ال، ویقول: 

"حسناً، أنا سأصوت بنعم لھذا السبب أو سأصوت بال لھذا السبب." أعتقد أنھ قد یكون 

 من المفید بالنسبة لنا. إنھ مجرد اقتراح. 

 

حیث لم أحضر أي إجتماع على اإلطالق ھو  GNSOالعیب فى كونى مسؤول اتصال  آالن غرینبیرغ:

أننا اتخذنا قراراً بأنھ إذا كان التصویت باإلجماع أو بالتصویت، سوف یعطى كل عضو 

 الفرصة لتقدیم بیان. سباستیان؟ ALACمن 

 

. أنا أعلم أنھ یمكنك أن تفاجأ 12. نعم لفصل عدد 12نعم. أود أن أقترح فصل الرقم  سباستیان باتشولیھ:

 . 12كن إذا كانت ھذه حسب رغبتك فإن التوصیة ول

 

  عذًرا. أنا لم أطلب آراء اآلخرین. أنا أسأل ھل أي شخص یطلب شيء؟ آالن غرینبیرغ:

 

 . 12نعم، تفضل.  سباستیان باتشولیھ:

 

. ھل یوجد مزید من القضایا 12یتم فصل رقم  إذا طلب أي شخص ذلك، یتم التنفیذ: آالن غرینبیرغ:

لیس ھناك استراحة  -اآلن. یمكن تناول القھوة  SSACسًنا. لدینا اجتماع مع األخرى؟ ح

، ربما بعد 03:15في حوالي الساعة  SSACلتناول القھوة بعد ذلك. سینتھي اجتماع 

ذلك قلیالً، ألننا تأخرنا بضع دقائق في بدء االجتماع. وسوف نعود فوراً لمناقشة 

CCWG ،اتخاذ قرار في تلك النقطة. وبعد ذلك،  والتصویت في ھذه النقطة أو، آسف

، لذلك RDSإذا كان لدینا وقت كاف، سیترك لھولي ریتش الكلمة لمناقشة موضوع 

سوف نتخطى البنود ثالثة وأربعة. أقدم لكم جمیعاً جزیل الشكر ومن نحن؟ من الذي 

 ؟ SSACسوف یتكلم نیابة عن 
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ف أنقل الرئاسة إلى جولي ھامر . سوSSACالسیدات والسادة، نتشرف بعقد اجتماع مع  

 لتقدیم المتحدثین والقیام بأي شيء آخر ترى أنھ ینبغي علیھا القیام بھ. 

 

الذي سیقوم  SSACشكًرا لكم جمیًعا. أود أن أرحب بباتریك فالستروم بصفتھ رئیس  جولي ھامر:

الموجودین في  SSACبتقدیم موجز لكم وأیضاً أود أن أرحب بعدد آخر من أعضاء 

تعریف أنفسھم عن طریق  SSACالجتماع. وإني أتساءل عما إذا كان یمكن ألعضاء ا

  رفع الید. لیمان، جاب وبالطبع فریق الدعم الرائع، جولي وكاثي.

 

 باتریك. متحدث غیر معروف:

 

  أوه، آسف. وباتریك وأندرو. نعم، لقد رأیت لیمان أوالً. حسًنا، شكًرا. حان دورك یا باتریك. جولي ھامر:

 

شكراً جزیالً، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي لتقدیم ما قمنا بھ في اآلونة األخیرة.  باتریك فالتستروم:

الشریحة التالیة من فضلك. الشریحة التالیة. لذلك نحن في اللجنة االستشاریة لألمن 

. واحدة ICANNعضواً. نحن معینون من قبل مجلس إدارة  30واالستقرار المكونة من 

سباب أني أرید اإلشارة بوضوح إلى ما نقوم بھ ھو أنھ سیكون في غایة األھمیة أن من أ

 فى وقت الحق.  CCWGنعرف متى سنقدم وجھة نظرنا من المساءلة 

بشأن المسائل المتعلقة بأمن  ICANNمیثاقنا ھو تقدیم المشورة لمجتمع ومجلس إدارة  

فواً، أنا فقط بحاجة إلى تقدیم واستقرار نظم التسمیة وتخصیص عناوین اإلنترنت. ع

العرض إلى ھنا. أشعر بأننى أتقدم في السن. ال أستطیع القراءة من ھذه المسافة. وبعض 

األمور في غایة األھمیة. إنھا بالضبط نفس الشيء. أوه، حسناً لدي، نعم، ال یھم. شكراً 

ن المنشورات منذ ، ثمانیة صفر، م80لتقدیم النظارات الخاصة بك. لذلك لدینا حتى اآلن 

 عند نشأتنا. الشریحة التالیة من فضلك.  2002عام 
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والسبب في أن میثاقنا مكتوب یھذه الطریقة، ھو أنھ یرتكز على اثنتین من المھام والقیم  

: ضمان تشغیل مستقر وآمن ألنظمة المعرفات الفریدة ICANNاألساسیة لمؤسسة 

اإلنترنت والوثوق فیھ، واألمن، وإمكانیة  لإلنترنت والحفاظ على وتعزیز استقرار تشغیل

 التشغیل المتداخل العالمي لإلنترنت. 

برمتھ وكذلك  ICANNمن وجھة نظرنا أننا مكلفون بمراقبة ما یحدث في مجتمع  

أو حتى القرارات التي یفكر في اتخاذھا ،  ICANNالقرارات التي یتخذھا مجلس إدارة 

یث تحفظ ھذه القیم المھمة واألساسیة. ھذا ھو وإذا لزم األمر، إعطاء التوصیات بح

وضعنا اآلن. وھذا یعني أیضاً أن األشیاء التي ال یمكن أن ترتبط بھذه القیم المھمة 

 . SSAC، نشعر أن ھذا خارج نطاق ICANNواألساسیة في 

عملیة النشر تتطلب منا أوالً إنشاء فریق العمل. نقوم ببعض األبحاث والمؤلفات.  

بأكملھا، وأخیراً، ننشر التقریر الذي یمكن  SSACعتمد العمل، والنتائج و نستعرض ون

، في ھذه الحالة، ICANNأن یشمل التوصیات. في حالة نقل التوصیات إلى مجلس إدارة 

، یقر ICANNیقدم المشورة إلى مجلس إدارة  SSACوكما ترون في الجھة الیمنى، 

 المشورة الرسمیة.  ICANNمجلس إدارة مجلس اإلدارة ویدرس المشورة، ومن ثم ینفذ 

یجب أن یتخذ  ICANNأن مجلس إدارة  ATRT 2وھذا مذكور أیضاً في توصیات  

إجراءات بناء على مشورة من اللجان االستشاریة. ونحن نبحث فى ھذا الموضوع بعنایة 

س وتعلیماتھا ومجل ICANNشدیدة وھو أنھ ال یزال قائماً في اللوائح الداخلیة لمؤسسة 

 .ICANNإدارة 

ماذا یعني أن تأخذ مشورة في االعتبار؟ حسًنا، نرى من منظورنا وما نناقشھ مع مجلس  

أربعة إجراءات مختلفة أو أربعة مسارات مختلفة متجھة لألمام. أوًال،  ICANNمنظمة 

. ثانًیا، تعلیمات أو مطالب موجھة إلى فریق العمل PDPبإطالق  ICANNیقوم مجلس 

التوصیة  ICANNمع استشارة عامة، كما یفعل الموظفون. ثالًثا، ینشر مجلس لعمل تنفیذ 

حًال  ICANNكیفما كانت وجمیع المشورة إلى األطراف المتأثرة. ورابًعا، یختار مجلس 

 وّضح سبب عدم اتباع المشورة.  ICANNمختلًفا عن الموصى بھ، وأن مجلس 
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أھمیة حًقا ومھم أن نشیر إلیھ، بما في ھذا الجزء الرابع الموجود ھو شيء نجد أنھ ذو  

، حتى یتسنى لھم فھم أنھ لیس علیھم القیام بما نقولھ، على ICANNذلك إلى مجلس 

الرغم من أننا نود منھم أن یقوموا بھ، بالتأكید، وإال فإننا ال نرید أن نعطي تلك المشورة. 

ء أخرى تجعل مجلس ولكن قد یكون نوع آخر من األشیاء ونوع آخر من المعاییر وأشیا

ICANN  .یختار مساًرا مختلًفا، وھذا ما حدث عدة مرات. الشریحة التالیة من فضلك 

، وھو تعلیق 77وسوف نعود إلى المنشورات الحدیثة، ولكن تلك التي سنقدمھا الیوم ھي  

، وھي مشورة بشأن استخدام مساحة نطاق عالمي 78؛ gTLDعلى مؤشر صحة سوق 

. وبعد ذلك، IPv4مشورة على الطبیعة المتغیرة لدالالت عنوان  ، وتقدیم79مشترك؛ 

من األسبوع الماضي، وھو موافقتنا على االقتراح النھائي التكمیلي  80بالطبع، عدد 

. إنھ عنوان قصیر للغایة. وحتى برغم 1بشأن توصیات مسار العمل  CCWGلمساءلة 

 أنھ رائع.  أن العنوان بھذا الطول، ما زال یشمل مختصراً. أعتقد

وبخالف ذلك، ستكون موافقة اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على فریق العمل عبر  

المجتمعات، وما إلى ذلك. المعذرة. لقد نفد الوقت منا، لذلك دعونا ننتقل إلى الشریحة 

 التالیة. أوه، ال، آسف. الرجاء الرجوع شریحة واحدة مجدداً. شكًرا. 

نھ شيء مھم. إذا نظرت إلى األسفل یمیًنا ویساًرا، یمكنك مشاھدة ، أعتقد أALACھذه  

التي تحتوي على معلوماتنا.  ssac.icann.orgأنشطة التواصل. لدینا صفحة الویب 

. لدینا بعض الوسائط المتعددة التي نحاول ICANNلدینا ركن خاص بصفحة ویب 

حیث تحاول السماح ، حیث یمكنك متابعتنا Facebookإنشائھا. لدینا صفحة على 

 لألشخاص بمعرفة أین تتواجد. یا إلھي، ھذا جدید. 

كما أنھا الحالة التي بدأنا فیھا بإنشاء مقاطع الفیدیو التي تشرح اإلرشادات، على وجھ  

التحدید [االستخدام النھائي] مع األشخاص الذین كانوا األكثر نشاطاً. على سبیل المثال، 

SAC067نتدى حوكمة اإلنترنت. لقد زدنا عدد اإلرشادات التي . لدنیا ورش عمل في م

 ALACنترجمھا إلى لغات بشكل ھائل. لقد ترجمنا جمیع التقاریر التي طلبت منا 

 ترجمتھا.
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لذا یمكنني القول أن حقیقة وجود الصندوق باألسفل یمیناً یعود فضلھ إلى الطلبات المقدمة  

ًال لك على مساعدتك لنا. كما أن لدینا . نعم، أنت تعلم ذلك، لذا شكًرا جزیALACمن 

اآلن تعاون جید مع دنكان في فریق االتصال، وسوف تشاھدون المزید من اإلجراءات 

أن اإلفراج عن تقاریرنا أمر یمكن التنبؤ بھ أكثر مما علیھ اآلن. الشریحة التالیة من 

 فضلك. التالیة. 

اق األسماء، وھو نوع من ما نعمل علیھ في الوقت الحالي لھ عالقة بقضایا نط 

المصطلحات العامة لنطاق األسماء التي نستخدمھا، من بین أشیاء أخرى، ونظام أسماء 

. عائدات المزادات. ونحن فقط، مثل آخرین كثیرین، نبحث في مناقشات DNSالنطاقات 

. على الرغم من أننا قررنا المشاركة ھناك، ال نفعل أي ICANNعائدات المزاد ھنا في 

الداخلیة التي  ICANNفي الحقیقة ألنھ حتى اآلن، ال نرى أي شيء مرتبط بلوائح  شيء

 أشرت لھا، ولكن سنبقیكم على علم بھا. 

قضایا التنسیق المتعلقة بأسماء النطاقات المدولة ھو عنصر عمل آخر بدأ لتوه. ومن ثم  

في  للجمیع الذي یبدأ DNSSEC. لدینا DNSSECلدینا أعمال جاریة متصلة مع 

عامة،  DNSSECاألساس بعد ظھر ھذا الیوم في دقائق معدودة. ومن ثم لدینا جلسة 

 والتي ستكون للمھندسین بشكل أكثر یوم األربعاء. المعذرة؟

 

 [غیر مسموع]  سیدة غیر معروفة: 

 

ة والسؤال ما إذا كانت الدورات ستكون مفھومة ألشخاص غیر فنیین. وأعتقد أن واحد باتریك فالتستروم:

یوم األحد، والفكرة أنھ ینبغي على األقل إعطاء مقدمة إذا كنت مھتًما من الناحیة الفنیة. 

لذا تحتاج على األقل أن یتم استخدامھا لتكون في بیئة تناقش فیھا األمور التقنیة ألن الفكرة 

 أنھ حقاً تمھیدي. 

 DNSSECغلون ورشة العمل یوم األربعاء، ال. فإن ھذا نقاش بین األشخاص الذین یش 

للبلدان النامیة،  ccTLDsبالفعل. نظراً ألنھ یعقد خصیًصا من أجل، على سبیل المثال، 
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یمكنھا الوفاء والتحدث مع األشخاص الذین  DNSSECالتي كانت لدیھا مشاكل مع 

في السوید، إلي آخره. حتى أنھا لھؤالء  ccTLDsمن أجل  DNSSECیشغلون 

لفعل. یوم األحد للقادمین الجدد، مستوى الدخول؛ األربعاء األشخاص الذین یعملون معھا با

 بالغ التقنیة، ولكن على أي حال فنحن نرحب بكم. 

ثم لدینا أیًضا أعمال جاریة فیما یتعلق بتتبع مجلس المشورة لتتبع ما أظھرتھ لكم ولجنة  

 . الشریحة التالیة من فضلك. SSACعضویة تستعرض طلبات عضویة إلى 

، قمنا بنشر التقاریر األربعة، وھو نوع غریب ألننا لم 2016األول من عام في الربع  

ننشر تقاریر كثیرة أبداً، ولكن كانت العدید منھا مراسالت، وسوف أتخطى ذلك. وعندئذ 

ألننا سنطلق عدداً كبیراً من األشیاء  2016ربما لن ترى الكثیر منا قبل الربع الثالث عام 

 الشریحة التالیة من فضلك.الجدیدة في ھذه اللحظة. 

؟ حسًنا. اعتقد أنھ من األفضل المرور على التقاریر. لقد نشرنا تقریراً SSACأیة أسئلة حول 

 . وعندما بدأت كرئیس،ICANNواثنین وثالثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة منذ آخر اجتماع 

ثیر من ھذه أربعة تقاریر في سنة، واآلن یوجد ما یصل إلى ستة تقاریر. ك SSACنشرت 

 التقاریر قصیرة جداً وردود على رسائل، ولكن ال تزال القضیة أننا سعداء جداً أننا ننتج أكثر.

نعم، أنظر --SSACوبطبیعة الحال، وھذا یعني أنھ حتى بالنسبة لكم كمھتمین بلجنة  

ربما نحتاج إلعطائكم بعض نصائح القراءة حول ما ینبغي أن تركزوا علیھ  -إلیك، ھولي

 نھا أكثر من أن یستوعبھ البشر الطبیعیون. أجل. الشریحة التالیة من فضلك. أل

، موافقة SAC080دعونا نذھب إلى األسفل إلى المنشورات الحدیثة. أول منشور،  

المساءلة. قد تكون ھذه قراءة شیقة بالنسبة إلیكم قلیًال. ما تشاھدونھ في الصفحة ھنا لیس 

 لم نكتب ملخصاً تنفیذیاً. الملخصات التنفیذیة ھي "نعم." نبذة. إنھ التقریر. لذلك نعم،

دعني أشرح كیف كنا قادرین على الخروج بھذا ألن ھذا ھو الجزء األكثر خطورة نظراً  

ألن المیثاق الذي لدینا خطیر جداً فیما یتعلق بقضایا األمن واالستقرار. كتبنا تقریرین، 

وفقاً للعقد،  IANAرض أن تقوم بھ ، وتقریر یصف ما یفتIANAتقریر وصف وظیفة 

من  NTIAوما طلبت  IANAوتقریر ثالث، وھو إجراء تحلیل فجوة بین ما تفعلھ 
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IANA  القیام بعملھ. ویشمل تحلیل الثغرات توصیاتنا المتعلقة بتشغیلIANA كیف ،

. كما CCWGتناسبھا، وخرائط للوائح الداخلیة. ھذا ما فعلناه قبل المشاركة حتى في 

 أصالً. CCWGعلم البعض منكم، لم نكن حتى منظمة عضو في قد ی

وكان الشيء التالي الذي قمنا بھ ھو حصولنا على ھؤالء األعضاء الممتازین من 

SSAC لیمان، في الواقع، وجولي، والذین تطوعوا حتى یكونوا األعضاء المعینین في ،

SSAC  والقادمین منCCWG وقد قامت .SSAC باً بإعداد وثیقة بالتنسیق معھم تقری

 الحمراء، بناًء على تلك الوثائق الثالثة التي یعرفھا الجمیع. SSACتشمل خطوط 

والبقیة كانت سھلة جداً ألننا حددنا، قبل أن نشارك، ما ھي األشیاء المھمة وما كنا نرید 

من كل ھذا. نحن لم نضطر إلجراء ولو مناقشة واحدة بخصوص الصواب والخطأ خالل 

 الستراتیجیة في ھذه االجتماعات. مناقشات ا

ما ناقشنا، رغم ذلك، ھو عندما عاد جولي ولیمان، وقاال: "ھذا الشيء الذي تمت مناقشتھ،  

؟" لقد ناقشنا SSACھو المتعلق بھذا الموضوع أو ذاك والذي تمت مناقشتھ من قبل 

أقول أنھم كانوا  إذن التخطیط فقط، الذي، بطبیعة الحال، كان عمالً شاقاً للغایة. أنا ال

كسالى، بل على العكس من ذلك. ولكن عندما قمنا بھ، لم نكن مجبرین على إعادة فتح 

، الشيء الذي سھل علینا حقاً المصادقة على الوثیقة أخیراً، SSACموضوع وجھة نظر 

 نظراً ألننا كنا نعمل بجد من أجل تحدید خطوطنا الحمراء في جمیع مراحل العملیة. 

لحال، إذا كان ھناك شيء في الوثیقة النھائیة قد تجاوز الخطوط الحمراء، الذي وبطبیعة ا 

كان نوعاً من، نعم، آالن، شكراً جزیالً لك. الكلمة الصحیحة ھي أن ھذا كان مثیراً 

 ال تغیر رأیھا في كثیر من األحیان. الشریحة التالیة، من فضلك.  SSACلالھتمام. حسًنا. ألن 

 SAC079 عناوین  على دالالتIPv4 الشریحة التالیة من فضلك. إذن إذا لم یكن .

ما عدا  IPv4الجمیع على علم، یمكنني أن أقول للناس أنھ لدینا اآلن عجز في عناوین 

AFRINIC مما یعني أنھ إذا كنت من مقدمي خدمات اإلنترنت، وحصلت على عشرة ،

دراً على الحصول علیھا. ، فلن تكون قاIPv4عمالء إضافیین، وأردت تزویدھم بعناوین 

 10الیوم ما بین  IPv4. تتراوح أسعار عناوین eBayعلى موقع  IPv4ھناك عناوین 

 دوالر للعنوان الواحد، وھذا مثیر لالھتمام في حد ذاتھ. 12دوالر و 
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إذا كنت مزوداً كبیراً لخدمة اإلنترنت لملیون عمیل في العام المقبل، سوف تفاجأ بمبلغ  

ر كزیادة في التكلفة فقط للحصول على العناوین، إذا أمكنك العثور على ملیون دوال 12

بائع، كما یقول آالن، نعم. مما یعني أنھ یجب على السعر أن یكون أعلى. ما یحدث، 

بطبیعة الحال، ھو أن الناس ومزودي خدمات اإلنترنت یبدؤون في استخدام مختلف 

 لتقنیة. وأنواع أخرى من الحلول ا NATالفئات الحاملة 

ما نقوم بھ في ھذا التقریر ھو أن نوضح مدى سوء تلك اإلستخدامات ألن معظم الناس  

تقوم بتشغیلھا بالفعل في ھواتفھم أو في [غیر مسموع]، مما یعني أنھ إذا كان مزود خدمة 

، وھذا شيء NATاإلنترنت یفعل ذلك، كذلك، فسوف تحصل على طبقات متعددة من 

 سيء.

ھو أمر جید أو أیاً كان، یمكننا أن نجادل  NATمن قول بعض الناس بأن إذن على الرغم 

ھو  NATبشأن ذلك، أنا لم أر قط أي شخص في الحقیقة یقول أن الطبقات المتعددة من 

واحد، وھذا ما یمثل طبقتین من  CPشيء جید، وخصوصاً إذا كنتم طرفین یملكان 

NATبتشغیل الفئات الحاملة  . ثم یقوم كل واحد من مقدمي خدمات اإلنترنتNAT ،

بین الطرفین الذین یحاوالن التواصل. قد یمكننا اآلن أن  NATوھذه أربع طبقات من 

 بشكل جید بعد اآلن.  Skypeنفھم لماذا ال یعمل 

وحده ال یحدد بالضرورة  IPv4وعالوة على ذلك، وھو ما نشیر إلیھ حقاً، ھو أن عنوان  

، ال یمكنك أن تعرف من ھو أو ال IPv4ر إلى عنوان نقطة نھایة. فقط من خالل النظ

حیث یمكن للمرء أن  -یستطیع حتى التحدید في نقطة نھایة واحدة. وعلى وجھ التحدید 

أن عناوین  -یقول ھذه معلومات إلنفاذ القانون وغیرھا، وأصحاب حقوق الملكیة الفكریة 

IPv4 رنت بنقطة نھایة محددة. وحدھا قد ال تكون كافیة لربط مالحظات أنشطة اإلنت 

ثم لدینا (الشریحة التالیة من فضلك) لدینا توصیات محددة ینبغي على مشغلي الشبكات،  

والنظر  IPv6وھذه لیست المرة األولى التي نقول فیھا ھذا، یجب التعجیل بخطط استخدام 

قبل االستخدام.  NATمن قبیل  IPv4في عواقب استخدام تكنولوجیا استمراریة 

سابات التي یجب علیك القیام بھا الیوم حول كیفیة إدارة عنونة نقطة النھایة الخاصة الح

 بك، تختلف عما كانت علیھ قبل عام فقط. 
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وبعد ذلك الشركات المصنعة لألجھزة، وھي تعتبر إشكالیة نوعاً ما. مثالً إذا كنت تود  

مستھلك لیس لدیھ ، مما یعني أن الIPv6من أي شركة مصنعة، فلن یقبلوا  CPEشراء 

الكثیر للقیام بھ. یجب على الشركات المصنعة لألجھزة إذن أیضاً یجب أن یبدؤوا بدعم 

IPv6 . 

إذن باألساس، سیكتب في ھذا التقریر، "ھذا أمر خطیر. خطیر حقاً. " نعم، أیة أسئلة؟ 

 أعتقد أنھ یتوجب علیك استخدام میكروفونك. 

 

، وعلى سبیل المثال، IPv6عي أجھزة الكمبیوتر المحمول اآلن ال یقبلون باتریك، [ھم] بائ سیدة غیر معروفة:

أم ال؟  V6أو شيء من ھذا القبیل، ھل من شأنھا قبول  Apple Macأحدث ما یقال، 

 لقد فھمت أنھم قاموا بھ. 

 

 أو أیاً كان، منذ Linux، و Apple،و  Windowsجمیع أنظمة التشغیل الحدیثة مثل  باتریك فالتستروم:

. على IPv6. من الصعب حقاً إیقاف تشغیل IPv6ست أو سبع سنوات ربما كانت تقبل 

وأحدث أھم إصدارین، ال یمكنك إیقاف  Microsoftسبیل المثال، في نظام تشغیل 

في شبكتك المحلیة. أنت قد ال تحتاج إلى توجیھھا على  IPv6تشغیلھ. سیكون لدیك دائماً 

باستطاعتك ذلك. ھناك الكثیر من بروتوكوالت  مستوى العالم، ولكن سیكون دائماً 

. حتى الشركات IPv6االكتشاف لتبادل الملفات وما إلى ذلك، والتي تستخدم في الواقع 

في الشبكة، أعلم أنھا تفعل. ھذا مؤشر أنھم ال یعرفون  IPv6التي تدعي أنھا ال تشغل 

 ما ھي الحزم التي یتوفرون علیھا على الشبكة.

 ست مشكلة في نقاط النھایة. المشكلة في الشبكة وخصوًصا في الوصول. إًذا إنھا لی 

 

 الیوم.  IPv6أعتقد أن معظم األجھزة تقبل  سیدة غیر معروفة:
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معظم األجھزة تقوم بذلك، ولكن ال تزال ھناك الكثیر من المشاكل المتعلقة تحدیداً  باتریك فالتستروم:

مشكلة. ال تزال ھناك بعض المشاكل حیث عبر النحاس، ستواجھ  DSLبارتباطك بشبكة 

یكون عبر األلیاف إلى الشبكات المنزلیة. إنھ ال یزال یمثل  IPv6أن التزوید بعناوین 

مشكالً في أنواع معینة من شبكات المحمول. ولكن على سبیل المثال، ھناك العدید من 

، iPhoneالجدیدة ونشر  Androidشركات المحمول، والتي فیما یخص أجھزة 

للھواتف. لذلك نعم، أنت محق تماماً. معظم األشیاء تقوم بذلك،  IPv6یقومون بإعطاء 

ولكن وجھة نظري ھي أن األمر ال یتعلق بأجھزة الكمبیوتر والھواتف التي یستخدمھا 

 الناس. المشكلة ال تكمن ھنا. الشریحة التالیة من فضلك.

SAC078 بھ ھنا ھو أن ھذه الوثیقة في  المقبل، الشریحة التالیة من فضلك. ما نقوم

الواقع ال تعطي أي نصیحة على اإلطالق. ولیكن في علم الجماعة أننا نعتقد أن ھذا األمر 

 خطیر حقاً، في غایة األھمیة، وأننا قد بدأنا بدراسة أكبر بشأن ھذه المسألة. 

 i.onion[غیر مسموع]  Facebookإذا أخذنا على سبیل المثال، الرابطین ھناك، لدیك  

. كالھما موجود في حیز اسم النطاق، ولكن وال واحد منھما mycomputer.localأو 

 ICANNكبروتوكول تحلیل. وھذا بالطبع أمر ال یتعلق فقط بمؤسسة  DNSیستخدم 

 ، وھو أمر یحتاج إلى تنسیق. IETFولكن أیضاً 

 قدرة على قول ما یمكنفعلى سبیل المثال، نبدأ بالتحدث عن ماھیة اسم النطاق، ومن لدیھ ال 

ق. النطاأن یطلق علیھ اسم النطاق ومن لدیھ الحق أن یقول ما یفترض أن یطلق علیھ اسم 

 أیضاً، انظروا إلى أي نوع من العملیات والشركات یلزم لتجنب اآلثار الجانبیة المحتملة. 

أن  " ھي سلسلة محجوزة وال یمكن أبداً onionبأن " IETFفعلى سبیل المثال، قالت  

أنشأت نطاقاً عالي المستوى باسم  ICANN. اآلن إذا كان األمر أن TLDتصبح 

onion سیكون لدینا مشكلة. فإحدى ھذه التداخالت ھي ما بین مجموعة ،TLDs  التي

، فنقطة IETFنستخدمھا في منطقة الجذر ومجموعة األسماء المحجوزة عن طریق 

لیة. لذلك فإن ھذا النوع من األمور ھو ما التقاطع بین تلك المجموعتین یجب أن تكون خا

 تعرض المشكلة.  SAC078نطرح الدراسة بشأنھ، و 
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 معذرة، باتریك. لدینا تساؤل من ألبرتو سوتو.  سیدة غیر معروفة:

 

 رجاًء؟ باتریك فالتستروم:

 

 .A، الفئة R[غیر مسموع] ھو الفئة  ألبرتو سوتو:

 

، A، كان من المقرر أن تكون من الفئة IPما قمنا بتوزیع عناوین أجل. في األصل، عند باتریك فالتستروم:

. وكانت كل عناوین 8s/لما یطلق علیھ اآلن  A، حیث تم توزیع الفئة Dو  C، و Bو 

IP  وكل فرد یعلم ذلك بأن قناع الشبكة الفرعیة 127/8إلى  0/8التي بدأت بالشبكة من ،

 الشكل.  التي بدأت بھذا IPكان ثمانیة بایت لعناوین 

ستنفذ منا إذا استمرینا في  IPفي أوائل التسعینیات، كان قد تم بالفعل اكتشاف أن عناوین  

، توجیھ نطاقات CIDRإلى ما یسمى  IETFتوزیع العناوین بھذا الشكل. لذلك توصلت 

اإلنترنت الغیر مصنف، أعتقد ھذا ما یرمز إلیھ االسم المختصر. انظر إلى لیون ھنا 

كان صحیحاً، نعم. العدید من الناس یقولون بأنني كنت على صواب. توجیھ  ألرى ما إذا

 نطاقات اإلنترنت الغیر مصنف.

، على ما أعتقد، توقفنا عن استخدام األصناف، 96و  95ومنذ ذلك الحین، في حوالي عام 

أو أي شبكة فرعیة أن یكون لھا أي طول  IPوبدالً منھا یمكن ألي مجموعة من عناوین 

، فقد 1996اع الشبكة. لذا فإن األشخاص الذین یتحدثون حول األصناف بعد عام من قن

اطلعوا على كتب مدرسیة قدیمة جداً. على صعید آخر، بالطبع، یمكن ألي فرد تفھم أنھ 

 " ولكن ھناك دالالت أخرى لكلمة صنف.24" عن قول "/Cمن األسھل قول "الصنف 

بھ أننا قمنا بتوزیع العناوین على ذلك النحو، ومن ناحیة أخرى، ما أعتقد أن سؤالك سب 

 إذا كان األمر كذلك. حسناً، أشكرك.
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، ھو أمر سأتحدث عنھ SAC077فلنكمل. لدینا بضع ثواني أخرى. أمامنا خمس دقائق. 

غداً أیضاً في الجلسة العامة. الشریحة التالیة من فضلك. ألنني أعتقد أنھ أمر في غایة 

 سأتحدث فیھ. على أیة حال، سنرى. قد أغیر رأیي. األھمیة. أعتقد أنھ أمر

، وقد تم نشر تلك الوثیقة من أجل gTLDكان ھناك تقریر حول فھرس الصحة لعملیة 

ولم یجدر بنا عادة. عادة، ال نعلق على ھذا  SSACالتعلیق العام. لقد قرأنا ذلك في 

من المفترض تحدید  النوع من األمور. لكن وكما تمت مناقشة مؤشر أداء األعمال فكان

تجري وفقاً للخطط أم ال، أو ما إذا كانت ھناك أیة مخاطر،  gTLDما إذا كانت عملیة 

شعرنا بأنھ ربما كان علینا فعالً النظر إلى ھذا األمر ألنھ قد تبدو الحال على أن األمور 

ال تجري حقاً بطریقة سھلة وسلسة كما یظن الناس لمجرد أنھم ینظرون إلى األمور 

 لخاطئة. ا

قاربت مشكلة مؤشرات األداء مجدداً.  ICANNلذا عندما نظرنا إلى ذلك، خلصنا إلى أن  

فقد بدأوا بالنظر إلى ماھیة البیانات التي نملكھا ومن ھذا المنطلق، كانوا یحاولون القول، 

 ا"إذا كانت ھذه البیانات بھذه القیمة أو تلك، فإن كل شيء على ما یرام." ال نعتقد أن ھذ

 أمر جید. فلیست ھذه ھي الطریقة التي نحدد بھا مؤشر أداء األعمال.

إذا كنتم بصدد تعریف مؤشر أداء األعمال بطریقة صحیحة، فعلیكم البدء بتعریفھ واالتفاق  

على ماھیتھ وما تودون قیاسھ. ما تودون معرفتھ. ومن ھذا المنطلق، تقومون باستخالص 

ا لتتمكنوا من التوصل إلى ھذه النتیجة لتقلیل عدد نوع البیانات التي تحتاجون إلیھ

اإلیجابیات الزائفة إلى الحد األدنى وللتأكد من أنھ یمكنكم حقاً التوصل إلى النتائج التي 

 تریدونھا. 

باألمس، تم تسلیمي تقریراً مختلفاً، والذي كان أیضاً حول  GNSOعندما قدمت ذلك إلى  

بعد ظھر الیوم. ویجدر بي القول،  SSACنظر فیھا في مؤشرات األداء التي كان علینا ال

 لألسف، أننا ال نعلم من أین نبدأ مع ھذا التقریر، أیضاً.

في ھذه اللحظة، في الموقف حیث تكون العدید من الشركات  ICANNاألمر یبدو أن 

والعدید من معامالت األطراف، بما فیھم أنا. من البدایة، تقومون بجمع بعض البیانات 

تأكد من أن الخادم یعمل، وبعد ذلك تنتقلون إلى المرحلة الثانیة، حیث تقومون بجمع كل لل
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البیانات التي یمكنكم جمعھا لمجرد أنھا تبدو ممتازة مع كل ھذه الرسومات البیانیة 

المختلفة. ولكن بعد لحظات، تدركون أنھ علینا التوقف، فكل ھذه البیانات، ال تزالون 

یف تستخلصون النتائج منھا، وتحتاجون إلى البدء من جدید بطریقة بالفعل ال تعلمون ك

أخرى والبدء بتحدید النتائج التي تریدون الوصول إلیھا واالتفاق علیھا. الشریحة التالیة 

 من فضلك. 

صراحة البدء بإدراك واالتفاق على ما ترید رؤیتھ وبعد  ICANNننصح بأنھ یجب على  

التي تحتاجھا. فمن الصحیح تماماً أن بعض البیانات التي  ذلك النظر إلى نوع البیانات

الیوم. ولذلك فإن ھذا األمر لھ تأثیرات  ICANNربما نحتاجھا ھي البیانات التي ال تملكھا 

، على أنواع أخرى من البیانات. فقد یكون لھ تأثیر على مناقشات RRAعلى 

ستخالصھا بسبب وجود الخصوصیة. وقد یكون ھناك بعض البیانات التي ال یمكن ا

 تأثیرات على الخصوصیة.

ومن ثم یجب علیكم العودة إلى مناقشتكم حول ما تریدون قیاسھ، فما ھي التأثیرات إذا لم 

تتحصلوا على ھذه البیانات، ھل یمكننا الحصول على نوع مماثل من البیانات من مصدر 

ء فیھا من نقطة اتفاق على ما آخر وما إلى ذلك. فإنھا مناقشة معقدة حقاً، لكن علیكم البد

 ھي النتائج التي تریدون الوصول إلیھا، ولكننا لم نر ذلك. سباستیان؟

 

منذ البدایة تعاني من مشكلة مع البیانات. فقد  ICANNسأحاول أن أتكلم بإیجاز، ولكن  سباستیان باتشولیھ:

، 2004جدیدة. في عام  gTLDs، كانت ھناك مؤشرات 2000تتذكرون أنھ في عام 

ألنھا لم تتمكن من جمع  gTLDsأن تحصل على مزید من مؤشرات  ICANNقررت 

البیانات من الجولة األولى. لم یكن بإمكانھا الحصول على البیانات من الجولة الثانیة في 

جمع البیانات حول أعمالھا  ICANN، وال نزال على نفس الحال. ال تستطیع 2004عام 

تاج أن نعثر على شخص لالھتمام بھ. لیس لدینا ھذا الشخص الخاصة. إنھ ألمر ربما قد نح

ولكن أعتقد أن وجھة نظرك غایة في األھمیة. إنھا لمعركة طویلة من وجھة نظري والتي 

 تحتاج إلى أخذھا في الحسبان. شكًرا. 
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قد طلبت  أیضاً  SSACنعم، سباستیان، شكراً جزیالً. ذكرني ذلك أن أقول أمراً آخر أن  باتریك فالتستروم:

بیانات، نقاط بیانات محددة سابقاً، بما فیھا المناقشات التي دارت بیننا عندما كنتم في 

أیضاً تعلمت ذلك، وھذا ما نحاول قولھ في ھذا التقریر  SSACمجلس اإلدارة. لذا فإن 

أنھ بسبب صعوبة العثور على البیانات وھي الطریقة الوحیدة ربما التي نخرج بھا من 

وھي أن نبدأ بمناقشة قضیة [مجمعة] حول ما نرید معرفتھ ویمكنكم العودة مرة  ھذا األمر

 أخرى بعد ذلك.

 64بسبب التقریر اآلخر الذي ألقینا علیھ نظرة سریعة بعد ظھر الیوم، أعتقد، یوضح 

قیمة مختلفة یجب قیاسھا. والسؤال ھو "لماذا؟" قد یكون الحال إذا اتفقتم على ما تریدون 

نكم تحتاجون فقط إلى قیاس اثنین أو ثالثة منھم. لذلك من خالل معرفة ما قیاسھ ھو أ

تریدون قولھ، فقد یكون األمر أنكم تحتاجون إلى كم أقل من البیانات، وھو ما قد یسھل 

 من المشكلة التي أشار إلیھا سباستیان. 

شریحتین، ھو وھذا كل ما في األمر. أردت فقط اإلشارة إلى أنھ إذا انتقلنا إلى ما بعد  

بالفعل وھو تزویدنا بالردود والتعلیقات. أود أن  ALACشيء تجیدون القیام بھ أنتم و 

. شكًرا. ALACأشكر، جولي ھامر، مرة أخرى على كل التعاون الذي أمدتنا بھ مع 

وتقدمون لنا أیضاً تعلیقات جیدة جداً فیما یخص الترجمة، والتعلیقات، والتوعیة. اآلن، 

حن نعمل على التوعیة مع فریق التواصل، وستجدون أكثر من ذلك وھذا وكما قلت، ن

 بفضل التواصل معكم. 

. في الوقت الراھن، SSACأمر آخر ھو أننا ال نزال نرید المزید من األسئلة بالطبع، إلى  

فنحن نخترعھا نوعاً ما. فقد وجدنا ھذه األمور بأنفسنا. اآلن وبسبب ھذا التقدیم، فما 

بالفعل من مؤشر األداء قد تم تجھیزه بشكل غیر رسمي نوعاً ما لھذا التقریر  حصلنا علیھ

بعد ظھر الیوم. ولكن أیضاً مجموعات العمل وغیرھم، إذا وجدوا شیئاً یمس تلك األمور 

الداخلیة وبدأتم في مناقشتھا ولكي تتوصلوا إلى حل، أرسلوا لنا  ICANNفي لوائح 

 مع آالن. شكًرا جزیالً لكم.  أسئلتكم، رجاًء. وفي ھذا الشأن،
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شكًرا. شكًرا لك، جولي. سنأخذ استراحة حیویة أو لفرد أقدامكم، ولكن رجاًء عودوا مرة  آالن غرینبیرغ:

في الجوار ولیسوا في  ALACأخرى. سنبدأ في وقت قصیر. ھل ھناك أي أعضاء من 

یر صحیح. لیس لدینا الغرفة وال حول الطاولة؟ سألفت االنتباه إلى أن جدول األعمال غ

استراحة لمدة ساعة. سنجتمع اآلن مرة أخرى. عذراً، تشیریل. ال یوجد استراحة لمدة 

 ساعة.

الحاضرین لدینا؟  ALACھل لي أن أحصل على إحصائیة من الموظفین بعدد أعضاء 

كل شخص معروف تواجده ولم یختف یعتبر متواجداً. شكًرا. حسًنا. القرارات التي قمنا 

 اھا حتى اآلن، أعیروني انتباھكم رجاًء. القرارات التي قمنا باتخاذھا حتى اآلن ھي أننباتخاذ

سنقوم بالتوصیت، سنتخذ قراراً حول مجموعة التوصیات بالكامل باستثناء التوصیة رقم 

 ALAC. سنحاول اتخاذ ھذا القرار باإلجماع یتبع ذلك إتاحة الفرصة ألي من أعضاء 12

 ونفعل الشيء نفسھ.  12نقوم بعد ذلك باالنتقال إلى التوصیة رقم لتقدیم تعلیقاتھم. س

ھل ھناك أي أسئلة أو استفسارات حول األمر؟ أود أن أنتقل إلى أنھ بعد عملیة التشاور  

ساعة من  2000، والتي تضمنت ما یقرب من ALACوالمناقشات الممتدة التي تابعتھا 

فقط، والمشاورات الھامة حول  At-Largeاالجتماعات عبر الفیدیو داخل مجتمع 

 11إلى  1اعتمدت التوصیات من  ALAC، أن ALACومكالمات  RALOمكالمات 

 النھائي. أطلب منكم ثانیة.  CCWGمن مقترح مساءلة 

 ھولي. عذًرا؟ 

 

 كایلي في الطریق. سیدة غیر معروفة: 

 

یوجد أحد ال یدعم المقترح؟  كایلي في الطریق. ھل ھناك أي نقاش حول المقترح؟ ھل آالن غرینبیرغ:

واحد. ھل ھناك أي شخص یرغب في االمتناع؟ فلنسجل وجود اعتراض واحد، عدم 

شخص  12شخص لدینا، أدرك ذلك، سباستیان، لدینا  13وجود أي امتناع، وبالتالي من 

 یدعمون المقترح. 
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رح ر المقتوفقاً لألشخاص غیر المتواجدین، ونحتاج إلى استشارتھم بالفعل، سیتم إقرا 

باإلجماع إذا وافقوا علیھا. إذا لم یوافقوا علیھا كالھما، سنلجأ إلى التصویت. أود طلب 

 بیان من الشخص الذي قام باالعتراض. سباستیان؟

 

آسف، ولكن عندما طرحتم السؤال، اعتراض، فما ھو االعتراض؟ ھل أنت مع أم ضد.  سباستیان باتشولیھ:

وضحتھ سابقاً، ویجب أخذ صوتي في الحسبان على أنھ امتناع أنا أمتنع. إنھ موقفي الذي أ

 عن التصویت على ھذا المقترح. شكًرا. 

 

شكًرا لك، سباستیان. ما قصدتھ من االعتراض ھو ھل أنت ال تدعم المقترح؟ سآخذ ھذا  آالن غرینبیرغ:

 أشخاص األمر في االعتبار، وعلى الرغم من ذلك، فقد قمنا بتعدیل العدد. لیس لدینا أي

یعارضون المقترح. لدینا امتناع واحد. ھل ترغب في تقدیم بیان آخر حول سبب ذلك أم 

 یستمر بیانك السابق؟ 

 

شكًرا لك، آالن. أود فقط أن أخبركم بأن ما أوردتھ سابقاً لتوضیح وجھة نظري حول  سباستیان باتشولیھ:

لتصویت على ھذا الجزء من التقریر الكامل ال یزال قائماً، وھذا ھو سبب امتناعي عن ا

 التقریر. شكًرا. 

 

 ھل ھناك مناقشات أخرى جاریة بشأن التوصیات اإلحدى عشر األولى؟ سیون؟ آالن غرینبیرغ:

 

أجل. السید الرئیس، ھل یمكنكم رجاًء شرح الوضع اآلن بناء على ما قال سیباستیان؟  سیون أوجیدجي:

 ھل ھذا امتناع أم اعتراض؟ شكًرا. 
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موقف سیباستیان ھو امتناع. مرحًبا بك یا كایلي. منذ دقائق قلیلة ونحن في طور عملیة  ینبیرغ:آالن غر

. الفكرة األصلیة ھي أنھ من الممكن CCWGاتخاذ القرار الرسمي بشأن اقتراح مساءلة 

أن نتخذ القرارات بشأن التوصیات اإلثني عشر في الوقت نفسھ، إال إذا طلب أي عضو 

، وبالتالي 12أي منھا. لقد طلب سیباستیان استبعاد التوصیة رقم  استبعاد ALACمن 

نكون قد انتھینا للتو من تمریر الموافقة المبدئیة على التوصیات اإلحدى عشر األولى. 

 فعلنا ذلك عن طریق التصویت باإلجماع. 

شخصاً حاضراً دعموا التوصیة. ھل  12وكانت نتیجة ذلك التصویت امتناع واحد و  

لدیك القدرة على قول ما إذا كنت تؤید اقتراح المصادقة على ھذه التوصیات، أو تمتنع 

 أو تعترض علیھا؟ 

 

 أنا أؤید.  كایلي كان:

 

 من أصل 13قمنا بالحساب بشكل صحیح،  شكًرا جزیالً لكم. في ھذه المرحلة، لدینا اآلن، إذا آالن غرینبیرغ:

لألسف تأیید، وامتناع واحد. على أمل أن یكون تیم دینتون في طریقھ. وقد تأخر  15

 حتى الیوم، ولكننا نتوقع أن نراه قریباً ونأمل أن نتمكن من إكمال الفرز في ھذه المرحلة. 

لصور التذكاریة. ھل ھناك من عفواً. لدینا طلب اللتقاط ا -ننتقل اآلن إلى اقتراح التأیید  

یعترض على زیادة دعامات البطاقات بالنسبة ألولئك الذین یؤیدون المقترح؟ وإذا قام أي 

أحد باإلعتراض، فلن نفعل ذلك. إذا كان ھناك من یعترض على جلسة التقاط الصور، 

 آسف، سباستیان؟ -فلن نقوم بفعلھا. حسًنا. ھل ھناك أي شخص یؤید المقترح 

 

  وبعد ذلك سوف تطلب صورة ثانیة مع الشخص المعترض، آمل ذلك. تیان باتشولیھ:سباس

 

 إذا كنت تود ذلك، فأنا أیضاً بالتأكید.  آالن غرینبیرغ:
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 [غیر مسموع]  سیدة غیر معروفة: 

 

 لقد أصبح الوقت متأخراً في األسبوع. ال یمكننا إال أن نسرع الوتیرة.  آالن غرینبیرغ: 

 

 . أنت ال تبلي بالًء حسناً. شكًرا. 12أود أن أقترح فعل ذلك في التوصیة  شولیھ:سباستیان بات

 

أعتذر. ھل یسمح األشخاص المعترضون التكرم برفع إشاراتھم؟ وأود أن إنتقل إلى  آالن غرینبیرغ:

المصادقة  -سأطلب مكبرات الصوت بعد قلیل  - 12على التوصیة  ALACمصادقة 

. ھل أستطیع الحصول CCWGراح النھائي حول مساءلة من االقت 12على التوصیة 

 على مداخلة قصیرة فیما یتعلق بذلك؟ لدینا وقت قصیر. 

ھل ھناك أیة مناقشات؟ ھل یمكنني أن أسأل ما إذا كان ھناك أي شخص یعترض، ال  

فقط. ھل ھناك أي شخص یرغب  ALAC؟ أعضاء 12یؤید المصادقة على التوصیة 

الحاضرین.  14مؤیداً للمقترح من األشخاص  14لمقترح؟ ھناك في االمتناع عن ھذا ا

 تم تمریر المقترح باالجماع.

 

 إجماع تام. سباستیان باتشولیھ:

 

إجماع تام من الحاضرین في ھذه اللحظة. ھل لي أن أطلب من كل من یؤید المقترح أو  آالن غرینبیرغ:

، ALACالتقاط صور تذكاریة؟ بعد إذن  الذین أیدوه سابقاً رفع بطاقاتھم ألنھ یبدو أننا نرید

سوف أقوم بتأجیل اتخاذ أي إعالن رسمي حتى نتمكن من االتصال مع تیم، الشيء الذي 

 الكامل. ھل ثمة اعتراضات؟ شكًرا.  ALACسوف یمكننا من تقدیم تقریر عن موقف 

. RDSإنھ لمن دواعي سروري أن أقدم ھولي ریتش. ھولي سوف یتحدث عن ما یسمى  

 ا ال أعرف معناه. ھذه مزحة. في السراء وفي الضراء، أنا أعرف ماذا یعني ذلك.أن
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 ھل تدرك مدى كآبة ذلك؟ سیدة غیر معروفة: 

 

أو شيء من ھذا القبیل، ولكن لم یعد یسمح لنا ذلك بعد اآلن.  WHOISشيء كنا نسمیھ  آالن غرینبیرغ: 

 رة لالھتمام المتعلقة بھا في المستقبل،لقد تغیرت الكلمات. وھناك العدید من القضایا المثی

 الماضیة أو نحو ذلك. 15ناھیك عن وجود عدد من القضایا المثیرة لالھتمام العائدة للسنوات 

 سوف أقوم بتمریرھا لھولي وفي النھایة، الجمیع ھنا سوف یفھم كل شيء. وبالتالي...

 

 ستكون ھناك أسئلة.  ھولي رایتش:

 

تحدث اآلن، في ھذا الشأن، مما  PDP، سیكون لدینا مشاركة أكبر بكثیر في وبالتالي آالن غرینبیرغ:

. لقد كانت دائما مسألة At-Largeنقوم بھ سابقاً. ھذه مسألة بالغة األھمیة بالنسبة إلى 

. لم یسبق لنا قط االتفاق على ذلك. لقد كنا نخوض At-Largeبالغة األھمیة بالنسبة إلى 

حول  At-Largeا لن أنعتھ بالعنیف، ولكن شبھ عنیف داخل جداالً عنیفاً، حسناً ربم

في الماضي. أعتقد اعتقاداً راسخاً أن ذلك  WHOISمختلف القضایا المتعلقة بموضوع 

 سیستمر. لقد وصلنا أنا وھولي فعالً إلى، حسنا، ربما لیس لدرجة العنف الجسدي.

 

أنھ من المشروع تماماً أن یكون لدینا لم نصل قط للضرب. اسمحوا لي أوالً أن أقول  ھولي رایتش:

 وجھات نظر مختلفة. 

 

حسًنا. إنھ لموضوع مثیر لالھتمام كما أنھ حیوي بالنسبة لنا، لذلك أطلب منكم االنتباه  آالن غرینبیرغ:

 وطرح األسئلة. إنھ من المھم حقاً أن یدرك الجمیع ما یجري. شكًرا لك، ھولي.
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الذي یجب أن یقال ھو أن فریق العمل ھذا بالتحدید سوف یقوم  شكًرا. الشيء األول ھولي رایتش:

قریباً جداً من أجل معرفة  PDPباصدار أول ما سیكون على األرجح آالفاً من عملیات 

 األولى حول ھذه القضایا، وأعتقد أن ھذه مقدمتكم حول ما كانت علیھ المسألة ALACشعور 

 ، وربما لفترة أطول بالنسبة آلالن. 2009برمتھا. لقد كان جزءاً من حیاتي منذ عام 

لقد كان ھذا الموضوع حقاً موضوعاً مستمراً. بالنسبة لألشخاص المھتمین بشكل خاص،  

أو شيء من ھذا القبیل. وھو  WHOISھناك ما یسمى بالتقریر النھائي لفریق مراجعة 

ما یفسر یلخص حتى اآلن، وذلك منذ نحو ثالث سنوات، أین وصلت القضیة. ولكن ھذا 

التسمیات المختصرة، ویفسر كل ھذه القضایا، وھو یعتبر نوعاً من العالمات البارزة التي 

على إثرھا بدأ المجلس یدرك أین وصلنا في ھذه المرحلة، في الواقع، نحن بحاجة إلى 

 أن تتحرك في اتجاه آخر. 

یھ حول حمایة ونظراً للتوقعات المختلفة حول ما نعنیھ بالمعلومات الشخصیة، ما نعن 

المعلومات الشخصیة، لدى كل بلد مجموعة من القوانین والتعاریف، وما إلى ذلك، ولذا 

فإنني سوف أتوقع وجود اختالفات. آمل أن تكون ھناك اختالفات، وآمل أن نتمكن على 

 األقل من التوصل إلى بعض النتائج المعقولة. 

ذا ھو جدول األعمال، فقط بعض ما سأقوم بھ ھو أن أستعرض لكم جمیع المراحل، وھ 

المعلومات األساسیة ألنكم بحاجة إلى فھم ولو القلیل من حیث كنا ولماذا وصلنا إلى ما 

، إلى الكثیر من قضایا 2013-2012نحن علیھ. استجاب المجلس منذ فترة طویلة، 

WHOIS  مع اتخاذ بعض القرارات الھامة حول أین سنمضي قدماً. واحدة من الطرق

 17وذلك ألنھ إذا لم یكن ھناك ما ال یقل عن  EGGیمكن اتباعھا، یطلق علیھا التي 

 دقیقة المقبلة، أكون قد فشلت.  15تسمیة مختصرة بین اآلن و 

وھو مجموعة عمل الخبراء. ولقد كانت تعتبر واحدة من القرارات الصادرة عن المجلس. 

یجب فعلھ بالبیانات وكیفیة ولقد جاءت مع مجموعة من التوصیات مختلفة جداً حول ما 

، أترون أنني أستطیع وضع تسمیات مختصرة، خدمات دلیل التسجیل RDSتشكیلھا. و

كمثال آخر. جمیعھا  EWGھي واحدة من نتائج ھذا القرار الصادر عن المجلس. 

 مرتبطة، جمیعھا متصلة ببعضھا، وسوف أشرح كیف ذلك.
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الذي ننتمي إلیھ كارلتون وأنا. سیشتغل  ثم ما حدث وآالن، لذنوبھ، في نفس فریق العمل

سوف أكون قد  -فریق العمل على ثالث مراحل، وأعتقد أنھ سوف یتطلب وقتاً طویالً 

مت وتم دفني في الوقت الذي ستنتھي فیھ مجموعة العمل ھذه، على ما أعتقد. نأمل، على 

من أني سوف  األقل، أن نحصل، أعني، سأنتھي من المرحلة األولى ولكني لست متأكداً 

أعیش ألرى المرحلة الثالثة. ثم یقدم تقریراً عما وصلنا إلیھ، حتى اآلن. إنھا سوف تأخذ 

 وقتاً ال بأس بھ، لذلك دعونا نبدأ مع الشریحة التالیة. شكًرا جزیالً لكم. 

ھل ھناك أي شخص یعلم ما ھو  -ما سوف نبدأ بھ ھو حقاً القضیة الجوھریة، وھي 

RAAمیع أن ھناك ؟ وھل یدرك الجRAA  ؟ جید. بموجب 2013جدیدة كما في عام

، فإنھ ال بد من إتاحة اإلذن gTLDمع مسجلي نطاقات  ICANNالعقد الذي أبرمتھ 

بالدخول إلى مجموعة واسعة من البیانات الشخصیة بالنسبة لكل مسجل والتي یجب 

 مجانیة.  Port 43توفیرھا على صفحة ویب مجانیة وخدمة 

أن البیانات، وتشمل المسجل، وھو الشخص الذي یملك اسم النطاق. أسماؤھم وھذا یعني  

وأرقام ھواتفھم، وعنوان االتصال بھم، ما ندعوه في معظم األنظمة الخصوصیة بیانات 

شخصیة، یجب أن تكون متاحاً للعموم. وبالنسبة لألوروبیین الحاضرین في القاعة، سوف 

 یمات الخصوصیة في االتحاد األوروبي." یكون رد فعلھم "یا إلھي. ھذا ضد تعل

 یمكن للمسجلین الذین ال یودون أن تظھر بیاناتھم على المإل استخدام خدمات، خصوصیة أو 

عبر وكیل، لضمان عدم نشر بیاناتھم الشخصیة على المإل. وبالفعل، فإن بعض استخدامات 

 ن االحتفاظ بطابعخدمات الخصوصیة وبالوكالة تھدف خصیصاً لھذا الغرض من أجل ضما

 الخصوصیة بالنسبة للتفاصیل الخاصة. ھل یمكن أن تعرض الشریحة التالیة من فضلك؟ 

إن جوھر الخدمات بالوكالة ھو عمل شخص ما بصفتھ وكیالً لك. في معظم األحیان،  

وھذا سیكون في حالة، مثال، الكیانات التجاریة التي بصدد إطالق منتج جدید أو خدمة 

یاً كان. كانوا لیطلبوا من محامیھم، وربما مصمم المواقع الخاص بھم، أو أي جدیدة، أو أ

شخص كان، استخدام البیانات الخاصة بالمحامین أو الوكالء مكان التفاصیل الشخصیة 

الفعلیة للمسجل. لذلك ففي الواقع إنھا حقاً عالقة وكالة ولیست حیث یسعى شخص ما 

 صیة. لحمایة خصوصیة معینة في خدمة الخصو
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في خدمة الخصوصیة، فھم یوفرون فقط اسم المسجل وغیرھا من التفاصیل، ما قد ال  

یفید بالشيء الكثیر. وبعبارة أخرى، یمكن ببساطة قول أنھ شخص ما، ھذا اسم المسجل 

وھذا ھو التفصیل الوحید الذي یمكن الحصول علیھ. لذلك فھو في الواقع خدمة خصوصیة 

ات الخصوصیة تقوم في الواقع بتبدیل بیانات االتصال خاصتھم حقیقیة. حالیاً بعض خدم

ببیانات مسجل النطاق. في بعض األحیان، لن تجد أي معلومات على اإلطالق، على 

الرغم من أن ذلك تغیر في التقریر النھائي لمجموعة عمل خدمات الخصوصیة بالوكیل. 

 ھذا ھو خطوة أخرى سوف نصل إلیھا. 

تین التي یمكن استخدامھا إذا كنت مسجالً لكي تضمن عدم نشر ولكن ھذه ھي الطریق 

معلوماتك الشخصیة على المأل، سوف تستخدم واحدة من ھذه الخدمات. ھذه ھي الطریقة 

 الوحیدة التي یمكن تجنبھا في ھذه المرحلة. الشریحة التالیة من فضلك.

وربما  -أعوام علینا القول بأنھ ومنذ عشرة  WHOISإنني وفریق مراجعھ سیاسة  

من ذلك الحین فإن كثیراً من قوانین الخصوصیة تطورت، وأصبح ھناك  -عشرون عاماً 

فیما یخص إتاحھ بیانات التسجیل للعامة وحمایة  RAAتوتر حقیقي بین متطلبات اتفاقیة 

الخصویة المتزایدة، أو بشكل أكثر دقة قوانین حمایة البیانات لدى كل من اإلتحاد 

 لطات القانونیة األخرى، أیضاً. األوروبي والس

وكرد فعل للصعوبة المتزایدة التي یواجھھا المسجلین، خاصة في دول االتحاد األوروبي  

وكندا ونوعاً ما في أسترالیا، فیما یخص ممانعتھم نشر تفاصیل ُیَكلف بھا فریق مراجعھ 

جداً قراءتھا. . وھو وثیقة من المفید 2012. انتھینا بإصدار تقریر عام WHOISسیاسة 

 .WHOISفھو في الواقع یستعرض نشأة ما یسمي 

اآلن أكتر بكثیر من مجرد تفاصیل  -WHOISأو بالمناسبة بیانات  -WHOISوتعد  

تسجیل. فھي عبارة عن مجموعة من المعلومات الفنیة التي یمكنك بواسطتھا تحدید 

 التي أنجزت.  ونوع العملیة -إذا أمكن تسمیتھ بذلك -العنوان الفعلي للمسجل

ما قام بھ فریق المراجعة في التقریر الذي أعده تمثل في مراجعة البدایات المتعلقة ببیانات  

WHOIS كیف نمت؟ ولماذ تتسبب في مشكالت. فھو یبدأ باالستفسار عن السبب ،

الفعلي وراء نشر بیانات شخصیة في المقام األول. ففي األیام األولى الستخدام اإلنترنت، 
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ر استخدامھ على مجموعھ من المھووسین بالتكنولوجیا تمثل كل ما یفكرون فیھ اقتص

حول " انظر، أي خادم تستخدم؟" وبصورة أساسیة. لم تكن معلومات شخصیة، بل كانت 

 عن مجموعة من الناس ھدفھم األول نوعاً ما ھو القدرة على االتصال. 

ھا األشخاص لكي یتم البحث ، أصبح نوع المعلومات التي ینشرICANNوعندما برزت  

عنھم تترجم إلى االسم، والعنوان الشخصي، والعنوان البریدي، ورقم الھاتف، وغیره. 

وبذلك فإن كل التفاصیل والتي لم تكن أصالً جزءاً من المعلومات األولیة التي كان یتم 

سجل. متبادلھا بین الرواد األوائل لإلنترنت تمت ترجمتھا بصورة واضحة إلي تفاصیل ال

 جارث، ھل لدیك سؤال؟

 

ال، في الحقیقة لدي تصریح معارض، ولكن یمكنني االنتظار حتى تتنتھي من العرض  جارث برون:

 الخاص بك. أردت فقط أن أتأكد أنني في قائمة االنتظار. 

 

 سیستغرق ھذا وقتاً طویالً. ماھو بیانك المعارض؟  ھولي رایتش:

 

والغرض من استخدامھا.  WHOISلتصریحات عن أصول أختلف معك بشأن بعض ا جارث برون:

األصلیة تذكر بكل وضوح أن البیانات التي یتم إدخالھا یجب  WHOISإن مواصفات 

 أن تكون غیر حساسة. 

 

 أجل. لم تكن .... ھولي رایتش:

 

فكرة أن الناس مطالبون بأن یضعوا بیانات شخصیة، وھذا بالطبع یقتحم خصوصیتھم،  جارث برون:

 اً، ال یوجد ما یتطلب منھم إدخال بیانات شخصیة. ال یوجد ما یتطلب ذلك. فعلی
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 ؟ 7.1.3 رقم RAAتوقف. ھل قرأت بند  ھولي رایتش:

 

 یتطلب ھذا البند أن یكون الشخص ممكن االتصال بھ، وأن یكون الشخص مسئوالً.  جارث برون:

 

 یوجد اسم. البد أن یكون ھناك اسم. ھولي رایتش:

 

 اسم، نعم. اسم.  :جارث برون

 

وماذا إذن، لقد تناول نقطة جیدة ھنا. تناول نقطة جیدة ألن الناس إذا لم یرغبوا في  ھولي رایتش:

اإلفصاح عن بیاناتھم الشخصیة فإن ما یفعلونھ ببساطة ھو إدخال االسم على أنھ میكي 

د. ھولیود بولیفار 27، والعنوان على أنھ 123456ماوس، ورقم الھاتف على أنھ 

وستكون نتیجة فریق المراجعة، وسأعدد ھنا مجموعھ من المسائل، إحدى ھذه المسائل 

ألنھ إذا لم یستخدم األشخاص خدمات البروكسي  WHOISھي نقص الدقة لبیانات 

والخصوصیة یصبح لدیھم حاجة إلى إدخال اسم وعنوان ورقم ھاتف، وحیث أنھم ال 

 إلي استخدام اسم وعنوان ورقم ھاتف زائفین. یرغبون في اإلفصاح عن بیاناتھم فیلجأون 

 أنت الوحید الذي علیھ أن یستمع لھذا، أتعرف ذلك؟ نعم.  -واآلن عندما  

 

 أعرف ألنني لم أنتھ من تعلیقاتي، ولكن استمر.  جارث برون:

 

لم یتحدث عن البیانات  WHOISلكي أكون واضحاً، فإن جارث حدد ما قالھ عن أصول  آالن غرینبیرغ:

الشخصیة. فقد ذكرت أن تكون معلومات اتصال، أن تكون غیر حساسة. وفي الواقع، 

وفي الحالتین، فإن كل شخص عمل في جامعة أو معمل أبحاث أعطي بیانات االتصال 

 الخاصة بھذه األماكن. أعتقد أن ما قالھ كان دقیقاً إلى حد كبیر. 
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منذ األیام األولى إلدخال تفاصیل االتصال وما تم ال ، دقیق بالطبع. ولكن المشكلة كانت  ھولي رایتش:

حیث كان الكثیر ال یشعر بارتیاح  -ال حاجة لسماع السبب مرة أخرى –RAAتحدیده في 

 بإعطاء ھذه المعلومات الدقیقة، وما فعلوه عوضاً عن ذلك كان إدخال بیانات غیر دقیقة.

تمثلت في عدم  2012ریر یمكن القول أن واحدة من ھذا المشكالت التي كشف عنھا تق

دقة كثیر من المعلومات، وكان من نتائج ذلك أن یطلب من المسجلین التأكد من صحة 

البیانات، ذلك ألن وكاالت إنفاذ القانون كانت معنیة باألمر وكانت تعتمد علي بیانات 

WHOIS  لتعقب االشخاص، والمشكلة، في معظم الحاالت، تمثلت في أن البیانات غیر

التي یدخلھا األشخاص كانت نفس البیانات التي استخدمھا المجرمون، فھذه حقیقة  الدقیقة

 سواء اندھشتم أم لم تندھشوا. 

، ھو نقص السیاسات المتسقة. ما أقصده، إذا نظرتم 2012ولذلك فإن ما خرج بھ تقریر  

 فيجدیاً للسیاسات، حاولوا فھمھا في ضوء ما كان یطلب وكیف كان ینفذ. وما الحظوه، 

الحقیقة، ھو وجود استخدامات شرعیة وغیر شرعیة للخصوصیة وخدمات البروكسي. 

وفي الواقع یوجد أیضاً مجموعة من األسباب القانونیة لعدم رغبة الناس في كشف ھویتھم. 

یمكنكم أن تفكروا في العدید من ھذه األسباب. یمكنكم أن تقكروا بالنساء الالجئات. یمكنكم 

حقوق اإلنسان في البلدان التي ال تحترم بالضرورة حقوق اإلنسان.  أن تفكروا بجماعات

 كلنا یمككنا إیجاد األسباب المنطقیة المتعلقة بعدم الرغبة في جعل بیاناتھم متاحھ للعامة. 

ومع ذلك، بالنسبة لجھات إنفاذ القانون فإن الحصول على بیانات غیر دقیقة یعني عدم  

 لس ھنا؟ االستجابة. جارث، أترید أن تج

 

 أرغب فقط في فرصة للرد على بعض النقاط. ھذا كل ما في األمر.  جارث برون:

 

 حسًنا. سوف نفتح مجاالً للمناقشة. ما الذي أسأت فھمھ؟  ھولي رایتش:
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ھولي. لیست مسألة ما أسأت فھمھ. لكن أرید فقط أن أتأكد أن كل شيء قد تم تضمینھ.  جارث برون:

اولھا. أعترض على ھذا التصنیف الذي یشیر إلى أن األشخاص وأن كل المواضیع تم تن

 الذین لھم حق االطالع علي البیانات یكونون بطریقة أو بأخري من إنفاذ القانون. 

 

 لم أقل ھذا على اإلطالق. لیس ھذا ما قلتھ. ھولي رایتش:

 

أي وقت. لھم سلطة،  حسًنا. أشعر وكأنھ ألن الحكومة یمكنھا االطالع علي البیانات في جارث برون:

على المحاكم وغیرھا، لكي یفعلوا ذلك. المسألة التي تھمني ھي قدرة المستھلك العادي 

على أن یكون قادراً على تخفیف إساءة االستعمال عن طریق مجموعات تجاریة غیر 

 شرعیة ومحظورة على اإلنترنت.

 

 لم أتطرق لھذا بعد، جارث.  ھولي رایتش:

 

 تناولھا إذن.حسًنا.  جارث برون:

 

في الحقیقة، ھذه النقطة التي أثرتھا أنت، أنا ناقشتھا ولكن أجریت تغییراً علیھا، ولكني  ھولي رایتش:

على أي حال لم أصل لھا بعد. حسًنا. إذن ما صرح بھ التقریر أساسا ھو وجود استخدامات 

ول لھذه شرعیة وغیر شرعیة لھا. وعلى نحو جلي، ترید وكاالت إنفاذ القانون الوص

داخل أسترالیا، وجدت وكاالت أخرى مثل  WHOISالبیانات. عندما بدأت التحدث عن 

مراقب شركتنا، ومراقب منافستنا، والتجارة العادلة، وكثیر من الدوائر الحكومیة، ترید 

ببساطة أن تحصل على معلومات عن األعمال التجاریة المثیرة لالھتمام وتلك التي ال 

 تثیر االھتمام. 
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یوجد مجموعة كاملة من األسباب الشرعیة التي تشیر إلى أھمیة الحصول علي البیانات  

الشخصیة، بصرف النظر عن إنفاذ القانون. فعلي سبیل المثال، واحدة من أكبر مجموعات 

الذي یتتبع األشخاص وینتھك ملكیتھم الفكریة.  IPالضغط وأكثرھا تأثیراً ھي مجتمع 

وجد الكثیر من األسباب المنطقیة بخصوص لماذا ترید الوصول وعلیھ، فإنھ في الحقیقة ت

إلى البیانات الشخصیة، وفي المقابل ھناك الكثیر من األسباب المنطقیة بخصوص لماذا 

 ال یرید األشخاص جعل معلوماتھم الشخصیة متاحة للعموم. 

ن بیانات. إونقطة أخرى تم إلقاء الضوء علیھا كجزء من التقریر النھائي تعلقت بدقة ال 

الطریقة الوحیدة التي مكنت األشخاص، حسناً، یمكن القول أنھا واحدة من الطرق التي 

مكنت األشخاص من تفادي وصول أشخاص آخرین إلى معلوماتھم، كانت إدخال بیانات 

غیر دقیقة ألسباب شرعیة أو ألسباب أخرى مختلفة. وأیضاً ألقى التقریر الضوء على 

ائل الفنیة حول ما الخطأ الذي كان بالبروتوكول. وقد تم إھمالھ وجود الكثیر من المس

 لمجموعة من األسباب الفنیة التي لن أتطرق لھا. الشریحة التالیة. 

قبل المجلس ھذا التقریر، ونتیجة لذلك قام بإجرائین. فأوالً وقبل كل شيء، قاموا بتعدیل  

RAA  تعدیالن على ،RAA ضوع. إحداھما ، یمكنك القول وقد كان ھذا ھاماً جداً للمو

بأنك یجب أن تطور المواصفات الخاصة بخدمات الخصوصیة والبروكسي، مثل أن 

تكون الخدمات التي یقدمونھا تحقق معاییر معینة، یوجد وصول معین تحت ظروف 

 معینة، وفي الحقیقة استغرقت ھذه المجموعھ العاملة وحدھا حوالي عامین. 

الجدیدة، اتفاقیة  RAAالتقریر، ھو التصریح في اتفاقیة  وشيء آخر فعلوه كجزء من 

RAA  بأنھ كانت ھناك التزامات أقوى على المسجلین للتحقق من 2013المعدلة عام ،

دقة البیانات. كذلك تم تعدیل اتفاقیة المسجل، بالمناسبة، أنت المسؤول عن الموزعین 

 . RAAوالتأكد من أن الموزعین أیضا یمتثلون التفاقیة 

ككل ُضیقت كنتیجة لھذا التقریر، ولكنھم أیضاً  RAAلذلك في الحقیقة، فإن اتفاقیة 

یرسخون ما یسمى مجموعة عمل الخبراء. تم فحصھا من جدید وتحدید لماذا أنت الذي 

تقوم بتجمیع معلومات شخصیة، وكیف یمكن حمایة ھذه المعلومات كي یمكن استخدامھا 

أن تحدد ماذا یعني ذلك بالتحدید)، ثم تقترح نوعاً ألغراض مشروعة (ولكن علیك إذن 

 معطل في عدد من النواحي. الشریحة التالیة.  WHOISما من الحلول نظراً ألن 
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 EWG وألخطائي، لم أعمل علیھ، بل كارلتون من قام بذلك. فقد عمل علیھ بأكملھ. فقد ،

والذي لم یقابل بالقبول  كانت خمس عشراً شھراً من العمل الجاد. فھو تقریر شیق للغایة،

في النھایة، ولكنھ قدم عمالً مفیداً حقاً. ما فعلوه كان عبارة عن التدقیق والتساؤل، "حسناً، 

من الذي یستخدم ھذه البیانات وألي غرض؟" وأتضح أن ھناك الكثیر من االستخدامات 

 الشرعیة ألنواع مختلفة من البیانات التي یتم تولیدھا. 

مصدر  EWGناك العدید من االستخدامات القانونیة، لذلك فإن تقریر من یستخدمھا؟ ھ 

قیم لمعلومات حقیقیة عن أنواع البیانات التي یتم تجمیعھا والطریقة التي تستخدم بھا. ما 

كلیاً بخدمة تسجیل البیانات التي تقوم بجمع  WHOISأوصوا بھ ھو استبدال نظام 

ألنھا تتضمن بینات التسجیل  RDا أطلق علیھ –RDالبیانات والتحقق من وكشف 

ذا إ –وبیانات المسجل لألغراض المسموح بھا فقط. بعبارة أخرى، فأنت تبدأ بالتحرك 

نحو وجھة النظر األوروبیة فیما یخص الوصول للبیانات الشخصیة، والتي یجب  -أردت

 أن تكون ألغراض قانونیة فقط من خالل مستخدمین معتمدین بطریقة ما.

ى، والتي ربما لم تلق استحسان الكثیرین، ھي أن یتم تجمیع كافة البیانات وتوصیة أخر

في مكان واحد. كل ما یمكنني التفكیر فیھ ھو أن ھذه الحزمة الھائلة من المعلومات 

الشخصیة سوف یتم اختراقھا في غضون یومین وذلك ألن الجمیع یسعى للحصول علي 

مجموعة من التوصیات والمعلومات خطوة مفیدة ھذه البیانات. ومع ذلك، كما أقول، ھذه ال

 جداً لألمام. الشریحة التالیة من فضلك. 

معاً  GNSOقام المجلس بقبول التقریر النھائي، وماذا فعلوا أیضاً؟ اجتمع المجلس و  

الذي یمكنھ فعلیاً تناول ومعالجة  PDPوصرحوا: "بأنھ البد من وجود إطار من أجل 

المتضمنة في دقة تسجیل البیانات والوصول إلیھا، و كذلك  مجموعة ضخمة من القضایا

الخصوصیة." وھذه ثالث مصطلحات ضخمة. ماذا تجمع؟ من یصل للبیانات؟ ألي 

غرض؟ كیف تحمي ھذه البیانات؟ كل أنواع المعلومات والمبادئ التي یمكن أن تتواجد 

 في تشریعات حمایة البیانات.
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(  WEIRDSبالمساھمة في نشوء ما یسمى  IEFTوفي نفس الوقت، اتھم المجلس 

) وھو ما یسمى بشبكة توسیع خدمة تسجیل بیانات WEIRDSنعم، إنھم یسمون 

اإلنترنت. وقد كان من الممكن أن یكون ھذا بروتوكول یمكنھ أن یحل محل یروتوكول 

WHOIS كان من الممكن أن یعالج كثیراً من المشاكل الفنیة التي تم التعرف علیھا في .

، وفي نفس الوقت، فإنھ یمتلك مجموعة من المیزات التي یمكن أن تسمح 2013قریر ت

بما یسمى الوصول عبر البوابة. في مثل ھذا الوصول تكون بعض المعلومات متاحة 

 لالستخدام العام بینما لن تكون كل المعلومات كذلك. 

التي ستكون باإلضافة إلى ذلك، سوف تكون ھناك مجموعة إضافیة من المعلومات و 

متوفرة اعتماداً على الشخص الذي لدیھ وثیقة اعتماد تشیر إلى استخدامھ المشروع 

للبیانات، وإثبات ھویتھم، ومستوى آخر إضافي الذي ربما یكون متاحاً ألمن إنفاذ القانون 

ودوائر حكومیة أخرى. ولكن مفھوم الوصول للبیانات بناءاً على كل من االستخدام 

لمستخدم واعتماده قبل إمكانیة إعطائھ قدراً محدداً من المعلومات. والتعرف على ا

 الشریحة التالیة من فضلك. 

ولدینا اآلن عضویة في  PDPفي نوفمبر من العام الماضي، تم االتفاق على تأسیس  

مجموعة العمل. یعلم هللا كیف أن كثیراً من الحاضرین ال یشاركون معنا كأعضاء، ولكن 

 عضًوا. 120ن ھناك ما یقرب م

لكم أن تتخیلوا الدوائر االنتخابیة. نحن ھنا بصدد إنفاذ القانون، وكنت فقط أتحدث إلى 

. ھناك العدید منا SSACأعضاء من المجموعات التقنیة العاملة، و  3باتریك. ھناك 

لدیھم منظور سلیم یعملون علیھ. ھناك أیًضا دعاة الخصوصیة الذین یعملون على األمر 

دینا أیًضا أحد األعضاء من لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد األوروبي، وعلى أیًضا. ل

أن یؤثر  ICANNاألرجح ھذه من المرات األولى التي یتفھمون كیف یمكن لما تقوم بھ 

على ما ینظر إلیھ كحقوق اإلنسان. آالن وكارلتون وأنا من [غیر مسموع] ضمن 

لست متأكًدا كم من األعضاء یمكن أن األعضاء، وھناك العدید من اآلخرین أیًضا. 

 ینضموا إلینا في غضون عام. مجموعة العمل كبیرة للغایة.
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ینقسم العمل الذي تقوم بھ تلك المجموعة إلى ثالثة مراحل. المرحلة األولى تتضمن فقط 

تحدید متطلبات السیاسة، وھذا یعني الفھم الكامل لوجوب وضع السیاسات فیما یتعلق 

 –علیة التي نحصل علیھا. ومرة أخرى، األمر ینطوي على إعادة النظر في بالبیانات الف

 أضعت شریحة العرض. 

ھا ھي مرة أخرى. ال. أضعتھا ثانیة. لدي اآلن شاشتي عرض، لیست الشریحة من  

 ضمنھما.

 

 عذًرا. لدینا مشكلة تقنیة. سیدة غیر معروفة: 

 

 بھ مرة أخرى. نعم، قام شخص ما بفصل القابس وتركی ھولي رایتش: 

 

 جاري إعادة تشغیل جھاز الكمبیوتر.  متحدث غیر معروف:

 

 ھذا ال یھم.  ھولي رایتش:

 

 دقیقة واحدة.  آالن غرینبیرغ:

 

سوف أنتظر. أكره األمر عندما یقومون بإصالحات. عندما یبدؤون في اإلصالحات،  ھولي رایتش:

 تسوء األمور. أعلم ذلك. 
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 حد في الرقص أو االستماع إلى أغنیة. ھل تطوعتم من أجل ھذا؟ ھل یرغب أ آالن غرینبیرغ:

 

كنت على وشك شرح ما نحن بصدد القیام بھ. ما نحن بصدد القیام بھ والسبب ھو أننا  ھولي رایتش:

وسوف نعرض  PDPنعتقد أن األمر ضروري نتیجة لكوننا نعمل في الوقت الحالي على 

تمعي. سوف نستفسر في االستفتاء عن نوع الحمایة األمر في الوقت القریب لالستفتاء المج

المطلوب لمثل ھذا النوع من البیانات، ومن یمتلك حق الولوج إلى تلك البیانات؟ ما أتوقعھ 

 وآمل أن یكون ھناك العدید من المدخالت المتنوعة. 

واآلن سوف أجیب على السؤال الذي طرحھ جارث، وسوف أعطي مثاًال عن مجموعتي  

عضًوا فیھن وخلصنا إلى أن كل ما نحتاج إلیھ ھو إعادة التفكیر بشكل رئیسي عمل كنت 

وھي خدمات  2013عام  RAA. أحد المجموعات العاملة نشأت من WHOISحول 

 الخصوصیة والوكالة وأحد األسئلة كان حول الوصول إلى بعض المعلومات. 

ل على المعلومات في نفس الشك أن العدید یتساءلون حول كیفیة إنفاذ القانون والحصو  

الوقت، ولكن إحدى النقاط المثارة كانت من بعض الوكاالت الحكومیة األخرى، التي 

سوف تمثل عقبات أمامنا، وتتعلق بالتعامل مع شكاوى المستھلكین. لذا إن كانت ھناك 

شكوى من أحد المستخدمین حول أحد المواقع اإللكترونیة، فیجب على اللجنة التنظیمیة 

 نا النظر في ھذا األمر.لدی

خاصتنا، التي تمثل ھیئة المنافسة لدینا، ھناك العدید من  ACCCوبطریقة مماثلة،  

الجھات الحكومیة التي ال تقوم بالضرورة بإنفاذ القانون، ولكن لدیھا مھام أخرى مماثلة، 

 أیًضا.  امثل حمایة المستھلك أو وضع سیاسات المنافسة التي یجب أن تمتلك حق الوصول إلیھ

 اآلن أنا أعلم أنكم ترغبون في الوصول بشكل فردي إلى تلك المعلومات.  

 

  لیس بالضرورة. جارث برون:

 

 حسًنا.  ھولي رایتش:
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 إن كان یمكنني التحدث عن األمر لمدة [غیر مسموع].  جارث برون:

 

ا بالفعل. في الواقع، العدید من نعم، ال بأس. وبالمناسبة، تناقشنا حول األمر واتخذنا القرار ھولي رایتش:

. إن شعرتم للحظة أنكم تعرضتم للغش من قبل أحد المواقع WHOISال یعلمون بشأن 

اإللكترونیة، ربما علیكم اتخاذ بعض اإلجراءات. ربما ترغبون في الذھاب إلى الشرطة، 

خدام استأو إحدى الجھات التي تحمي المستھلك، أو ربما تتوافر لدیكم القدرة على تعقب و

 المعلومات المتاحة للعثور على ھذا الشخص.

 

ھولي، تقومین اآلن بعرض بعض البیانات. ال أعلم سواء تلك اآلراء تخصك، أو نتجت   آالن غرینبیرغ:

 عن قرارات بعض المجموعات األخرى أو الموصى بھا من قبل مجموعة أخرى. 

 

 نعم، حسًنا.  ھولي رایتش:

 

المثال، "ربما ال یرغب أحد المستخدمین الدولیین في عرض المشكلة على  على سبیل آالن غرینبیرغ:

WHOIS ؛ ربما یتقدمون بشكوى إلى إحدى الجھات القادرة على حل المشكلة." لست

 متأكًدا من الجھة التي تتحدثین بالنیابة عنھا. 

 

كالة والخصوصیة كانت ھناك إحدى المناقشات داخل المجموعة العاملة على خدمات الو ھولي رایتش:

فیما یتعلق بالعمل على الجھات التي لھا حق الوصول. كانت ھناك بعض التعلیقات من 

ALAC في الواقع، األمر ال یتعلق فقط بإنفاذ القانون. في الواقع، ربما ھناك بعض" ،

 األفراد أو بعض الھیئات مثل مجموعة المنافسة والمستھلك."
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ي كانت تتعلق بماذا عن حق الوصول لألفراد؟ وماذا بالفعل عرضت وجھة النظر تلك، الت 

عن حق الوصول للوكاالت الحكومیة؟ وما كان مقبوًال وُكتب في نتائج وكاالت 

الخصوصیة ھو عدم توفیر حق الوصول لألفراد، ولكن النتائج كانت، على أقل تقدیر، 

نون، وھنا بعض إعطاء حق الوصول إلى الوكاالت الحكومیة، لیس فقط وكاالت إنفاذ القا

 التوسع. جارث؟

 

شكًرا. ھناك تصنیف ھام آخر تجاھلناه تماًما من ھذه القائمة. حسناً؟ مجموعات األمان  جارث برون:

غیر الحكومیة ومجموعات المستھلكین. األشخاص الغیر تابعین للجھات الحكومیة 

میة. ویعملون بمنظمات تعمل على حدة لحل بعض من تلك المشكالت بصورة غیر رس

وفي الواقع، األمور تنجح بشكل أفضل عندما ال تتعلق بالحكومة وعندما ال یتطلب األمر 

 الذھاب إلى جھات إنفاذ القانون وال المحكمة. 

 

 وآمل أن تأخذوا ھذا بعین االعتبار عندما یتم التصویت على األمر، فھذا تعلیق أود طرحھ علیكم. ھولي رایتش:

 

 ر بشكل رسمي.سوف أصیغ األم جارث برون:

 

أنا استمع إلى جمیع اآلراء المثارة حول القضیة، وفي الواقع، ما علینا طرحھ ھو وجھات  ھولي رایتش: 

 النظر الفردیة على حدة. 

 

الوقت محدود في الواقع. أعتقد أنھ علي أن أطلب منكم محاولة تقدیم لیس فقط آراء  آالن غرینبیرغ:

ممكًنا، نطاقات تلك اآلراء، حتى یمكننا تكوین  مجموعة واحدة، ولكن حیثما كان ذلك

فكرة عامة حول تلك التعلیقات. أعلم جیًدا أننا وأنا شخصًیا نعارض بشدة بعض 
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االستنتاجات الواردة في تقریر الخصوصیة والوكالة. وأعتقد أنني على وشك إثارة تلك 

 عتمد على ھذا. القضیة مرة أخرى بشكل عام ألن وكالة الخصوصیة أحد األمور التي ت

 PDPلذا دعونا نحاول إنارة العقول حول القضیة ولیس مجرد التصریح بأن استنتاجات  

األخیرة كانت بسبب أننا بصدد مواجھة عالم جدید خطیر ونحاول وضع األمور في 

 نصابھا السلیم على مدار العقود الثالثة القادمة.

 

 نعم.  ھولي رایتش:

 

 شكًرا.  آالن غرینبیرغ:

 

في  PDPحسًنا. وللتلخیص، كنت على وشك إعطاء الكلمة على أیة حال. تم تأسیس  لي رایتش:ھو

نوفمبر. ونحن ال نزال في بدایة عملیة طویلة حًقا، وعلینا إعادة النظر في ذلك األمر. 

أعني أنني أتوقع الرجوع إلى مجموعة الخبراء العاملین والنظر في العمل كلھ بشكل عام. 

قمت بھا بسبب قضاء الكثیر من الوقت في محاولة فھم البیانات التي نقوم األعمال التي 

بجمعھا، والبیانات التي یمكن أن نجمعھا، وكیف نستخدمھا، ونحاول العمل على بعض 

 القضایا الكبرى التي تتعلق بالمعلومات الشخصیة، وغیرھا من المعلومات األخرى. 

مر بوضوح وإمكانیة الوصول إلى نوع ما من المرحلة الثانیة والثالثة، بمجرد فھم األ 

؛ "بالمناسبة، لن SSACاالتفاق. األمر مثیر لالھتمام، حیث قال أحد األعضاء من 

 تتوصلوا إلى اتفاق بخصوص األمر." وأعتقد أن ھذا "رائع." 

بمجرد التوصل إلى نوع ما من توافق اآلراء بشأن السیاسات الفعلیة، وفھم ضرورة جمع  

التي ینبغي علینا استخدامھا، تحت أي من الظروف، فسوف نواجھ العدید من  البیانات

، وآمل أن تطرحوا األمر على ALACالمشكالت. وسوف ُیطرح علینا سؤال كوننا 

 الدوائر الخاصة بكم وأن تستطلعوا اآلراء ألن الفرصة متاحة أمامنا اآلن أن نعلق على األمر.
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في عما نقوم بھ. واآلن عندما ناقشنا األمر كوننا بعد ذلك، سوف یكون ھناك تصور وظی 

ALAC كانت ھناك رسالة قمنا بصیاغتھا تتعلق بما نطلق علیھ ،RDAP ؛ بروتوكول

 . األمر الضروريWEIRDSالوصول إلى بیانات التسجیل، الذي قامت بتطویره مجموعة 

 .2013تقریر  في ھذا الوقت ھو معالجة الكثیر من المشكالت الفنیة التي حددناھا في

فھي تتضمن وظیفة اختیاریة إضافیة من شأنھا أن تسمح بالوصول من خالل البوابات،  

وتسمح بالتسجیل، أو االحتفاظ بالبیانات، ومرة أخرى، ھذه قضیة أخرى علینا طرحھا 

بالشكل التالي: "یمكننا التحقق ومصادقة المستخدم. یمكننا مصادقة االستخدام. ُیسمح لكم 

صص أم ال." وھذا الجزء سیتم ترجمتھ إلى بعض المتطلبات الفنیة حول بوصول مخ

 الوصول إلى البیانات. 

المرحلة الثالثة وحدھا تتعلق بتنفیذ متطلبات السیاسة والتصمیم، وتوفیر نوع من التوجیھ.  

 الشریحة التالیة من فضلك. 

ینبغي أن نتشاور ھذه ھي المشكالت التي تم إدراجھا في میثاق مجموعة العمل التي  

حولھا، وھذا یعني أنھ یجب علینا أخذ األمر بمزید من الجدیة. ما الذي نتحدث حولھ من 

حیث المستخدمین وأھداف تلك البیانات؟ ھل تعتقدون أنھ یجب علینا إنشاء بوابات 

 للوصول أم ال؟ لیس ھناك إجماع، على اإلقرار بذلك.

علق بأحد األمور التي ینبغي أن نأخذھا بعین دقة البیانات، إلى أي حد ھذه القضیة تت 

االعتبار؟ وعناصر البیانات. وبالعودة إلى ما یقولھ باتریك، وینبغي علینا االنصات إلى 

باتریك ومقولتھ، "ألجل الخیر." العدید من القضایا المثارة ھنا موضحة على الشاشة 

كنكم قراءة حمایة أمامكم، ومن بینھا مشكلة الخصوصیة. وبالنسبة للخصوصیة، یم

البیانات. االمتثال. ما ھي أنظمة االمتثال التي نحتاج إلیھا؟ وبعدھا سنتناقش حول 

المشكالت الفنیة والتقنیة. من حیث التكلفة والمزایا، ھذه التكلفة الكبیرة بسبب وجود 

تغیرات كثیرة على النظام، وھناك تغیرات أخرى محتملة لمن یقوم بتخزین البیانات، 

 یتم تخزین البیانات، ومخاطر تخزین تلك البیانات، وما ھي المزایا؟ وھكذا. حیث 
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وھذه ھي المھمة التي ینبغي علینا التطرق إلیھا في المرحلة األولى، وھناك أیًضا العدید  

من القضایا األخرى. أعتقد أن األمر سوف یستغرق سنتین على أقل تقدیر. الشریحة 

 التالیة من فضلك.

أشخاص یرأسھا تشاك.  4لیھ. لقد اتفقنا على المیثاق. ھناك مجموعة مكونة من ما نھدف إ 

قامت بوضع ما یسمى خریطة ذھنیة، تلك الخریطة توضح كیف یمكننا إدارة كل تلك 

 القضایا. نحن بصدد وضع خطة عمل ونسعى إلى الحصول على مدخالت من العامة.

نت ترغب في الحدیث عنھ. وكل واحد لذلك، جارث، ھذا ھو التوقیت المناسب لقول ما ك

منكم في ضوء فھمكم لسیاسات االحتفاظ بالبیانات الخاصة بكم، وھكذا، نحن نسعى لھذا 

النوع من المدخالت. ألننا في المرحلة األولى، بحاجة إلى جمع وترتیب المعلومات، وھذا 

حة التالیة. أفضل مكان للحصول على تلك المعلومات. أعتقد أن ھذا كل ما لدي. الشری

 حسًنا. أیة توضیحات أو أسئلة أو تعلیقات؟ جارث؟

 

شكًرا. سریعا وبعدھا سأدع أحداً آخر یتحدث. حسناً كما ُذكر في القانون األوروبي، ال  جارث برون:

یمكنك أن تحوذ على ملكیة سریة لبنك أو لصیدلیة في أوروبا. ینطبق ھذا على األفراد. 

لذي أتحدث عنھ، العملیات التي في المعتاد یكون للمستھلك بالفعل ھذا ھو نوع القطاع ا

الحق في معرفة من ُیدیر عمالً معیناً. إذن نحن ال نتحدث بالضرورة عن المواقع 

 اإللكترونیة لألفراد. 

وواجھنا أیضاً حاالت بارزة والتي اتضح بھا أن مالك النطاق ھو نفسھ الُمَسّجل والذي 

ذا ینتھك بنود العقد. ال یجب علیھم تخزین وبیع األسماء یحاول التربح من المزاد ،وھ

 ألغراضھم الشخصیة. 

 

 نحن نسمح بذلك في أسترالیا ،ولكن ال بأس.  ھولي رایتش:
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 ؟ auولكن تحت نطاق . جارث برون:

 

 الیحدث ھذا بالضبط ،ولكن یمكنك بیع األسماء.  ھولي رایتش:

 

 كنھم تخزینھا. ھذا ھو االختالف. یمكنھم بیع األسماء ،ولكن الیم جارث برون:

 

جید ،حسنا ،على األرجح ھم من الناحیة الفنیة ال یقومون بالتخزین ،ولكن یمكنني إخبارك  ھولي رایتش:

 أن ھناك صناعة كاملة تدور حول بیع األسماء. 

 

ضغط نعم ،ولكن ،أنا أعني، أنھ كانت ھناك حاالت مع بعض النطاقات الُمخلة وتقوم بال جارث برون:

مرات متعددة وتكتشف أن الُمَسّجل ھو من یملكھا. ھذه مشكلة عسیرة من وجھة نظرنا 

 في ھذه القاعة. 

 

 أجل.  ھولي رایتش:

 

بالتالى نحن نتعامل بمبدإ الجھة المسؤولة ألن اإلنترنت ُیعد مساحة ُمشتركة، وھذا ھو  جارث برون:

الذي یقوم بربط اآللة إلى  الھدف األصلي من وراء مجموعة التسجیالت وعلى الشخص

الشبكة أن یكون مسؤوالً أمام الجمیع عن الشبكة. ھذا ھو الھدف الحقیقي من وراءه. 

واألمور تعمل بشكل أفضل إن التزم الجمیع، وإحدى الطرق التي نقوم بھا ھي أن قمنا 

 بمعرفة مع من نتعامل. 

 



 AR  2والقیادة اإلقلیمیة الجزء  ALACجلسة عمل  –مراكش 

 

 81من  62صفحة 

 

ف أحدكم أن [غیر مسموع]، ولكنھ ُیعد ُمَسّجال حسناً ،أتفق تماماً. أنا أعني، ربما ال یعر ھولي رایتش:

صغیراً في أیرلندا. من ناحیة، لدیھ قانون حمایة البیانات الذي علیھ أن یلتزم بھ ولكن من 

ناحیة أخرى، كما یقول أن السبب الحقیقي أن علیھ أن یضع تفاصیل الشركة وتفاصیل 

معھا بشأن البروكسي الخاص  االتصال. اآلن كانت ھذه واحدة من القضایا التي تعاملنا

من جھة واحدة، كان ھناك ضغط كامل لحث الشركة، المالیة ــ حاولنا تحدید ھذه الھیئات 

 التى ال یجب علیھا استخدام خدمات البروكسي الخاص كالمنظمات التجاریة. 

بحلول وقت تحدید كیف سیكون شكل ھذا، تعثرنا بشدة في التعریف، قام الجمیع برفع  

وقالوا "ھذا عسیر للغایة. یمكن ألي أحد استخدامھ ." ولكن عندئذ جزء من النتیجة  أیدیھم

 أیضاً أنھ یجب أن تكون ھناك طریقة ما للتحقق من األمر، شاشة اتصال ما. 

على األرجح لن نشعر باالرتیاح لما وصلنا إلیھ فیما یخص البروكسي الخاص، وال أعتقد  

تسویات وكل واحدة من ھذه القضایا ستعود لتظھر أن آالن مرتاح. ھي مجموعة من ال

مرة أخرى ھنا، وھذا ھو االختالف الحقیقي بین مسؤولیة الشركة وبین تحمل المسؤولیة 

والخصوصیة الحقیقیة. لھذا فأنا اتمنى أن الباقین منكم سیقومون بالمشاركة في المناقشة 

لجمیع في أي وقت، وماھیة من حیث خبرتكم في ماھیة المعلومات التي یجب أن ُتتاح ل

 المعلومات التي ال یجب أن تكون ُمتاحة، وكیف ستقومون بتحدید استخداماتھا. آالن؟

 

شكًرا. سأعطیكم مثاالً عن الموضع الذي رفضت فیھ بعنف توصیات خدمة البروكسي  آالن غرینبیرغ:

نني سأقوم الخاص. أنا أعتقد بصدق بأن أیة منظمة ــ ال تقم بالتركیز على الكلمة أل

بشرحھا خالل دقیقة ــ إن كانت المنظمة تقوم بالتجارة على اإلنترنت، إن كانوا یقومون 

 ببیع أشیاء للناس، ینبغي أن تتمكن من معرفة من ھم. 

لقد بلغوا عدداً ال متناھیاً من المواقع اإللكترونیة التي ال تحتوي على معلومات اتصال  

ا في ھونغ كونغ أو شنغھاي أو لوس أنجلوس وال توجد حقیقة عنھا. ال تعرف ما إن كانو

 طریقة لمعرفة ذلك ألنھم یختبئون خلف خدمة البروكسي. 



 AR  2والقیادة اإلقلیمیة الجزء  ALACجلسة عمل  –مراكش 

 

 81من  63صفحة 

 

، ولكن إن لم یكن WHOISاآلن فھمت أنھ لیس لدى الجمیع المعرفة بكیفیة استخدام  

ھناك موقع إلكتروني ُمحدد بھ "مع من تقوم بالتجارة؟" اذن فقد یكون ھناك. وستقوم 

 ة عنوان النطاق علیھ وسیخبرك بالمعلومات السریة. بكتاب

اآلن أفھم أن معني مصطلح "القیام بالتجارة" قد سبب قلقاً كبیراً للناس وكیف یصنف  

الناس المؤسسة الخیریة. عفًوا؟ نعم، ھي، تیم. بعض الناس یصنفون المؤسسات الخیریة 

بعض المؤسسات الكشف عن  على أنھا القیام بالتجارة، وھناك أسباب لماذا ال تفضل

ھویتھا. ومع ھذا، ھناك سلطات قضائیة في العالم، ویوجد عدد منھا في أوروبا، والتي 

 لدیھا بالفعل قواعد مثل كونك تقوم بالتجارة مع األفراد.

، فأنت وحدك تتحمل المسؤولیة. ولكن إن كنت IBMإن كنت تقوم بالتجارة مع شركة  

خاصة بیع األشیاء، فیجب أن تكون ُمعرفاً. وقد انتھي بي تقوم بالتجارة مع األفراد، و

 األمر لدعم توصیات البروكسي الخاص وذلك ألنھا مؤقتة، وقمنا بالقتال، وخسرت. 

ولكن على المدى الطویل، یجب علینا حمایة المستھلكین، وإن كان صعباً، فیجب علینا  

. وھذا مثال على ذلك. أنا واثق القیام بالمزید من العمل لمعرفة كیفیة عمل ذلك. شكًرا

من أنھ سیكون ھناك أمثلة أخرى، ولكن ھذا أحد األمثلة القریبة والعزیزة علي، وذلك 

ألنني أستخدم اإلنترنت لشراء األشیاء، وأحیانا أغضب بشدة عندما أرفض شراء شيء 

اء شيء ما یبدو جیداً جداً وذلك ألنني ال أعرف ھؤالء األفراد. ولیس لدي مشكلة فى شر

 من أحد ما من شنغھاي ولكن من الجید أن تعرف من أین ھم.  eBayما على 

 

وھذا فقط أحد النقاط من المناقشة والتي من الُمفترض أن تحدث وحدثت وستحدث لبعض  ھولي رایتش:

 الوقت. ما أتطلع إلیھ، بالرغم من ذلك، ھو متى (وستكون قریباً) نحن نعمل من خالل، أوالً،

كیف سنتعامل مع قائمة القضایا التي یجب أن نتعامل معھا. ولكن في ھذه المرحلة، المیثاق و

 شموالً؛سنسعى للحصول على تعلیق أولي من ھذه المجموعة وكلما كان التعلیق األكثر 

 كلما تم تحدید قضایا أكثر ألن ھذه فرصتنا األولى ومن المحتمل األفضل لالطالع على كل

وكل المنظمة التابعة لك."  ALACھذه ھي األمور التى یفكر فیھا القضایا أمامنا والقول "

 وأتوقع أن یكون ھناك الكثیر من الخالفات أو بالضرورة عدم التوافق وھذا ال بأس بھ. 
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یمكنني أن أؤكد أن مجموعة العمل ھذه ستكون صعبة وعنیدة كما كانت المجموعات   

، وھي ال تتفق بالضرورة، ولھذا كان األخرى وذلك ألن ھناك وجھات نظر شرعیة تماماً 

یقول الرجل من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار،"حسناً أنا ال أعلم كیف ستتوصلون 

 إلى اتفاق." 

وأنا أیضاً ال أعلم كیف سنتمكن من ذلك، ولكن سنقوم بالمحاولة. ولھذا فإن كانت ھناك  

. وأن لم یكن ھناك، فأنا في الموعد. أىة أسئلة أو تعلیقات، فسأرحب بھا اآلن أو الحقاً 

 سیباستیان؟

 

شكًرا. أود توضیح بضعة أمور. األمر األول بشأن العرض الخاص بك، أنت تتحدث فقط  سباستیان باتشولیھ:

، تقریر مجموعة عمل الخبراء، لم یتم الموافقة علیھ من ِقبل EWGعن حقیقة أن تقریر 

ون ھذا تقریراً للمجلس لكي یوافق علیھ. كان المجلس. ولكن لم یكن من الُمفترض أن یك

 GNSOمن الُمفترض أن یكون تقریراً لمساعدة المجتمع وھنا، لألسف، أكثر تحدیداً، 

. وللمساعدة في البدء في طریقة جدیدة للتفكیر بشأن البیانات في نظام gTLDsمن أجل 

 اسم النطاق. 

مجلس لتكوین مجموعة العمل ھذه. وكنت أحد ھؤالء القالئل الذین ضغطوا بشدة على ال 

ال أحب اسم مجموعة العمل ھذه ألنني أتمنى أن یكون ھنالك خبراء آخرون خارج ھذه 

لھذا  PDPالمجموعة، إال أنھ لدى خبراء فریق العمل تقریر واآلن ھو بدایة اعتبار 

 المدخل. 

حقیقة منذ عدة أسابیع،  ALACالسؤال الذي طرحتھ في التعلیق عن صوت واحد من  

أنھ منذ اآلن سیكون ھناك نظامان بالفعل للُمستخدمین النھائیین، في المستقبل سیكون لدینا 

وھنالك اختالف  ccTLDsمن أجل  WHOISنظامان للدخول إلى البیانات. سیظل لدینا 

من دولة ألخرى [غیر مسموع] إال أنھ نفس النوع. على األقل سیكون على نفس األساس 

 الفني. 
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م بتطویر طریقة جدیدة للدخول إلى البیانات بقواعد جدیدة وھذا أمر رائع، إال نحن نقو 

أنني أعتقد أن ھذا من وجھة نظر شاملة، وجھة نظر الُمستخدم النھائي، نحتاج أن نرى 

في ھذه التجریة، ألنھ في النھایة نرید كُمستخدم نھائي إن  ccكیف یمكننا أن نشمل أیضاً 

بما عدة طرق، بدالً من طریقة واحدة للوصول إلى البیانات. صح التعبیر، طریقة أو ر

وبالنسبة لي، ُتعد ھذه نقطة مھمة ألخذھا باالعتبار. أنا أعرف أن ھذا صعب، وستنضاف 

 إلى الصعوبات التي تواجھكم اآلن، ولكنني أشعر أنھ یجب أن نھتم بھذا. 

ن ھذا لیس بالموضوع السھل وللختام، أود أن أشكركم على العمل الشاق الذي قمتم بھ أل 

 ویلزمھ الكثیر من العمل. شكًرا جزیالً لكم. 

 

شكًرا. وعلى الرغم من كون تقریر خبراء مجموعة العمل لیس إن صح التعبیر بالتقریر  ھولي رایتش:

 النھائي من حیث المضمون، إال أنھ یحتوي على كمیة كبیرة من المعلومات الُمفیدة. لقد قضت

اً في عملیة الجمع، والتفكیر في السیاسات. والتي ُتعد مصدراً ُمھماً شھر15المجموعة 

لمجموعة العمل ھذه. إذن بینما ال یملك الدرجة التي تریدھا إن كانت قد بحثت من خالل أسلوب 

PDP  .مناسب، فستظل في میثاقنا كأحد أھم المستندات الُمؤسسة التي یمكن االطالع علیھا 

، وربما یمكننا [غیر gTLDs. ھذا من أجل ccTLDsرتھا حول وأنتھز النقطة التي أث 

، ولكن فى النھایة، تواجھنا حقیقة أن ccTLDمسموع] إلى مسؤول اتصالنا في 

ccTLDs  .ما ھي إال منتوج خاص بحكومتھا 

یتمنى المرء إذا تمكنا من تصمیم نظام جید سریع االستجابة، یخلق توازناً مناسباً بین 

واء من حیث حمایة الخصوصیة التي یجب أن ُتحترم، وُمزوداً حمایة األفراد س

بالمعلومات التي یجب أن ُتحترم ویخلق ھذا التوازن، ھذا أمر صعب، قد یتمنى المرء 

 أن یكون نموذجیاً. 

، فیمكن لكل دولة أن تقرر لنفسھا. اآلن ھذا ال CCLTsولكن في نھایة األمر، بوجود  

 . رافا؟یعني أنھ لن یكون ھناك توجیھ
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اإلیراني فقد استلمنا طلبات من العامة بمحو معلوماتھم  ccTLDنعم. من أجل [مشروع]  رافا راشدان:

ونرید أن یكون ھذا أیضاً متاحا للنطاقات  gTLDsلكن أنت تتحدث فقط عن  الشخصیة.

ccTLDs  ألننا لدینا عالقة تعاقدیة معICANN  ونقوم بتنفیذ ما یطلبونھ منا. لماذا

gTLDs  فقط؟ 

 

ھناك إجابة سھلة وإجابة صعبة. اإلجابة السھلة ھو أنھ لكل دولة التحكم في رمز الدولة  ھولي رایتش:

الخاص بھا، وھذا یجب احترامھ. الیمكن بأي طریقة منع دولة ما من قول "ھذا توازن 

حساس للغایة الذي قمت بتصمیمھ سواء من أجل حمایة العمالء وحمایة الخصوصیة 

د أن نمتلكھ مع أخذ األولویات الوطنیة الخاصة بنا فى االعتبار." إذن فلن یتمكن ونعم نو

لقول،  ICANNولكن ھذه لیست سلطة تعاقدیة لمؤسسة  ccTLDsأي شيء من إیقاف 

 "یجب أن تفعل ھذا." نأمل، أن نكون قمنا بعمل جید كفایًة والذي سیكون نموذجاً ُمفیداً.

 

أننا قمنا بطرح كافة األسئلة والمناقشات حتى ھذه المرحلة. عذًرا. لقد كنت أفھم من ھذا  آالن غرینبیرغ:

 أركز على أمر آخر على العمل علیھ. ألبرتو لدیھ تعلیق. 

 

 ألبرتو؟  ھولي رایتش:

 

لقد ذكر آالن أمرا ما، لم یتم تنفیذه بعد، أعتقد أنھ من ناحیة التجارة اإللكترونیة. أنا اقوم  ألبرتو سوتو:

یمكنني معرفة العنوان  WHOISء من مواقعھم الكثیرة. حسناً، من خالل بالشرا

على سبیل المثال، ولكن لیس لمن أقوم بالبیع. في  eBayوالمعلومات عن البائع، مثل 

بعض الحاالت، یمكنك عن طریق عنوان البرید اإللكتروني أن تصل إلى األصل. وفي 

األخرى حتى أقوم بعملیة الشراء. ال أحیان أخرى، ال یمكنني معرفة من في الناحیة 

یمكنني التواصل على ھذا النحو، وأعتقد أن ھذا لن یكون متاحاً ألن ھذا محمي أو مسموح 

 بھ من ِقبل قانون كل دولة. 

 ال أعتقد أنھ یمكننا القیام بھ على ھذا النحو. شكًرا جزیالً لكم.  
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ثناء البحث في التعلیقات، فسیساھم أكبر عدد شكرا لتعلیقك، وسآخذ ھذا في اعتباري أ ھولي رایتش:

والتي نرجوھا من  ALACممكن من التعلیقات في الحصول على استجابة جیدة من ِقبل 

 التعلیقات األولیة. آالن؟

 

نقطة أخرى حول ماقالھ ألبرتو، ولیست تعدیالً ولكن تغییراً لما قلتھ. لدى الجمیع الخیار  آالن غرینبیرغ:

على سبیل  eBayالمواقع التجاریة أو ال. إن اخترت أن استخدم  سواء فى استخدام

ال تسمح لي بمعرفة من ھو البائع. وھنا أقوم باتخاذ قرار  eBayالمثال، فإن سیاسات 

في دعم التحویل بكفاءة  eBay، إن كنت أثق بموقع eBayواع إن كنت أرید استخدام 

 ي على اإلطالق.حتى ال أحتاج إلى معرفة من ھو أو إن كان غیر مرئ

ولھذا فلدینا جمیعا الخیار، ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد، أن علینا أن نبحث عن حمایة  

منطقیة للسماح للعامة في الواقع بالتعامل بثقة على اإلنترنت. أنا اعرف شخصاً ال یستخدم 

 ئتماناإلنترنت لشراء األشیاء على اإلطالق وذلك ألنھ الیثق بإعطاء معلومات بطاقة اال

 الخاصة بھ ألي شخص. اآلن ھذا ھو قراره الشخصي.

إال أنھ في مرحلة ما، یجب أن نتأكد من قدرة العامة على اتخاذ قرارات مبنیة على 

معلومات منطقیة، وھذا أغلب حدیثنا ھنا. وما یبدو منطقیا اآلن كان غیر منطقي منذ 

عشرة أعوام من اآلن.  خمسة أعوام مضت ومن المحتمل أال یكون منطقیاً في خالل

ولذلك نحن أمام تحد حقیقي. سیكون ھناك الكثیر من المرح والكثیر من العمل. ھذا یعتمد 

 على تصنیفك للمرح. 

في الخامسة مساءاً. أقول بخوف "سأعطي  ccNSOشكًرا لك، ھولي. لدینا اجتماع  

وأال یعودوا  الناس فترة راحة وأترككم ترتاحون." ولكنني خائف من أن یختفي الناس

 دقیقة التالیة، أو یمكنني الثقة بكم. 15مجددا. ولھذا فیمكنني أن أواصل التحدث لمدة 

 

 ال تثق بي. مستحیل. سباستیان باتشولیھ:
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 أعتقد أن سباستیان ھو الشخص الصحیح. تفضل یا ألبرتو.  آالن غرینبیرغ: 

 

ة من التصفیق الحار. لماذا ال نعطي ھولي نعم. المعذرة. نحن دائًما نعطي الجمیع جول ألبرتو سوتو:

 جولة من التصفیق الحار؟ 

 

أنا متعب وال یمكنني التحدث. شكًرا جزیالً لك یا ألبرتو. نعم، شكًرا لك یا ھولي. حسًنا،  آالن غرینبیرغ:

أرجو أن تعود بعد عشر دقائق. عشر دقائق. لیس أكثر. یبدأ االجتماع بشكل رسمي بعد 

أن یجلس األشخاص حول الطاولة في انتظارھم. وإذا خذلتني، فلن أفعل دقیقة. أرید  15

 ذلك مرة أخرى أبًدا. لدي طلب لتركیب أغالل القدمین في جمیع الكراسي في المستقبل. 

ھل یمكن للجمیع من فضلكم الجلوس في مقاعدكم؟ في ھذه الحالة، سنفعل شیًئا رائًعا.  

بكم في االجتماع المشترك بین اللجنة االستشاریة  سنبدأ في الموعد المحدد. أود أن أرحب

ALAC  ومنظمةccNSO  المنعقد یوم األحد، بعد الظھیرة، في تمام الساعة الخامسة

 یظھر برنامج االجتماع على جمیع شاشاتكم وقد تم نشره منذ فترة.  مساًء، في مراكش.

 یمكنكم رؤیة مجموعة الدعم الرائعة لدي ھنا. –وسأقوم  

 

 ھل ھو متعب أم ماذا؟  غیر معروفة:سیدة 

 

، إلعطاء المالحظات التمھیدیة، ccNSOسأعطي المیكروفون إلى بیرون ھولند، رئیس  آالن غرینبیرغ:

 وبعد ذلك سننتقل إلى أول بند في البرنامج. 
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ي ف شكًرا جزیالً لكم. نشكركم على استضافتكم لنا لحضور اجتماعنا الدوري، برغم عقده بایرون ھوالند:

وقت مختلف عن المعتاد، لذلك نشكركم على التحلي بالمرونة في ذلك األمر. كما نعلم 

جمیًعا، ھذا أسبوع حافل للغایة وكان من الصعب للغایة وضع الجدول الزمني لكل شيء، 

لذلك نشكركم على التحلي بالمرونة في ذلك األمر. أتطلع إلى أن أسمع بشكل رسمي كیف 

 . CCWGمع مقترح  ALACشاریة تتعامل اللجنة االست

 

شكًرا جزیالً لكم. لقد أمضینا جزًءا جیًدا من یوم أمس والیوم في مناقشة المقترح، وكان  آالن غرینبیرغ:

ذلك بعد أربع ساعات من اإلحاطات العلمیة التي أقمناھا بالتعاون مع اللجنة االستشاریة 

ALAC عامة الضروریة عن ھذا والمجتمع في األسبوع الماضي إلعداد الفكرة ال

المقترح. یسعدني القول أننا قمنا بإجراء عملیة التصدیق ولسوء الحظ، لم یكن أحد 

األعضاء حاضًرا ألنھ وصل متأخًرا، وھو تیم دینتون. لقد ناقشت المسألة معھ، وأخبرني 

أنھ مستعد وكان مستعًدا للتصویت في صالح جمیع التوصیات االثني عشر، لذلك یمكنني 

مًیا القول أنھ قد تم التصدیق باإلجماع على المقترح بالكامل من قبل اللجنة االستشاریة رس

ALAC . 

تم التصدیق باإلجماع الكامل على التوصیات األحد عشر األولى، باستثناء عضو واحد  

امتنع عن التصویت. وتم التصدیق على التوصیة األخیرة باإلجماع الكامل من قبل اللجنة 

. وذھب ھذا اإلعالن منذ نحو دقیقة ونصف إلى مجموعة المساءلة ALACة االستشاری

 ورؤساء مجموعات اعتماد المواثیق األخرى.

 

في ھذا األمر. لذلك، أحسنتم  ALACحسًنا، تھانینا. أعلم مدى الجھد الذي بذلتھ منظمة  بایرون ھوالند:

ید من األشخاص فیما یتعلق صنًعا. وتھانینا لك یا آالن. أعلم كیف عملت بجد من بین العد

بھذه المسألة، لذلك أصبحت معقود اللسان، أتفھم ذلك. لقد كان أسبوًعا طویالً، برغم أنھ 

 كان یوم األحد في تمام الساعة الخامسة فقط، ألیس كذلك؟ تبدأ االجتماعات قریًبا. 
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ون وجًھا ستك ccNSOحسًنا، طبًقا للبرنامج، ینص أول بند في البرنامج على أن منظمة  

. الزال أمامنا تصویت المجلس، ولكي نعطي ھذا المجتمع CCWGلوجھ مع مجموعة 

فكرة عن كیف نفعل ذلك، نعم، نحن، كما أظن، سنكون آخر مجتمع یقوم بالتصویت 

 علیھ، ولكن ھذه ھي طبیعة اجتماع المجلس. یوم األربعاء، الساعة الخامسة. 

ن ھذا األمر، ولكن نظًرا لطبیعة الموضوع تحدثنا عن عقد اجتماع خاص للمجلس بشأ 

نفسھ والمحادثة المستمرة داخل مجتمعنا، كان ھناك شعور أن محاولة تبكیر موعد اجتماع 

 المجلس سیسبب على األرجح الضرر أكثر من النفع. 

لذلك، سیتم عرض المقترح على المجلس للحصول على الدعم أو لن یتم ذلك في اجتماع  

لمنعقد یوم األربعاء في تمام الساعة الخامسة. في ھذه األثناء، كان لدینا، المجلس الدوري ا

 مثلما ھو األمر لدیك، عدًدا كبیًرا من المناقشات بمرور الوقت. بالتأكید كان لدینا توافق في

اآلراء في دبلن، برغم أننا لم نحصل على اإلجماع العام في تأیید المقترح الثالث. تتمثل 

نظر بھا إلى األمر في عدم التركیز على إحالة القضیة بالكامل للنظر فیھا، الطریقة التي ن

 ولكن النظر بشكل فعال إلى التغییرات بین المقترح الثالث والرابع، ومحاولة التركیز علیھما. 

في ھذه األثناء، كان لدینا اجتماعین من اجتماعات المجلس الخاصة، باإلضافة إلى  

وقد حاولنا تثقیف مجتمعنا ألقصى درجة ممكنة. في اجتماعات الندوات عبر اإلنترنت، 

، (التي استمرت طوال یوم الثالثاء واألربعاء)، كرسنا قدًرا كبیًرا من ccNSOمنظمة 

الوقت في برنامجنا لتناول ھذا الموضوع. لذلك، في الحقیقة، لدینا ثالث مجموعات أو 

من ھذا االجتماع لمختلف  محاضرات منفصلة، وسیتم تكریس خمس ساعات تقریًبا

 ، والعالقة الداخلیة بین كلیھما وما نحن علیھ. CCWGو  CWGجوانب 

. سیقوم جمیعھم بإبالغ CCWGیعرف بعضكم أن لدینا خمسًة من أعضاء مجموعة  

الكاملة بآرائھم. وإلى حد ما، فقد قمنا بتفویضھم المسؤولیة عن إعطاء  ccNSOمنظمة 

صفحة)، إلى آخره، وتقدیم تعلیقھم  337جمیع الصفحات (االھتمام الوثیق وقراءة 

المفصل لنا. ولن یقوموا فقط بتقدیم تعلیقاتھم ومساھماتھم، ولكن سیكون لدینا حینھا، 

باعتبارنا المجتمع األوسع نطاًقا، الفرصة لطرح األسئلة علیھم بالتفصیل في جلسات 

 محددة، وأیًضا خالل فترة یومین. 
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م أنك قضیت یومین مؤخًرا في التحدث عن األمر، سیبدأ یومینا للتحدث لذلك، بینما أتفھ 

عن األمر صباح یوم الثالثاء وسیستمرون حتى یوم األربعاء ویبلغ الحدیث ذروتھ مع 

بدء اجتماع المجلس یوم األربعاء في تمام الساعة الخامسة، حیث سنقوم بالتصویت على 

اختصار ھذه العملیة بالتعلیق كثیًرا عن كیف  المقترح. لذا، فھذه ھي العملیة. ال أرید

یمكن أن تسیر عملیة التصویت. أعلم أنھ ال یزال لدى أعضائنا الكثیر من األسئلة وأنھ 

ال یزال ھناك الكثیر من النقاشات التي سیتم خوضھا، مثلما أنا متأكد أنك خضت العدید 

 منھا خالل الیومین الماضیین.

 ا ما نحن علیھ. لذا، فھذه ھي العملیة وھذ 

 

شریحة إذا  75أو  70شكًرا جزیالً لك، بایرون. سنعیرك مجموعة الشرائح المكونة من  آالن غرینبیرغ:

كنت ترغب في إعادة النظر في المسألة. حسًنا، ھذا جید. یبدو ذلك إیجابًیا، وأتفھم موقفك. 

ھر الماضي، لم یكن استناًدا إلى المناقشات الموسعة التي أجریناھا خالل األسبوع والش

ھناك احتماالً كبیًرا أن ھذه المجموعة كانت سترفض التوصیات، ولكنني دائًما ما كنت 

 حریًصا على عدم قطع أي وعود بالنیابة عنھا، ألنك ال تعرف أبًدا كیف تنتھي ھذه األشیاء. 

ماًما افق تویرسل إعالن النتائج قبل إجراء التصویت أو ما شابھ الرسالة الخاطئة، لذلك أو 

 على موقفك وأدعمھ. ھل ھناك أحد في الغرفة لدیھ أیة أسئلة في أي من االتجاھین؟

لقد كانت بالتأكید تجربة ممتعة، ولیس ضرورًیا أنني أرید تكرارھا. سیون؟ أعتقد أن  

 مجموعة العمل الثانیة ستكون مختلفة، أتمنى أن تكون مختلفة. سیون، تفضل. 

 

كًرا لك. شكًرا لك على المعلومات یا بیرون. كنت فقط أرید أن أطرح األسئلة على نعم، ش سیون أوجیدجي:

ثالث منظمات العتماد المواثیق قاموا بالرد اآلن، وكان ردھم في األساس أقل من صفحة 

واحدة. ھل تدرك فعالً حقیقة أن ھذه الردود كانت قصیرة ودقیقة وتھدف كذلك إلى 

أیًضا؟ بالطبع، أدرك أنك تقول أنك ترید أن تعطینا رًدا محاولة السیر في ھذا االتجاه 

 مبنًیا على حكم مسبق. شكًرا. 
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حسًنا، شكًرا لك على تفھمك لھذا األمر. أعتزم كوني رئیس المجلس الوصول إلى قرار  بایرون ھوالند:

 موجز وبسیط، سواًء كان سیدعم الصفقة بأكملھا أم ال. ألني أعتقد أن سؤالك كان معادًیا

للتوصیات المتزایدة واحدة تلو األخرى، فال أھدف إلى فعل ذلك، برغم أنھ بالطبع ھناك 

 مجلس یفوق سلطتي قد یكون لدیھ أفكار أخرى، ولكن ھكذا أعتزم التقدم لألمام. 

 

 ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ فلننتقل إلى البند الثاني في البرنامج.  آالن غرینبیرغ:

 

. لقد قمنا بالتأكید CCWGو  CWGبند البرنامج التالي یدور حول تنفیذ مقترحات  كان بایرون ھوالند:

بإكمال أو على مقربة من إكمال الكثیر من العمل الشاق لكلیھما فیما یخص إنشاء 

المقترحات، واآلن حان دور مرحلة التنفیذ. أحد التحدیات التي واجھھا المجتمع برمتھ، 

مستوى المجھود الذي كان مطلوًبا خالل العامین  وال یختلف مجتمعنا عنھ، ھو أن

الماضیین لفعل ذلك قد قام بالتأكید باستنزاف مواردنا، ومثل العدید من المجتمعات، غالًبا 

ما كانت ھناك مجموعة ثانویة صغیرة من األشخاص الذین یقومون بالكثیر من العمل، 

 وكانت ھذه بالطبع ھي الحالة في مجتمعنا. 

ات العظیمة ھي معرفة ما الذي یجب علینا فعلھ اآلن؟ وأردت أن أعطي أحد التحدی 

، وستقوم بالتحدث قلیالً ccNSOالمیكروفون إلى كاترینا وھي أحد نواب رئیس منظمة 

 عن التحدي. 

 

. نعم، كانت ھذه ھي الحالة، على ccNSOشكًرا لك، بایرون. كاترینا ساتاكي، من  كاترینا ساتاكي:

، كما أنا متأكدة في المجتمعات األخرى أیًضا أن ھؤالء ccNSOمنظمة األقل بالنسبة ل

والمجموعات األخرى، متعبین حًقا، وكما  CCWGاألعضاء، في مجموعة مساءلة 

 أشار آالن للتو، ال یوجد ما یودون فعلھ مرة أخرى. 

حن ل، نلذلك، أحد التحدیات األخرى التي نواجھھا ھي التنفیذ. نعم، كما قال بیرون بالفع 

 لم نقبل المقترح بعد. ال نزال نفكر في التحدیات التي سنواجھھا إذا احتجنا إلى تنفیذ المقترح. 
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، طرق إشراك ccNSOناقشنا ھذا الصباح، وخالل ورشة عمل مجلس منظمة  

األشخاص في ھذه العملیات. ربما لیست ھذه العملیة بعینھا فقط، ولكن في الحیاة الحقیقیة 

، ccNSOأعضاًء في منظمة  ccTLDs. یعد ثلثا العالم من نطاقات ccNSOلمنظمة 

حول  ccTLDsمفتوحة أمام جمیع نطاقات  ccNSOولكن، مجدًدا، تكون منظمة 

 ccTLDالعالم، لذلك فنحن ال نمیز بین األعضاء وغیر األعضاء، لذلك یكون أي نطاق 

 مرحًبا بھ للمشاركة في العمل. 

ة صغیرة جًدا من األشخاص الناشطین حًقا وھم یعرفون ھذه ال تزال ھنام مجموعة ثانوی 

األشیاء جیًدا، وعندما نتحدث عن التنفیذ، فنحن بالطبع نحتاج إلى أشخاص یعرفون ھذه 

صفحة من المقترح، ویریدون  300األشیاء، أشخاًصا قاموا بقراءة ما یقرب من 

 وجاھزون للمساھمة بوقت أكثر من ذلك في تنفیذه. 

عم، حتى وإن حصلنا على أعضاء جدد داخل الفریق، فال یزال ھناك تحد ألن لذلك، ن 

األشخاص الجدد عندما یسمعون ما یقرب من عشرة اختصارات في فقرة واحدة، یمكن 

أن ُیشعرھم ذلك بالخوف، بل یمكن أن ُیشعر أي شخص بالخوف، حتى أكثر نطاقات 

ccTLDs دوا على االختصارات، شجاعًة. یستغرق األمر بعض الوقت لكي یعتا

والمجتمع الذي یوجد بھ العدید من أصحاب المصلحة، والقیام باألشیاء بالطریقة التي تتم 

بھا في ھذا المجتمع. ربما یریدون في بعض األحیان تغییر األشیاء، ویحتاجون إلى الكثیر 

 من القوة والوقت لتسریع األمور. 

ا، ھو على األرجح لیس مبتدًئا نشًطا ولیس لذلك، فكرنا "كیف یمكننا أن نحول شخًصا م 

مشارًكا نشًطا، إلى مشارك نشط ومن ثم مساھم؟" وربما یكون ھذا ھو الوقت المالئم لي 

لتمریر المقترح مرة أخرى إلى مجتمعاتكم أو إلى مجتمعات أوسع نطاًقا مثل مجتمع 

ccTLDھمون؟ ربما . إًذا، كیف تتعامل مع جذب أشخاص جدد إلى الفریق وجعلھم یسا

یكون ھناك شيء. نود التعرف على تجربتك وربما كذلك تطبیقھا مع أفرادنا. أعني أن 

 یتم ذلك برغبتھم، ولیس رغًما عنھم. 
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إذا تحدثت إلى تشیریل، فستجد أن ھناك جزًءا كبیًرا حًقا منھ. اسمحوا لي بإضافة جانبین  آالن غرینبیرغ:

ال یتوقف األمر فقط على إیجاد أشخاص  إضافیین إلیھ قبل عرضھ على مجموعتنا.

یریدون فعلھ وسیسارعون إلى فعلھ. یتوقف األمر أیًضا على إیجاد األشخاص الذین تثق 

بھم في فعل ذلك بالنیابة عنك، مع العلم أن غالبیة الجزء المتبقي منا لن یولي االھتمام 

 بالقدر الالزم. لذلك فھي عالقة معقدة. 

وع سیكون حًقا عامالً رئیسًیا. ھناك عدًدا كبیًرا من اللوائح التي أعتقد أن تنفیذ المشر 

یجب كتابتھا، ویجب أال تعكس ھذه اللوائح نفس الكلمات، ولكن یجب أن تعكس ما نعنیھ 

بھا إذا لم نكن واضحین بالشكل الكافي. ولست متأكًدا من سیفعل ذلك، ولكني ال أعتقد 

 الشكل الصحیح.أنھ بإمكاننا تحمل افتراض أنھا تمت ب

لدي بالتأكید بعض، لن أقول المخاوف، بل االھتمامات بشأن كیفیة المضي في ھذه 

العملیة، ویجب أن یتم ذلك بسرعة شدیدة. نحن نتحدث عن الشھرین أو الثالثة أشھر 

القادمة. یجب توقیع وختم وتسلیم جمیع ھذه األشیاء. لذا، سیكون ھناك مجاالً ضیًقا 

، وھذا سیشكل تحدًیا حقیقًیا. لست متأكًدا أنھ یمكننا تسلیم ھذه المھمة الستعراض األشیاء

إلى األشخاص الجدد، مما یعني االستمرار مع األشخاص المنھكین. ولكن ھذا جزء 

 ضروري من األمر. ال یمكننا نسیانھ وحسب.

 حتى اآلن ما سنفعلھ في مرحلة مسار ALACال أدري كیف لم تناقش اللجنة االستشاریة 

. یخبرني إحساسي أن طریقة تحقیق ذلك ستكون مختلفة تماًما عن المرة السابقة 2العمل 

ألن المناطق المختلفة منفصلة، وأظن أنھ سیكون لدینا أشخاص مختلفون تماًما وھم 

متحمسون لجزء واحد وال یكترثون حًقا بالجزء اآلخر، أو على األقل لیسوا متحمسین 

 فیھ. بالقدر الكافي لوضع جھدھم 

. لدینا جمیًعا خیار CCWGلیس واضًحا ما إذا كان األمر سیكون متشابًھا مع مجموعة  

، ولكن لیس واضًحا ما إذا AC/SOاالستقالة ببساطة واستبدالنا عن طریق فریق عمل 

كنا سنحاول بفعالیة استبدال األشخاص أو ال. ولیس واضًحا أن األعضاء الرسمیین ھم 

عمل. لذلك، أعتقد أن تحقیق ذلك سیكون مختلًفا تماًما عما رأیناه من یجب أن یقوموا بال

 ، ولكن توقعك حول كیف ستسیر األمور جید تماًما مثل توقعي. 1في مجموعة العمل رقم 
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وال یغیر شیًئا من ذلك حقیقة أن لدینا الكثیر من العمل لنقوم بھ، فلم یعد بعض األشخاص  

اآلن خبراء في بعض ھذه المواضیع. ولدینا الكثیر من الذین كانوا یقومون بالعمل الشاق 

العمل لنقوم بھ في إیجاد وتوظیف األشخاص ووضعھم في ھذه المناصب التي تحتاج إلى 

 مستوى عال من الثقة عندما یتطلب األمر ذلك. أرى أن تشیریل وجارث قد رفعوا أیدیھم. 

 

الى أن ھذا االجتماع استثمار لوقتنا فھو أیضا یعتبر  شكًرا لك، آالن. انظر، باإلضافة أور:-تشیریل النغدون

بمثابة فرصة جیدة. من وجھة نظري المتحیزة أعتقد أنھا فرصة ربما لمساعدة بعض 

األطراف المھتمة بداخل مؤسساتنا والتي ربما ال تشعر بامتالكھا للمھارات والخبرات 

ن لنا أن نساعدھم على الالزمة لالحتكاك والمشاركة فى بعض أنشطة العمل، حیث یمك

الحصول على تأیید غیر رسمي ولكنھ متعمد بنظام" تعال وساعدني وربما مع الوقت 

 نستطیع الوصول إلى حل وسط فربما أتقدم نحوك خطوة وتتقدم نحوي خطوة".

كما الحظت  ALACلقد حدث ذلك بالفعل بشكل غیر رسمي مع بعض األطراف بداخل  

فجأة فى الصورة. ولكن ما یفعلھ ذلك ھو إعطاء الثقة  ما حدث مع مورین والتى ظھرت

 في القادم والسماح لمن ھم في أماكنھم بتدویر الوظائف بینھم. 

اآلن ذلك ال یعني أن أي شخص ینتمي إلینا ،فطالما أننا موجودون في السوق ،فاألشخاص  

أن  ن ذلك یعنيالقدماء لن یرغبوا في اللعب في السیاسة والتطویر والتنفیذ مجدداً. ولك

لكل منا عناصر قدیمة، حسناً فلنكن صرحاء. أنا من القدماء، ولكنھا قصة مختلفة. ولكن 

إال لو جلبنا  -یجب أن یتم قولھا. واحد منكم سیضطر لذلك وإال سنكون كحجر الطریق 

 الناس معنا فوقتھا سنستطیع صنع تأثیر مضاعف إذا نجحنا في ذلك.

ضخ دماء جدیدة، غیر أنك ال تستطیع ضخ دماء جدیدة  نتحدث عن التنوع وعن ضرورة

في تعاملك مع تلك العالقات القویة صاحبة الثقة فنحن ال نضمن رد فعلھم وماذا سیفعلون، 

ولكننا نستطیع أن نساعد أصحاب الدماء الجدیدة لتخطي بدایة مشوارھم سریعاً مما 

 یجعلھم ھم أنفسھم أشخاص أكثر تأثیراً. شكًرا. 

 

 شكًرا. جارث؟ غرینبیرغ:آالن 
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في أمریكا الشمالیة. حسناً، أنا أتسائل، في رأیك  ALACشكًرا. جارث برون من فرع  جارث برون:

والتي ال تشارك أصالً؟ أعني ما الذي تراه  ccTLDما الذي یمنع مشاركة مجموعة 

ین ال العائق األكبر أمامھم؟ في حالتنا، نحن نمثل مجموعة من مستخدمي اإلنترنت الذ

یفھمون أن لدیھم نسبة في األشیاء مما یجعلنا مضطرین لتوضیح ذلك لھم. ولكن یختلف 

 ذلك في منطقتك. 

 

اعتقد ان الفارق یكاد یكون معدوماً ولكننا قمنا بمحاولة تحلیل األسباب التي أدت إلى  كاترینا ساتاكي:

ك ألنك تمتلك . إنھا لغة قبل كل شيء. حسناً فذلccTLDخمول العدید من مجموعة 

 كلھا باإلنجلیزیة.  ccNSOواحداً واثنین وثالثة وأربعة منافذ للترجمة. أعمال مؤسسة 

كبار بشكل یسمح لھم بامتالك میزانیة للسفر حول  ccTLDsحسناً فلیس كل أعضاء 

العالم ولتخصیص أناس للعمل السیاسي، كما أن ذلك یتطلب الكثیر من الوقت والمجھود. 

علیھم القیام بأعمالھم الیومیة باإلضافة إلى أعمال الرفع الثقیل في مجتمع  لذلك فإذا كان

ICANN .فلن یكون ذلك سھالً علیھم 

إذن فبالطبع أو من المحتمل أن لدینا الكثیر من الناس الجیدین والذین یحظون بثقة المجتمع 

م ویقدر ع یثق بھوالذین سیقومون بأعمال الرفع الثقیل والتي یقومون بھا بالفعل، والمجتم

 جھودھم.

 

أرید فقط اإلضافة لذلك. أعنى أنني أتفق مع كل ما قالتھ كاترینا وأیضاً أضیف أن ھناك  بایرون ھوالند: 

الكثیر من األسباب المختلفة والتي لم یصلك منھم إال القلیل. ھناك سببان آخران وأنا اعتقد 

لحكومات. شركتي ھي شركة خاصة بواسطة ا CCSأنھما ال یستحقان الذكر. أحیانا تدار 

غیر ھادفة للربح ولكن ھذا فقط كیان واحد. ال ترغب أقسام الحكومات عادة في أن تكون 

عضوة في شيء ربما یخفض من فوائدھا. حتى لو كان األمر كذلك فأنا لست مقتنعاً أن 

 یرغبذلك ھو الحالة الحقیقیة وربما فقط یساعد على الفھم. إذن ففي بعض األحوال ال 

 األشخاص المنتمون للحكومة في المشاركة. 
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، حیث كانت ھناك ccNSOومازال ھناك بعض االستفاقة من األیام القدیمة جداً من  

صراعات عند تكوینھا وما إلى ذلك، وبعض من ھؤالء العاملین یتذكرون تلك األیام وال 

نا حافظنا وبالرغم من أن ICANNیریدون أن یصبحوا جزءاً من شيء یتمحور حول 

 . ICANNعلى مسافة كبیرة من 

إذن لقد عرفت اآلن األسباب التي جعلتنا غیر متحكمین في كل المستخدمین، بالرغم من  

 امتالكنا لألغلبیة. 

 

ھل تریدون إضافة شيء آخر؟ نقضي الكثیر من الوقت فى التحدث عن التوعیة  آالن غرینبیرغ:

 ود أیة تعلیقات إضافیة. واستقطاب أعضاء جدد. أنا مندھش لعدم وج

 

وذلك ألن كل ما تعلمتھ أنت من إرشادات وفوائد ومساعدات ودروس صعبة الستقطاب  بایرون ھوالند: 

أناس جدد یختلف تماماً عن طرقنا ولكننا نحب دائماً أن نسمع القصص. كیف تستطیع أن 

 ینیھ؟ تحول شخصاً ما إلى مساھم مھم بمجرد أن یرفع رأسھ فوق السطح ویفتح ع

 

 حسًنا. لدینا سیباستیان ثم جارث.  آالن غرینبیرغ:

 

أجل. شكراً لك على ھذا السؤال. أنا لست متأكدا من امتالكي إلجابة ولكن دعني آخذ من  سباستیان باتشولیھ:

سؤالك وأقول أننا نرید أن نعمل على ذلك سویاً. نحتاج إلى خلق نقاش على المستوى 

عیة أكثر من تلك التي یحققھا النقاش على المستوى العالمي. اإلقلیمي حیث أنھ یحقق تو

واحد على األقل ممثل  At-Largeوثانیاً، أحد أحالمنا منذ وقت طویل ھو امتالك ھیكل 

لنا في كل دولة، وأعتقد أنك تستطیع أن تساعدنا في ذلك حیث أنھ من الواضح أنك تمتلك 

ccTLD .في كل دولة 
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ممثلة لنا في كل البالد الموجودین فیھا. أحد الطرق  At-Largeنمتلك بالفعل ھیاكل  

التي یمكن استخدامھا للمساعدة في المشاركة على الجانبین ھو محاولة تحقیق تواصل 

الممثل لنا في الدولة. أعتقد أن ذلك سیكون مفیداً.  At-Largeوالھیكل  ccTLDبین 

سواء كانوا  - ccTLDلین مع لدینا على ھذه الطاولة على ما أعتقد بعض الناس المتص

أعضاء في اإلدارة أو مشاركین أو أي شيء آخر وبإمكانھم أیضاً أن یكونوا بمثابة حلقة 

 الوصل القادرة على اإلضافة أیضاً لھذه المناقشة. شكًرا. 

 

 .وشكًرا. لدینا جارث وساندرا، ھل رفعتھم بطاقاتكم لألعلى؟ حسًنا. ربما ساندرا وألبرت آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا. أنا موافق بشدة على ما قالھ سباستیان. أعتقد أن ھناك فرصة للتعاون. أعتقد أن  جارث برون:

ممثل لنا وأنتم ال تمتلكون  At-Largeبإمكاننا أن نحدد الدول التي نمتلك فیھا ھیكل 

تمثیالً بھا حتى نتعاون وأن تفعلوا أنتم المثل معنا. أعتقد أن بإمكاننا مشاركة بعض 

 لتوظیف فى ھذه الحالة. ا

لقد قمنا بجھود توظیف قویة في أمریكا الشمالیة والتي أدت إلى نتائج متباینة. اعتدت أن  

ابدأ المحادثة بسؤال المجموعات المختلفة "ماذا تریدون أو تتوقعون من اإلنترنت، أو 

تسمحوا ك فلماذا ال تحصلون علیھ اآلن وتریدون أن تحصلوا علیھ فى المستقبل؟ ثم بعد ذل

 لي ان أشرككم معي ونفكر سویاً كیف یمكن أن نوفر ما تریدون الحصول علیھ. 

لقد حصلنا على بعض المدخالت وخاصة من مجتمع ذوي االحتیاجات الخاصة. لقد  

حصلنا بالفعل على بعض المدخالت والمخرجات اإلیجابیة من ناس في مجتمعنا ممن 

حت في الوصول إلى موضوع واحد یمكن أن یكون قاموا بأعمال تدوین ممتازة. إذا نج

 مھماً للناس ویدفعھم للمشاركة في ذلك فسیعد ذلك مفیداً. 
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شكًرا. لألسف لدینا مشكلة. لدینا اآلن عدد كبیر من المتحدثین. لم نتمكن من مناقشة  آالن غرینبیرغ:

دقیقتین. أنا  النقطة األخیرة ولألسف ھناك مجموعة أخرى سوف تعقد اجتماعاً ھنا خالل

أرغب في إعطاء الفرصة للناس للقیام بمداخلة قصیرة للغایة إذا أرادوا ذلك ولكن إذا 

 أرادوا إنھاء االجتماع، فال مشكلة في ذلك. 

 المتحدث التالي ساندرا، ھل تریدین الحدیث أم ستتنازلین عن ذلك؟ 

 

أمتلك شیئاً ربما یضیف إلى ھذه المناقشة.  لقد كنت مترددة في رفع البطاقة حیث أنني ال ساندرا ھوفیریتش:

ولكنني أرید فقط أن أشارككم بعض االفتراضات أو االستنتاجات والتي توصلت إلیھا من 

في أوروبا عامة  ALSومن خالل أیضا مجموعتنا  EuroDIGخالل خبرتي كمنظم 

 وفي المانیا بالتحدید.

ھو اھتمام محدود  ICANNیمھ في والبد أن أعترف أن االھتمام بحوكمة اإلنترنت وتنظ 

جداً. من خالل حدیثي مع بعض الناس، وجدت أنھم یتوقعون من الحكومة أنھا ستقوم 

بحل المشكالت فقط ألنھم قاموا بانتخابھا لذلك الغرض وما إلى ذلك. لماذا إذن على 

 المستھلك أو علینا أن نھتم بكیفیة عمل اإلنترنت؟ 

لنأخذ ذلك كحقیقة مّسلم بھا ونعترف أننا مجتمع صغیر جداً إنھا الحیاة الحقیقیة. إذن ف 

ممن یطلق علیھم اسم الخبراء ونحن فعالً كذلك، ولكننا نتحدث لغة ال یفھما أحد. ولكن 

فلتفكروا في ذلك كشخص ما یعمل طبیباً. لدیھم أیضاً لغتھم الخاصة فھم یتحدثون الالتینیة 

 وال یھتمون إذا كنت تفھمھم أم ال. 

ما علینا فقط أن نقبل حقیقة أننا مجتمع صغیر یتحدث لغة غریبة وعلینا أن نرحب بمن رب 

یرید أن ینضم إلینا وندفعھ للتفكیر في ذلك ونجعل من السھل علیھ االنضمام إلینا. ولكن 

الحقیقة الواضحة ھي أننا مجموعة من الخبراء الذین یمتلكون لغتھم األجنبیة الخاصة 

فھم أنھ من الصعب أن نتابع كل المجتمعات التي تتحدث االنجلیزیة بھم، بالطبع أنا أت

 حیث أنك لن یكون لدیك أبداً ترجمة ألمانیة ھناك. 
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إذن یجب علي أن أقوم بالعمل الشاق باإلضافة إلى محاولة فھم كل ذلك باإلنجلیزیة. ھذه  

لك بطریقة ما فقط مجرد حقیقة أخرى لحیاتنا كخبراء. أعتقد أننا إذا استطعنا قبول ذ

فسوف یكون ذلك بمثابة الخطوة األولى للتفكیر في اتجاھات مختلفة. أنا لم أمتلك الحل 

 بعد ولكن ھذه مجرد فكرة تولدت في عقلي منذ الشھر الماضي فقط. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، ساندرا. فلیخفض الجمیع بطاقاتھم. إذن كنت تستطیع أن توجز لنا في دقیقة أو آالن غرینبیرغ:

اثنتین ما تقوم بھ كل مجموعة في كل دولة أو منطقة فأنا أرحب بإطالعنا على أحدث 

 التطورات، إذا كنت تستطیع أن توجز ذلك سریعاً. 

 

حسًنا. أعتقد أن بارت سیفعل ذلك حیث أنني ال أرى ممثلینا من تلك المجموعة. إذن  بایرون ھوالند: 

أعید صیاغة ما قالتھ ساندرا سریعاً، حیث سیقوم بارت بفعل ذلك. ولكن أرید أوالً أن 

أنھا اثارت نقطة مثیرة جداً في ھذا الموضوع. لقد قلتي أنھ بغض النظر عن اللغة التي 

 نتحدث بھا فنحن نتحدث لغة ال یفھمھا أحد. حسًنا. شكًرا. 

 

ل عبر سأحاول أن أتجّنب المصطلحات الفنیة ھذه المرة. لقد أرسلت مجموعة العم بارت بوسوینكل:

لجمیع المنظمات  TLDsالمجتمعات استطالعاً حول استخدام أسماء الدول والمناطق مثل 

األعضاء وجمیع األطراف المھتمة. لقد قاموا بجمع الردود وھم اآلن یقومون بمناقشة 

كیفیة التعامل معھا. ولقد كانت الردود متباینة تماماً حتى بداخل المجموعة الواحدة. أعتقد 

الذین تجاوبوا مع االستطالع حول استخدام  ccTLDعدید من مجموعة أن ھناك ال

ولقد كانت ردودھم ھي األكثر تبایناً على  TLDsاألسماء ذات الثالثة أحرف لتكون 

 اإلطالق وكان ذلك شیئاً مثیراً.

وفي نفس GNSOو  ccTLDsكما یمكن أن تتوقعوا فلقد كان ھناك اختالف بین بعض  

. إذن فلدى مجموعة العمل gTLDsو  ccTLDsق بین بعض الوقت كان ھناك اتفا

الكثیر من العمل للقیام بھ من أجل التوفیق بین كل ھذه الردود المختلفة للوصول فى 
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النھایة الى توصیة مناسبة فیما یخص استخدام الرموز ذات الثالثة أحرف. لقد بدءوا للتو 

بل. تستطیعون حضور ھذا االجتماع في القیام بھذه العملیة وسوف یجتمعون اإلثنین المق

 إذا كنتم تریدون فھو اجتماع مفتوح. ھذه ھي آخر التطورات باختصار. 

 

ھناك فقط شيء صادفتھ أثناء تشغیل [غیر مسموع] فأنا واحدة من الذین تجاوبوا مع  سیدة غیر معروفة:

 استطالع الثالثة أحرف. 

 

 قرار إذا كانت فقط حالة وحیدة. في ھذه الحالة نستطیع التوصل ل بارت بوسوینكل:

 

الذین انضموا إلینا الیوم في ھذا  ccTLDشكًرا جزیالً لكم. أود توجیھ الشكر لكل أفراد  آالن غرینبیرغ:

االجتماع وبھذا نكون قد وصلنا إلى نھایة اجتماعنا. سیكون ھناك اجتماع حول التوعیة 

ة والمشاركة، إذا كنتم تریدون ذلك. والمشاركة. تستطیعون البقاء ھنا حیث اجتماع التوعی

من المحتمل أیضاً أن یكون المشرب مفتوحاً ولكني غیر متأكد من ذلك. شكًرا لكم جمیًعا. 

 دائماً أتطلع إلى ھذا االجتماع ولقد كان اجتماع الیوم جیداً. شكًرا. 

 

 شكراً جزیالً، وتھانّي مرة أخرى. بایرون ھوالند: 

 

 

 

 

 [نھایة التفریغ]


