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. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
ة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحوی

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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 ص بتوقیت أوروبا الغربیة 9:30إلى  08:30من الساعة  – 2016مارس  8الثالثاء،  
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رة الذي نجتمع ھا نحن نبدأ، بالنسبة إلى مجلس اإلدارة، یوم الدائ طاب صباحكم جمیًعا. ستیف كروكر: 

ونحن محظوظون لنبدأ  لم نلتقي بالجمیع تماًما. فیھ مع العدید من المجموعات المختلفة.

 معكم جمیًعا.

 .ASOنعم، منظمة  ومن أنت؟  

 [ ضحك ]  

 

أحدھما ھو أننا ھنا من  أعتقد أن أمامي تعلیقین قائمین. --ونمطنا العام لھذه األمور ھو  ستیف كروكر: 

 في ھذه الحالة، أعتقد أن لدینا عدد قلیل من األشیاء التي قام األول لالستماع.في الم --أجل 

 نرید أن نسأل عنھا بعض األسئلة، ولكن في المقام األول نحن مھتمین بسماع أفكاركم وآرائكم.

والثاني ھو أن نحاول أن نجعلھا ھادفة وموضوعیة، ولیس فقط تصریحات شكلیة حول 

 مال العظیمة التي نؤدیھا جمیًعا.روعة كل واحد منا واألع

دعونا نكتشف ماھیة اإلجراءات الالزم اتخاذھا، وتحدید القضایا والمشكالت، وتجمیعھا،  

 وُنجري مناقشات صریحة وصادقة بحیث نحقق أقصى استفادة من وقتنا.

 وبھذا، فإنھ حًقا اجتماعكم، لذا الكلمة لك یا أوسكار. 

 

 وشكًرا لكم على حضور ھذه الجلسة. یف.شكًرا لك، ست أوسكار روبلیس: 

ل ھ أعتقد أنھ سیكون من الجید أن نقدم أنفسنا أوالً بحیث یتعرف الجمیع على المشاركین.

 توافقون على ذلك؟
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 بالتأكید. ستیف كروكر: 

 

 باول، ھل ترید تقدیم نفسك؟ --حسًنا، اآلن نبدأ  أوسكار روبلیس: 

 

لمنطقة  IP، وھو سجل عنوان بروتوكول اإلنترنت APNIC أنا رئیس بول ویلسون. بول ویلسون: 

، عفًوا، المجلس --في ھذه الوظیفة، وبالتالي أنا عضو في  --أنا  آسیا والمحیط الھادئ.

لقد شاركت في العملیة االنتقالیة لفترة طویلة، منذ أن بدأت قبل  .NROالتنفیذي لمنظمة 

 عاًما. 20

 [ ضحك ]   

 

 --، أساعد في إنتاج ICGلدى  NROاآلونة األخیرة، كنت واحًدا من مندوبي لكن في  بول ویلسون: 

التقریر االبتدائي الرئیسي، مقترح مجموعة تنسیق عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

IANA. .ھذا أنا. شكًرا 

 

وأنا عضو تنفیذي بمجلس إدارة مركز تنسیق  اسمي ریمكو فان موك. طاب صباحكم. ریمكو فان موك: 

 )RIPE NCCبكة عناوین بروتوكوالت اإلنترنت للشبكة األوروبیة (ش

 

وعضو في المجلس التنفیذي  RIPE NCCآكسل باولیك، مدیر إدارة  طاب صباحكم. آكسل باولیك: 

 .NROلمنظمة 

 

 شكًرا. شیرین شلبي، عضو في مجلس اإلدارة. شیرین شلبي: 
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 دارة.رون دا سیلفیا، عضو في مجلس اإل رون دا سیلفیا: 

 

المسؤول عن مقترح مجتمع األرقام في  CRISPنوراني نیمبونو، نائب رئیس فریق  نوارني نیمبونو: 

 الداعمة. ASOوأنا أیًضا عضو في منظمة  IANAانتقال 

 

، )ARINجون كوران، الرئیس والمدیر التنفیذي للسجل األمریكي ألرقام اإلنترنت ( جون كوران: 

 .NROلمفوضیة األوروبیة لمنظمة وعضو في المجلس التنفیذي ل

 

أوسكار روبلیس، المدیر التنفیذي لسجل عناوین اإلنترنت في أمیركا الالتینیة ومنطقة  أوسكار روبلیس: 

 .2016لعام  NROورئیس المفوضیة األوربیة لمنظمة  )LACNICالكاریبي (

 

  .ICANNستیف كروكر، رئیس مجلس إدارة  ستیف كروكر: 

أیًضا أن كو وي، مع أنھ شخصیة نشیطة جًدا، إال أنھ لم یستطع  اسمحوا لي أن أذكر

 بأكملھا. ICANNنیابة عنكم وكذلك نیابة عن  --حضور ھذا االجتماع، ویرسل أسفھ 

  ھل سنقوم بذلك جمیًعا، أو ما ھي خطتكم؟

وأستطیع  ولكن على أي حال، سأذكر أن لدینا عدد من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرین ھنا.

 شكًرا. أجل. ل رؤیة أغلبھم في الصف األمامي.بالفع

 

 IANAأنا إیزومي أوكوتاني، رئیس فریق المقترح الموّحد لنقل اإلشراف على وظائف  إیزومي أوكوتاني: 

 ، وأعمل مع نوراني في مقترح مجتمع األرقام.)CRISPوالمعروفة بـ(
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) الذي RIRجل اإلنترنت اإلقلیمي (، س AfriNICأنا آالن باریت، المدیر التنفیذي لـ آالن باریت: 

 IANAعضو في مجموعة التنسیق لعملیة انتقال اإلشراف على وظائف  یخدم أفریقیا.

ولكن لم أعد ضمن  CRISPوقبل ذلك، كنت عضًوا في فریق  ).ICGوالمعروفة بـ (

 .CRISPفریق 

 

ات، ولكن فقط من أراه من حسًنا، أنا ال أرید أن إضاعة وقتنا، مرة أخرى، على الشكلی ستیف كروكر: 

نعم، آشا  ھل أفتقد الجمیع؟ أعضاء مجلس اإلدارة، واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة.

الي بذلك، لدینا حو أوه، وجدتھم في الصف الثاني كلھ ھناك، نعم. تجلس في الصف الثاني.

ثیل بھذه الساعة من صباح الیوم، وھذا تم من أعضاء مجلس اإلدارة، یجلسون ھنا. 10

 جید.

 [ ضحك ]  

 

 نسمع ھمھمة ھنا. أجل. باإلضافة إلى ثالثة آخرین ھنا. أجل. ستیف كروكر: 

 

 شكًرا. ممتاز. أوسكار روبلیس: 

 

 وھناك رام. ستیف كروكر: 

 

حسًنا، لدینا جدول أعمال، ولكن عندما كنا نصیغ جدول األعمال ھذا، وضعنا في  شكًرا. أوسكار روبلیس: 

كنا نعتقد أنھ سیكون في غرفة صغیرة، ولیست  مختلًفا لھذا االجتماع. اعتبارنا مكاًنا

 ضخمة بل والغرفة الرئیسیة.
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 بل أربعة موضوعات حقیقة. في األساس، لدینا ثالثة موضوعات. 

وتحدیدا مع  IANAالمرتبط بانتقال  --األول، بالطبع، ھو األكثر أھمیة بالنسبة لنا وھو  

)، SLAاألمور المتعلقة باعتماد اتفاقیة مستوى الخدمة ( تنفیذ مقترح األرقام وجمیع

 ، وجمیع ھذه األشیاء.SLAوعملیة 

المرتبطة بغوران، الرئیس التنفیذي الجدید، وفترة تدریبھ،  --بعد ذلك، المسألة الثانیة  

وكیف یمكننا تحسین ھذه الفترة التدریبیة لیس لصالح التفاھم المتبادل فحسب، بل أعني 

 قات التفاھم لدى مجتمعاتنا.تحسین أو

ًدا أو سؤاالً واح -حیث أرسلتم إلینا بعض األسئلة  والموضوع الثالث لھ عالقة بمخاوفكم، 

، لذا قد یكون لدینا وقًتا للرد على تلك ASOحول عملیة التعیین بمجلس اإلدارة من 

 التخوفات.

إذا كنا قادرین على  بشأن السیاسات، لذلك دعونا نرى ما ASOوأخیًرا، لدینا تحدیث  

  تغطیة تلك الموضوعات.

بدًءا من الموضوع األول، الذي لھ عالقة بالمرحلة االنتقالیة، كما أوضحُت، فإن الفائدة  

 .SLAالرئیسیة التي نسعى إلیھا تتمثل في توضیح أفكارنا بشأن 

ى یجب أن ُینظر إلیھا كتمھید لالنتقال ویجب أن تؤخذ عل SLAباألمس، ذكرنا أن  

محمل الجد كشرط مسبق قبل المتابعة، وأردنا أن نعلمكم برأینا في ھذا األمر، ولذا سوف 

 إذا ما كانوا یریدون أن یكونوا أكثر تحدیًدا بشأن ھذه العملیة. --أطلب من زمالئي 

یرید التحدث قلیالً عن ھذا  NRO ECلذا، أنا ال أعرف ما إذا كان أحد أعضاء  

  الموضوع.

 جون؟ 
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بشأن الجدول الزمني لالنتقال  ICANNاعتقد أننا نود أن نفھم وجھة نظر مجلس إدارة  وران: جون ك

  من حیث التنفیذ.

بمعنى أنھ بمجرد أن تكون ھناك خطوات یجب تنفیذھا قبل أن یرسلھا مجلس اإلدارة إلى 

ھناك بعض  ).NTIAاإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات في الوالیات المتحدة (

 وھناك خطوات یجب القیام بھا بعد ذلك. طوات التي یجب أن تتم بالتزامن مع ذلك.الخ

ونحن جمیًعا نعلم أننا بحاجة إلى إنجاز ھذا األمر، ولكن أعتقد أن ھذا یتوقف على من 

 نطلب منھ ذلك، حیث إن لدینا أفكاًرا مختلفة حول اصطفاف ھذه الخطوات.

 

 ال نجد اإلجابة التي تریدونھا، ومن ثم نخبركم بمن یجیب على ذلك.لماذا  -حسًنا، لَم ال  ستیف كروكر: 

 .--كل شخص لدیھ  -سنعطیكم 

 

أن یجلب نسخة، سوف نرسل لك قلًما،  SLAإن كان بإمكان فریقنا الذي یعمل على  جون كوران: 

 ستیف، إلیك ما ترید.

 

یل الصغیرة المجمعة مع بعضھا ھناك مجموعة كاملة من التفاص --لذا، أنت تسأل  أجل. ستیف كروكر: 

 بنوع من التعقید.

والجزء السھل منھا ھو أنھ عندما نحصل على المقترح، فإننا نقدمھ بسرعة، بسرعة  

 .NTIAكبیرة، إلى 

تتمثل الصورة األساسیة في  أما الخطوات التي تلي ذلك، فھي األكثر إثارة لالھتمام. 

مثالن الجزء األمامي من تلك العملیة، ، یNTIAالحكومة، مع  حدوث أمرین بالتوازي.

ولكن یحدث الكثیر وراء الكوالیس حیث سیتم النظر في ذلك المقترح والرجوع بإجابة 

  تقول، "نعم، إذا كنتم تفعلون كل ھذه األمور، فھذا جید".
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ولكن بالتوازي مع ذلك، یریدون أیًضا رؤیتنا ونحن ننفذ األجزاء الرئیسیة من ذلك على  

 قع، والتي ھي اللوائح وبعض قطع التنفیذ األخرى.أرض الوا

وأنت یا كریس،  كان لدینا اجتماع حقیقًة اللیلة الماضیة، وكانت شیرین حاضرة فیھ. 

إنھ فعالً جدول زمني  لماذا ال تخبرنا أكثر عن التفاصیل المفیدة. كنت حاضًرا أیًضا.

 متسارع لوضع كل قطعة من القطع الرئیسیة في مكانھا.

على وجھ الخصوص، ھناك حركة معقدة إلتمام جمیع  SLAقول مع احترامي لـ سأ 

التفاصیل، ولكن المطلوب ھو أننا ال یمكننا توقیعھا وإنفاذھا قبل وقف العقد، ولكن یمكننا 

 االلتزام بحدوث ھذه الحقیقة.

ھناك قدر ضئیل من الثقة مشارك في ھذا الوضع، ولكن أغلب الثقة یكمن في طریقة  

 حة جًدا ستحدث بترتیب معین.صری

 

 شكًرا. أوسكار روبلیس: 

 (بعیًدا عن المیكروفون).  

 

 طاب صباحكم. مرحًبا. وبروس. ستیف كروكر: 

 

جزء مما یشغلنا، أنھ من  --ھذا بالضبط  قبل، جون، اسمحوا لي أن أقول شیًئا عن ھذا. أوسكار روبلیس: 

ألشیاء التي یتعین علینا القیام بھا وشيء أجل إتمام كل ھذه الخطوات، ھناك الكثیر من ا

 ربما خارج سیطرتنا.

ولكن ھناك بعض  في فعل شيء خارج سیطرتنا. NTIAعلى سبیل المثال، رغبة  

جداول  ICANNاألشیاء التي ھي في الواقع داخل نطاق سیطرتنا، وباألمس ذكر موظفو 

  ".SLAام بعد موافقة زمنیة تقریبیة عن ھذا، واستخدموا مصطلح "فترة التعلیق الع
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حسًنا، ھذا شيء یمكنكم السیطرة علیھ، وفي ھذا الصدد، أود أن نسمع شیًئا من فریق  

CRISP  الذي أنتج كل ھذه المبادئ واألسس الخاصة باتفاقیةSLA  والتي جعلتنا نقوم

بھذا بطریقة معلنة، وشفافة ضمن عملیة متاحة مضمن فیھا عملیة تعلیق متعددة الفترات 

 توقع أننا لن نحتاج إلى أي فترة تعلیق عام أخرى.ون

 --إذن  

 

 لقد فھمت األمر. ستیف كروكر: 

 

 جون، ثم إیزومي. أوسكار روبلیس: 

 

ستیف، أعتقد أنك أشرت إلى أن التنفیذ ینبغي أن یحدث وفق اللوائح الداخلیة وبعض  جون كوران: 

أود و تضم تلك العناصر األساسیة.العناصر الرئیسیة األخرى، وأعتقد أنني لم أر قائمة 

  أن أعرفھا.

عنصر  IANAمن الواضح لمجتمعنا، أن اتفاقیة مستوى الخدمة بشأن خدمات ترقیم  

أساسي وكنا نتوقع أن تكون ضمن تلك القائمة، وأعتقد أن ما في تلك القائمة وما لیس 

 لكثیر من الوثائقفیھا غیر واضح، وھذا ربما شيء نحن بحاجة لمناقشتھ ألنھ لیس ھناك ا

 تشرح ما الذي تم التخطیط لھ فعالً ھنا.

 

أنا بالفعل أتعاطف معك بقدر ال بأس بھ وینبغي أن أكون في مكانة تؤھلني لرؤیة  أجل. ستیف كروكر: 

  --أكبر قدر من الوثائق بطبیعة الحال، وعلى الرغم من ذلك، أرى 

 --أنني قد حصلت على عروض تنافسیة ھنا من 
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ستیف، لقد حصلت على طلب یضمن كل أعضاء مجلس اإلدارة الذین یریدون التحدث،  شلبي: شیرین 

 حسناً؟ لذلك لماذا ال ندع الكالم لمایك، وبروس، ثم سأضیف تعلیًقا وإریكا ثم أنا.

 

 تفضل. ستیف كروكر: 

 

  مایك. شیرین شلبي: 

 (بعیًدا عن المیكروفون).  

 

 --الجمیع  ا.بروس، تفضل إذً  حسًنا. شیرین شلبي: 

 

  شكًرا لك شیرین. بروس تونكین: 

أعتقد أننا في ھذا األسبوع ال نتناول سوى تلك  نعم، سؤالك الذي طرحتھ جید جًدا. 

 NTIAالمرحلة االنتقالیة بین محاولة للحصول على مقترحات جاھزة إلرسالھا إلى 

عملنا التي نعتمد  وجعل كل مجموعة تنھي أعمالھا ومن ثم البدء بفعالیة في بناء خطة

 علیھا حتى نھایة العام.

وكما ذكر ستیف، كانت لدینا بعض المناقشات اللیلة الماضیة لمحاولة القیام بذلك  -لذلك  

 أو لوح ورقي، في ھذه الحالة. وتخطیط الكثیر على لوحة بیضاء،

 رقيلذلك، تتمثل إحدى المھام في أن یكتب الموظفون فعلًیا محتویات ھذا المخطط الو 

الذي نستطیع مشاركتھ معكم، لكنني سأعطیكم لمحة من نظرة رفیعة المستوى والتي قد 

 تساعدكم قلیالً.
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مارس تقریًبا، وھو  10ومن ثم، ھناك شيء واحد نأملھ بنھایة ھذا األسبوع، الموافق  

، وقرار المجلس الذي CCWG، وتقریر ICGأنھ سیكون لدینا مقترح یربط تقریر 

 وبھذا تنطلق عملیة، .NTIAیمكننا إرسالھ إلى  یدعمھما والذي

سنقضي ما یقرب من أربعة أسابیع في كتابة اللوائح الداخلیة التي تتضمن  بعد ذلك، 

 وھذا سینقلنا إلى منتصف أبریل. جمیع تلك المواد.

ة ھي وبذلك فإن اللوائح الداخلی وبعد ذلك، سیتم نشر تلك اللوائح الداخلیة للتعلیق العام. 

 تي یتم نشرھا للتعلیق العام.ال

وكما تعلمون، بحلول مطلع یونیو أو أواخر مایو، یتوقع المجلس أن ینتھي  -بموازاة ذلك  

 من تلك اللوائح الداخلیة ویوافق بشكل أساسي علیھا.

في الواقع بمراجعة كل ھذه المعلومات التي قدمناھا، كما  NTIAفي موازاة ذلك، تقوم  

 ئح الداخلیة للتأكد من أنھا تتماشى مع ما قلناه في تلك المقترحات.ستراجع أیًضا اللوا

تقریر یقول: "ال اعتراض لدینا  NTIAلذا، فإنھ تقریًبا في منتصف یونیو، سیكون لدى  

 على المقترح، واللوائح الداخلیة".

وفي  ،وببلوغ ھذه المرحلة، یمكننا البدء بعد ذلك بتوقیع االتفاقیات، لنقل في أواخر یونیو 

الفترة ما بین یونیو وأغسطس، سنقضیھا بشكل أساسي في استكمال جمیع تفاصیل التنفیذ 

 في الوقت --الالزمة قبل أن تقرر حینئذ حكومة الوالیات المتحدة عدم تجدید العقد الذي 

 الحالي ینتھي في سبتمبر.

ب تمدیده أو إنھم بحاجة إلى اتخاذ قرار بحلول أغسطس حول ما إذا كان ذلك العقد یج 

 ویفضل قبل ذلك، تجدیده، لذا علینا إجراء جمیع عملیات التنفیذ بحلول شھر أغسطس.

 كما تعلمون.

أما من حیث التوقیع على االتفاقیة، فأتوقع أن نتمكن من التوقیع بمجرد أن یرد إلینا  

 في منتصف یونیو تقریًبا وعندئٍذ سنكون قادرین على التوقیع على NTIAالتقریر من 

 االتفاقیة.
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بالنظر إلى مرورنا بفترة تعلیق عام مطولة بشأن اتفاقیتكم نفسھا، كما  --أنا ال أرى  

تعلمون، أشعر بأننا لن تحتاج إلى وضع االتفاقیة للتعلیق العام، ولكن اللوائح الداخلیة ھي 

 من تحتاج إلى ذلك.

  فھل ھذا مفید؟ 

ة، ولكن ھذا اكتمل في األساس اللیلة سنحاول القیام بھذا ونحدده لكم في صفحة واحد 

 الماضیة، لمجرد المحاولة وإنجاز شيء من الخطة.

 

إذا  للتعلیق العام؟ SLAھل ستخضع اتفاقیة  بروس، أعتقد أن سؤالك، ألكون دقیًقا، ھو: ستیف كروكر: 

كان األمر كذلك، فلماذا، ألنھا قد مرت بالفعل بالكثیر من التعلیق العام ضمن العملیة 

ما ھو تسلسل الذي یتم اعتمادھا بھ، والذي تلتزم بھ، وھكذا  --وأین ھو  لخاصة بھا؟ا

 وكیف لنا أن نعرف بذلك في تلك المرحلة؟ وأین ستكون مالئمة؟ دوالیك؟

 

ھناك مناقشات مستمرة  --لذلك أتصور أنھ وفًقا لما أفھمھ أن تلك االتفاقیة ال تزال  أجل. بروس تونكین: 

بمجرد الموافقة علیھا على نحو فعال بین الطرفین، أتصور أننا سننشرھا ھذا األسبوع، و

أفترض أن مجتمعكم سیوافق على جمیع  --من أجل الحصول على معلومات، ولكني ال 

طلبت منا عدم التكھن  NTIAشروط ھذه االتفاقیة، ولكننا لن نوقعھا حتى نھایة یونیو ألن 

ح لھم بإدارة عملیتھم، وبعد ذلك یتمكنوا من قول: ال یزال یتعین علینا السما واالفتراض.

 "نعم، نحن مرتاحون لھذا االنتقال".

 

والسبب وراء سؤالھم عن التعلیق العام ھو ألن لدینا خطة في الواقع  فقط للتوضیح. عذًرا. أكرم عطا هللا: 

 ونشرھا للتعلیق العام. SLAإلنھاء 

 النھائیة، أعني أنھ SLAأن یرى اتفاقیة إذا شعر المجلس أنھ لیس من الضروري للمجتمع 

 رولكن الخطة تتمثل في نشرھا للتعلیق العام ونشع یمكننا اتخاذ قرار بعدم نشرھا للتعلیق العام،

 ت الخطة.ھكذا كان بأن لدینا الوقت لتلقي تعلیقات الجمھور قبل أن نتمكن من توقیع االتفاقیة.
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 --سننشرھا على أي حال، أكرم  أعني، أنا أعتقد أننا أجل. بروس تونكین: 

 

 نعم، بكل تأكید. أكرم عطا هللا: 

 

  والسؤال ھو ما إذا كنا نقوم بفترة تعلیق عام رسمیة علیھا أم أنھا مجرد وثیقة منشورة، -- بروس تونكین: 

 

 أجل.  أكرم عطا هللا: 

 

ن بشأن ما إذا كنتم تعتقدون ولكن، كما تعلمون، أعتقد أن المناقشة مع ھذا المجتمع ستكو بروس تونكین: 

 أن ذلك مطلوًبا أو ال.

 

 أجل. أكرم عطا هللا: 

 

 إیزومي؟ شكًرا. أوسكار روبلیس: 

 

  .CRISPإزیومي أوكوتاني یتحدث مع فریق  شكًرا. إیزومي أوكوتاني: 

ھذا توضیح حول الجداول الزمنیة، وقد كان ھذا جدید تماًما بالنسبة لي وكان من المفید  

 .CCWGروس ھذا بوضوح بالتزامن مع عملیة أن شرح ب

على الجداول الزمنیة التي من شأنھا  ICANNوأود أن أطلب ربما أن سجالت وعمل  

أن تكون مقبولة لدى كال منھما ألنھ كان ھناك طلب على قائمتنا العالمیة بأن یكون ھناك 
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ة نا تحدید الصیغفي ما توقیت یمكن --وضوح في الجداول الزمنیة الشاملة حول كیف أنھ 

 ، عندما نتمكن من التوقیع علیھا، وعندما تأخذ فعالً حیز التنفیذ.SLAالنھائیة التفاقیة 

ولمجرد مشاركة ما فھمتھ وما توقعتھ، فإننا نتفق في الواقع مع بیان األقلیة الصادر عن  

ASO  بشأن توقیتSLA لذلك كان فریق ،CRISP  یتوقع فعالً تحدیدSLA  في نفس

ت تنفیذ تغییرات اللوائح الداخلیة لمجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة توقی

ICANN.ألن ھذا معادالً آللیة المساءلة ومن ثم كان ھذا ما توقعناه ، 

سیواصال مناقشة ھذا لالتفاق على شيء  ICANNو RIRلذلك أنا أثق أن سجالت  

 مقبول لدیھما على حد سواء. 

التعلیق العام وھي أننا قمنا في الواقع بما یعادل التعلیق وھناك مالحظة واحدة تخص  

، من كل CRISPوكان فریق  لقد كنا نفعل ھذا على قائمة المراسالت العالمیة. العام.

أخرى،  وبعبارة نسخة من المقترح، یشارك مالحظتنا التي تتفق مع مقترح مجتمع الترقیم.

كًدا مما إذا كانت ھناك حاجة إلى تعلیق لذا، لست متأ .ICGكانت أیًضا متفقة مع مقترح 

 عام آخر.

 لذا أرید أن أسلط الضوء على ھذا على أنھ مالحظة مني. 

كذلك، ولكني ال أعرف ما إذا كان من  SLAوأرید أن أدلي بتعلیق حول محتویات  

 ؟--ھل یمكنني  األفضل تأجیلھا إلى فرصة أخرى أو أواصل طرحھ، أوسكار؟

بأن اإلصدار األحدث، أي  CRISPعید لمشاركة مالحظات فریق أنا أیًضا س حسًنا. 

 ، یتفق مع مقترح مجتمع الترقیم.SLAمن  4اإلصدار 

لذلك، فإن ھذا یعكس إجماع آراء  .ICGومرة أخرى، یعني ھذا أنھ یتفق مع مقترح  

كمجتمع مصادر األرقام العالمي،  RIRعلى أننا انتقلنا عبر كل منطقة من مناطق 

ات التشغیلیة الثالثة، وتم ھذا أیًضا من خالل التعلیقات العامة التي قد طرحتھا والمجتمع

ICG .أیًضا، لذلك أعتقد أنھ یحمل ثقالً كبیًرا 
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وبناًء على ذلك، أود أن أؤكد أن أي تغییرات من شأنھا أن تسبب تناقضات مع مقترح  

ICG .لیست نقطة تفاوض 

، وقد اُقترحت بعض RIRو ICANNعل بین ولذا فإنني أالحظ أنھ في بعض من التفا 

، والتي كانت مصدر قلق ICGالتغییرات التي من شأنھا أن تسبب تناقضات مع مقترح 

 . CRISPمن وجھة نظر فریق  --لـ

استیعاب أن أي تغییرات  RIRو ICANNلذلك أود أن أؤكد أننا جمیًعا نشارك كل من  

نحن ال نرید لفتح ھذا األمر  ض.لیست نقطة تفاو ICGتؤدي إلى تضارب مع مقترح 

 للتفاوض.

 

  --أو  ICANNأي شخص من مجلس إدارة  شكراً لك إیزومي. أوسكار روبلیس: 

 جون؟  

 

بالنظر إلى الجداول الزمنیة المقترحة، أو على األقل ما قد تم اقتراحھ، فإن مجتمع األرقام،  جون كوران: 

، 2015ینایر  15بالموعد النھائي في  ، فقد التزمناICGعندما وصل األمر إلى مقترح 

ونحن نفھم أحكام مساءلة مجتمع األسماء على النحو المحدد في  قبل أكثر من عام.

وھذا ھو سبب إطالقنا لمجموعة  CWGالداخلیة المطلوبة لـ  ICANNتغییرات لوائح 

 والمضي بالعملیة التي مررنا بھا. ICANNالعمل المجتمعیة لمساءلة 

ربما مجتمع األسماء خطأ ألن التدابیر نحتاجھا للمساءلة، والتي حددنھا  في وقت الحق،

وال یبدو أن إنجازھا ضمن أولویات مجلس إدارة  SLAقبل أكثر من عام، مضمنة في 

ICANN .ربما كان ینبغي علینا تنفیذ ھذا  في الواقع ولكن اللوائح ضمن تلك األولویات

 موذجیة.النھج بدال من استخدام نھج عقد أكثر ن
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  یمكنني اإلجابة، ما لم ُیرد ستیف أن یجیب على ذلك؟  بروس تونكین:

 أجل. 

لذلك شكلنا لجنة فرعیة من مجلس اإلدارة للتأكد في الواقع  لیس لھا نفس األولویة، جون. 

لدینا رون، على سبیل المثال، وأعتقد ما ال یقل عن ثالثة من  من تلخیص االتفاقیة.

لذلك شكلنا  ربما تعطیكم رون تحدیًثا بشأن ھذا الموضوع. ة.أعضاء مجلس اإلدار

 ونعمل بجمیع ھذه األشیاء بالتوازي في األساس. مجموعة.

وأتوقع أن تلك االتفاقیة التي تشیر إلیھا، شروطكم لھذه االتفاقیة یجب أن تكتمل في  

  غضون أسبوع أو نحو ذلك، ونأمل اكتمالھا ھذا األسبوع.

من و أن التوقیع الفعلي على ھذه االتفاقیة مقابل الموافقة على الشروط. ما أرید قولھ ھو 

تقریرھا في منتصف یونیو، إذا كان  NTIAالمرجح توقیع ھذه االتفاقیة بعد أن ُتصدر 

 ذلك یساعد.

 

 ومن أج الوضوح، ھل سیكون ذلك بعد اعتماد تغییرات اللوائح الداخلیة ونفاذھا؟  جون كوران:

 

 نعم، أعتقد ذلك.  بروس تونكین:

 

أمامك حالة سباق محتملة إذا كان أي شيء في تغییرات المساءلة الخاصة بتك اللوائح   جون كوران:

مقابل مجلس  IRP، على سبیل المثال، إحدى ھیئات SLAالداخلیة قد یؤخر توقیع 

  لذلك نحن بحاجة فقط إلى توخي الحذر جیًدا. .SLAاإلدارة الذي یقوم بالتوقیع على 

الملزمة التي اقترحناھا، ومن ثم تمت الموافقة علیھا  SLAیكمن الفرق بین اتفاقیة  

ولكنھا لم تصبح ساریة حتى یتم إصدارھا، في أن الشروط تم االتفاق علیھا وھي بالفعل 

  قانون ملزم.
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یتوقف توقیعھا بعد أحكام المساءلة على اللغة الدقیقة للوائح الداخلیة، ونعلم ما وضعناه  

وسیكون من  اآلن علینا أن نرى ما سنتجھ صیاغة اللوائح الداخلیة. .CWGي مقترح ف

غیر الجید إذا انتھى بنا المطاف بحالة ال یمكننا فیھا إكمال ھذا األمر في الوقت المحدد 

 ألننا قد وضعنا األمور بترتیب غیر صحیح.

 

ا في حاجة إلى العمل مًعا لمحاولة تجنب وأعتقد أنن لذلك أتفق على أن ھذا سیكون سیًئا.  بروس تونكین:

 حدوث ذلك.

لكن أعتقد أن األسلوب ھنا یتعلق بعملیة صیاغة اللوائح، ویتمثل التوجیھ الذي منحناه  

 .CCWGو CWGلمن یقومون بھذه الصیاغة في أن ھناك حاجة إلى توفیق بین تقاریر 

و أن ھناك حاجة لمطابقة ھ RIRوأیًضا التوجیھات إلى المجموعة التي تتعلق باتفاقیة 

  .CRISPمقترح 

وتحتاج ھذه االتفاقیات واللوائح إلى الوفاء  لذا أعتقد أن رسالتنا ھي وثائق المتطلبات. 

بوثائق المتطلبات تلك ولذلك نحاول التأكید على أن لدینا مجموعات في كل جانب من 

بعد ذلك یمكن للعامة و المجلس وكل جانب من المجتمع یمكنھا المساعدة في مراجعة ذلك.

 أیًضا مراجعة ذلك.

 

لتناول السؤال الذي طرحھ جون، سیتم اعتماد اللوائح الداخلیة لكنھا لن  --مجرد إضافة   أكرم عطا هللا:

لذلك فإن جمیع التغییرات التي یتم إجراؤھا  تدخل حیز التنفیذ حتى بعد حدوث االنتقال.

 IRPعلى اللوائح لن تدخل حیز التنفیذ حتى حدوث االنتقال لذلك نأمل التعامل مع سؤال 

 شكًرا. الخاص بك.
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وأتمنى أال نضطر إلى التأكید على  --أعتقد أننا أكدنا بضع مرات  معكم بول ویلسون.  بول ویلسون:

باعتباره  CCWGحیث یتماشى مع تقریر  خاص بنا،ھي نظام المساءلة ال SLAأن 

  وتحسینھا. ICANNمراجعة مساءلة  --جزًءا من المراجعة الشاملة والموافقة 

 دون رؤیة، بروس، سلسلة الخطوات المحددة التي تحدثت عنھا مسبًقا، یصعب --لذلك أتعجب 

ء تنفیذھا، واعتمادھا، أثنا SLAلكن ھل یمكننا رؤیة  قلیالً مناقشة ھذا بشكل دقیق جًدا.

وھل یتم تنفیذه أو إجرائھ بشكل غیر قابل للتغییر مع الترقیة إلى اللوائح ولیس كبعض 

 األنشطة الموازیة التي قد تتضمن السالسل الخاصة بھا من الخطوات غیر المتزامنة؟

كما ھي، كما أقول، دون تغییر مع بقیة إجراءات  SLAأعني، أننا إذا استطعنا رؤیة  

لتحسین التي تتم على المساءلة ومعرفة أنھ تم وضعھا بشكل خاص في جدول زمني، ا

 أعتقد أن ھذا من شأنھ أن یساعدنا في فھم إلى أین نتجھ.

 

ج لكن، نعم، سندم أعتقد أنھ یتعین اتخاذ ھذا كإجراء نعمل مع الموظفین على تنفیذه. نعم.  بروس تونكین:

وتعد "عدم قابلیة  دول الزمني حتى یكون ذلك واضًحا.ھذه االتفاقیة المحددة كجزء من الج

لذلك سندمج ھذا  التغییر" على األرجح ھو المصطلح الصحیح الذي یجب استخدامھ.

 الجدول الزمني حتى یكون واضًحا أنھ جزء من عملیة المساءلة.

 

 یمكن لألمور أنأنا مقتنع بأن ھناك بعض الحاالت الطارئة من النوع الذي وضعتھ، حیث   ستیف كروكر:

 لكن أعتقد أن معظم ھذه األمور قد تم توقعھا بالفعل ولن نصل إلیھا. تنحرف عن مسارھا.

  لكنني أركز على نقطة عدم وضوح الصورة بالقدر الكافي وأن االتصال محدود إلى حد ما.

لذلك فإن إحدى الخطوات التي حصلت علیھا من ھذه المحادثة ھو أن التحلیل والترقب  

ل ھذه العملیة برمتھا من منظور إرضاء مجتمع األرقام ھو أمر مرتب ولذلك ینبغي خال

أعتقد أن ھذا أمر واضح تماًما وھو أنھ یتعین علینا  علینا التأكد من تنفیذه بطریقة أحدث.

لذلك إذا كان ھناك أي سبب لعدم الراحة، سیكون ھذا لسبب معلوم ولیس  --القیام بذلك 

 ألسباب غیر معلومة.
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مع صیاغة اللوائح  SLAلذلك أعتقد أنني أؤید تماًما نقطتین تتعلقا بالتأمین في تطویر   شیرین شلبي:

الداخلیة لكن كإجراء وقائي بالنسبة لك، لن یقبل المجلس صیاغة اللوائح أو یتبناھا حتى 

 یتم قضاء فترة التعلیق العام بالكامل ویتم وضع التعلیقات في االعتبار.

وا خالل فترة التعلیق العام قادرین على ما معرفة ما إذا كانت صیاغة اللوائح لذلك ستكون

لذلك أعتقد أن  أو ال باإلضافة إلى الخطوات التي سنتخذھا. SLAمطابقة وتم تأمینھا في 

ھناك وفرة من اإلجراءات الوقائیة في العملیة لضمان عدم حدوث ھذا االنحراف عن 

 المسار.

 

نرید مشاھدة  أعتقد أن ما یقترحھ ستیف ھو ما نرید بالضبط الخروج بھ من ھذا. ا.شكرً   أوسكار روبلیس:

الفترات بالضبط والمخاطر المرتبطة بھا ألن لدینا أیًضا مخاطر أن نفشل في الحصول 

قبل الثالثین من سبتمبر حیث ینتھي  IRPعلى موفر الخدمات في حالة فشل بعض من 

لذلك توجد ھنا  ول من أكتوبر لن تتوفر لدینا الخدمة.ألن في الیوم األ NTIAالعقد مع 

 مخاطر تشغیلیة أخرى، ال تتعلق باالنتقال فحسب وإنما تتعلق بالجزء التشغیلي كذلك.

حسًنا، ال أعرف ما إذا كان یرید شخص ما تناول أي قضایا أخرى ترتبط بھذا --إًذا 

  االنتقال أو ال؟

 آالن، ثم إیزومي. 

 

  معكم آالن باریت. شكًرا. ًبا.مرح  آالن باریت:

 لقد حققنا فھًما أفضل. وأعتقد أننا أحرزنا تقدًما جیًدا في ذلك. SLAتحدثنا كثیًرا عن توقیت  

إحدى الصعوبات التي  .SLAولكني أرید التحدث قلیالً بشأن عملیة الصیاغة أو بنود  

 ICANNین في جانب تواجھنا ھي أنھ یبدو أننا نتعامل مع مجموعات مختلفة من المحام

وأحیاًنا یبدو أن الفریق القانوني الذي أبدى تعلیقھ أو أجرى تغییر  في تكرارات مختلفة.

 صیاغة على أحد اإلصدارات قد ال یولي أي اعتبار إلى التكرارات السابقة.
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لذلك أعتقد أن أحد األمور التي یمكننا القیام بھا للمساعدة في ھذا قد تكون بتحدید شخص  

، شخص یمكننا التحدث SLAیتحمل مسؤولیة العمل للتفاوض مع  ICANNانب في ج

إلیھ عن الجانب التجاري ویعرف ما ھو وسوف یمثل حلقة اتصال ثابتة وھذا الشخص 

وال ندري  .ICANNسوف، في المقابل، أفترض، سیتحمل مسؤولیة تدریب محامیي 

 من ھذا الشخص اآلن.

 

أعتقد أن الوضوح بشأن من یوجد في جانب  تماًعا الحًقا الیوم مع أكرم.أدرك أن ھناك اج  رونا دا سیلفا:

ICANN .لكن في الوقت نفسھ سیصل إلى أن ھذا الشخص قد یتم تعیینھ عندئذ--- 

 (انقطاع الكھرباء مؤقًتا) 

 

وبمجرد تحدید ذلك،  ... التحدید السلیم للجمھور والمجموعات وأنواع القضایا الموجودة.  رام موھان:

في أوقات سابقة موظفین  --ما یعنیھ ذلك ھو أن ھناك  للتأكد من وجود مشاركة واضحة.

وفي ھذا الوقت،  بطرق عدیدة أخذوا المبادرة في تحدید وتعریف المشاركة. ICANNمن 

 لزیادة ذلك، ھناك أیًضا مشاركة واضحة للمجلس في ذلك المجال.

ناء قائمة كاملة بـأنواع المشاركات التي ینبغي أنا القائد الحالي لھذه المھمة للمساعدة في ب 

لذا لیس  ومن المنتظر أن یتم ذلك بالتنسیق مع غوران وباقي المجلس أیًضا. إجراؤھا.

 من مھام المجلس توجیھ غوران، إلى ما یتوجب علیھ فعلھ.

النقطة األخیرة التي أرید إثارتھا، ال تركز على ما ینبغي أن تكون علیھ اجتماعات  

ان وعلى نوعیة الرحالت التي ینبغي علیھ القیام بھا ألنھ یسھل غالًبا التركیز على غور

وجوده في أحد األماكن أو مكان آخر والخلط بین الجھود المبذولة للقیام بذلك مع التأثیر 

  المتوقع على الفھم الفعلي لماھیة القضایا وھذا أمًرا ھاًما لمجتمعك.

رغبة صادقة لمشاركتك في الحصول على اإلدخال إذن بإیجاز، یوجد فھم واضح و 

والعمل مباشرةً معك، مع غوردان، العمل بطریقة ال توفر مجرد التواجد في األماكن التي 

 تلتقون وتتجمعون فیھا فحسب وإنما أیًضا للحصول على فھم أكثر عمًقا للقضایا التي تھمك.
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تمكنا من الحدیث عن ھذا أكثر قلیالً ویحزونا األمل  سأكون ممتًنا إذا شكًرا لك یا رام. أوسكار روبلیس: 

أدرك أن ھذا ال یتعلق بالرحالت لكن ھذا  في أن نتمكن من تقدیم بعض األفكار إلیك.

 --وأعتقد أن ھذه الطریقة ھي التي قد تساعد  أیًضا جزء ذو صلة من فھم المجتمعات.

ة والسیاس --ومیة والسیاسة قد تساعد في إنشاء فھم أفضل عن الطبیعة والمناقشات الی

ال تحصر نفسك في مجرد العملیة لكن  .RIRلكنھا تتضمن أیًضا الجانب التشغیلي لـ 

أعني، ال  --أعني، لیس علیك أن تكون  .RIRاھتم أیًضا بحضور بعض اجتماعات 

 یجب أن یكون واصالً للجمیع، لكن الرجاء االھتمام بالجزء التنظیمي لھذه العملیة أیًضا.

 

 إذن لما ال نعمل على ذلك. ام موھان: ر

 

 ھل من المناسب بالنسبة لي إبداء تعلیق كذلك، باعتباري غوران؟  غوران ماربي:

 [ ضحك ]  

 

 عذًرا. نعم.  أوسكار روبلیس:

 

عتقد أ فھذا أفضل بالنسبة لي. أوالً، ال بأس من أن تدعوني غوران ولیس المدیر التنفیذي.  غوران ماربي:

أیًضا قبل أن یرید مجلس اإلدارة مني ذلك  ر ناقشناه كثیًرا مع مجلس اإلدارة.ھذا أم --

وأرید أنا منكم ذلك ألن ھذا أحد المجاالت التي أریدھا بالفعل، كما تعلمون، أنا متأكد مما 

  أنا مقبل علیھ.

أرى دوري یتمثل في تنفیذ سیاساتكم، وھذا ھو  --ذكرت باألمس خالل خطابي أنني  

لكنھ بیاًنا مھًما جدا ألنھ صادر من مجلس اإلدارة  الوحید الذي أجریتھ حتى اآلن.البیان 

في الوصف الوظیفي یجب علي  ---(مجھول) إلمكانیة القیام بھذا (مجھول)  ومن خاللي.
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لم نستنبط التفاصیل، لكن صدقوني، لقد حصلت على بعض  فھم احتیاجاتكم (مجھول).

 من األسئلة وسأحاول (مجھول) طرحھا بأسرع وقت ممكن. الوقت لقضائھ معكم ولدي العدید

ھذا ھو الشيء الذي یجب علینا مناقشتھ بینما نمضي --- ولكن ھذه ھي أولویة مقدمتي.

 أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. لكن ھذا ھو الغرض الرئیسي (مجھول). قدماً.

 

إًذا  حسًنا. آخر تعلیق على ھذه النقطة؟ ھل یوجد ألي شخص حسًنا. شكًرا. جید جًدا. أوسكار روبلیس: 

 تعتقدون أننا یمكننا االنتقال إلى النقطة التالیة.

 (المیكروفون موقوف). 

 

 شكًرا. أوسكار روبلیس: 

 (المیكروفون موقوف). 

 

ھذه ھي  أعتقد أن ھذا یساعد بالفعل في حصولك على فھم أفضل لھذه الحاجة. جید. أوسكار روبلیس: 

 شكًرا. تقد أننا یمكننا القیام بما ھو أفضل من ذلك (مجھول).البدایة، وأع

 (المیكروفون موقوف).

 

 سوف. أوسكار روبلیس: 

 

ھذه ھي الطریقة  وأرى أنكم تساعدوني في تحسین مستقبلي. وأنا ال أعتبر ھذا انتقاًدا. غوران ماربي: 

ي إلیھا كطریقة لتحسین مستقبلفأنا سأنظر  وأنا لن أعتبرھا انتقاًدا. التي أرى بھا ھذا األمر.

 (مجھول).



 ASO / NRO  ARومنظمة  ICANNاالجتماع المشترك بین مجلس إدارة  -مراكش 

 

 29من  22صفحة 

 

لذلك بخصوص الموضوع التالي في جدول  حسًنا. وسوف تحصلون على ذلك. شكًرا. أوسكار روبلیس: 

أحد االھتمامات بشأن  ICANNأعمالنا، أرسل لنا أحد اھتماماتك، یشارك مجلس إدارة 

ASO .ال أعرف  ل أكبر؟ھل ترید توضیح اھتماماتك بشك المعینین في مجلس اإلدارة

 كریس. .ICANNمن یرید التحدث بشأن ھذا من مجلس إدارة 

 

 ال أذكر أننا فعلنا ذلك. ھل أرسلنا ھذا السؤال لك؟ --لنواصل ذلك  شكًرا. كریس دیسیبان: 

 

 ما أرسلتھ إلینا. --إلیك  أوسكار روبلیس: 

 

أعتقد  للتعامل معھا؟ ASOدارة ما ھي الثغرات أو االعتبارات األخرى حول مجلس إ كریس دیسیبان: 

 أن ھذا كان سؤاالً أرسلتھ إلینا.

 ھو كذلك. 

 

طاب  إذا كان ھذا مالئًما بالنسبة لك، سوف نتعامل مع ذلك. حسًنا، رائع. ھو كذلك. كریس دیسیبان: 

  كریس دیسیبان. صباحكم جمیًعا.

لملء  ALACو لیست دور المنظمات الداعمة أ --أعتقد أن اإلجابة في جوھرھا لیست 

في تعیین  ALACیتمثل دور المنظمات الداعمة و الثغرات المتعلقة بمجلس اإلدارة.

تحصل  لجنة الترشیح لھا دور مختلف. --إنھا  أشخاص یریدون ضمھم لمجلس اإلدارة.

على المدخالت منا كما یقول البحث، قد نحتاج إلى أن یتم ملء ھذه  --لجنة الترشیحات 

كما تتحمل لجنة الترشیحات أیًضا دور إحداث التوازن في مجلس  لك.الثغرة، إلى غیر ذ

لذلك تؤدي لجنة  بالفعل. ALACاإلدارة بعد انتھاء الدور الفعلي للمنظمات الداعمة و

 الترشیحات ھذا الدور.
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 ASOإًذا بخالف حقیقة أنھ قد یكون من المفید بشكل واضح أن یوجد شخص ینوب عن  

لدیھ خبرة بالشركات بمعنى أنھ من الرائع أن تضع شخص ما في مجلس اإلدارة ویكون 

في مجلس اإلدارة لدیھ خبرة التعامل مع الشركات، وال یعد ھذا شرًطا، وإنما نوع من 

 ویمكنك تحدید من ترید وضعھ في مجلس اإلدارة. تقییم األشیاء، ھذا أمر یخصك بالكامل.

 ھل یجیب ذلك على السؤال؟

 

ھي إجابتي، لكنني غیر متأكد مما إذا كان ھناك شخص آخر یرید إضافة أو تقدیم ھذه  أوسكار روبلیس: 

 بول؟ ال؟ مزیًدا من التفاصیل.

 

 أجل، بول. كریس دیسیبان: 

 

اإلعداد  --، أفھم ذلك، كان قد تم طرحھ في وقت مبكر عن ICANNھناك سؤال من  بول ویلسون: 

 .ICANNمھا بھ یسھم في تنوع ، وطریقة قیاASOلھذا االجتماع وأن ما تقوم بھ 

 

ال أعتقد أن ھذا كان المقصود من السؤال الموجھ بشأن  .ICANNنعم، ھذا ھو تنوع  كریس دیسیبان: 

 التعامل مع ھذا التنوع في تعیین مجلس إدارتكم.

 

 حسًنا، شكًرا. بول ویلسون: 

 

 شیاء، فھذا شيء یخصك بالكامل.إذا قررت أن ھذا ما كنت ترید أن یكون علیھ تقییمك لأل كریس دیسیبان: 

 شكًرا. حسناً؟

 

 جید. حسًنا. ھذا جید بالنسبة لي. أوسكار روبلیس: 
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عندما قال خبرة التعامل مع الشركات، أعتقد أنھ  أوّد أن أكون أكثر تحدیًدا من كریس. رینالیا عبد الرحیم: 

 یعني أیًضا الخبرة الحكومیة للتعامل مع الشركات.

 

حسًنا، لدینا شيء آخر في جدول األعمال، لكنني غیر متأكد  شكرا رینالیا. نعم. حسًنا. : أوسكار روبلیس

 ألیس كذلك؟ .PowerPointالـ  --عما إذا كنا قادرین إلرسال 

 نعم.  

 

 .ASOلدینا الموضوع األخیر في جدول األعمال، وھو تحدیث سیاسة  ممتاز. حسًنا. أوسكار روبلیس: 

 سیاسات عالمیة على المسار الصحیح، لكن لدینا سیاسات إقلیمیة.كما تعلمون، ال توجد 

فإن الممثل عن مجلس العناوین  --إًذا نوارني  ممتاز. لذا أفترض أنھ یتعین علیكم تقدیمھا؟

ASO .سیمنحنا ھذا التحدیث 

 

بعة لذلك ال أرتدي ق شكًرا. أعتذر عن صوتي األجش. طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا. نوارني نیمبونو: 

CRISP  الخاصة بي لكن أرتدي قبعةASO AC.  سوف أجري تحدیًثا سریًعا على

مقترحات السیاسة المختلفة التي ھي حالًیا قید التطویر، وسوف أقدم تحدیث بسیط جًدا 

 .ICANNعن تحدید مجلس إدارة 

على أساس إقلیمي،  --في  RIRفي مناطق  --إًذا أغلب ما تعرفوه، فإن تطویر السیاسة  

تم تطویر جمیع ھذه السیاسات  .ASO ACلذلك لیس لدینا سیاسات تم تطویرھا بواسطة 

  .RIRیتم أیضا التطبیق في كل مجتمعات  --وأیًضا  .RIRبشكل إقلیمي في كل مجتمعات 

لقطات  --لكن یقدم ھذا نظرة عامة سریعة جًدا على جمیع  ھذا نص صغیر جًدا جًدا. 

  ت الحالي.المقترح على الجداول في الوق
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مقترًحا في وضع مختلف بموجب المناقشة التي تم  25لذلك لدینا في الوقت الحالي  

، كما تعلمون، یتضمن عملیات تطویر RIRإذاً كل  .RIRإجراؤھا في خمس مجتمعات 

سیاسات مختلفة، لكنھا تعني في جوھرھا أن المناقشات قد تم إثارتھا بواسطة أي شخص 

ویوجد في الوقت  في المجتمع ثم تمریرھا إلى عملیة الموافقة.في المجتمع ومناقشتھا 

تم عرض اثنین من  الخمسة. RIRمقترًحا وفًقا للمناقشة في جمیع مناطق  15الحالي 

وتم االتفاق على سبعة، لذلك ھذا یعني أنھ تم اعتمادھا  ھذه المناطق في آخر مكالمة.

 بشكل أساسي وعلى وشك أن یتم تنفیذھا.

لنظر إلى نوع المقترحات في الجدول، ال غرابة في أن معظمھا ینطبق على وبمجرد ا 

IPv4و ،IPv6و ،ASNs.  لذا ھذا یعني باألساس المناقشات المتعلقة، على سبیل

المثال، باألحجام، ومخصصات الخادم التي تمت، والمعاییر المحددة للمخصصات، 

فیة تسجیل ذلك في قاعدة البیانات توجد أیًضا مناقشات حول كی والتفاصیل المشابھة لھا.

لذا یمكن تحویل ھذا في  وتوجد أیًضا تسعة مقترحات تتحدث عن عملیات التحویل.

  المنطقة، لكن یتعین أیًضا إجراء مناقشات حول عملیات التحویل بین المناطق.

تجمعات عناوین  8لذا تم مناقشة العدید من المقترحات لتعدیل سیاسة استخدام آخر / 

وكما ذكرت، توجد العدید  یستند ھذا باألساس على الخبرة المكتسبة من استخدامھا. نا.لدی

 من المقترحات تم مناقشتھا بشأن المعاییر، الحد من معاییر التحویالت، إلى غیر ذلك.

الحر، وھذا صحیح  IPv4فقط ھي التي ال یزال لدیھا تجمع عناوین  AfriNICتقول أن 

وصلت  RIRتم توفیرھم، لكن جمیع  8آخر / --تجمع حر من  بمعنى أنھ لیس لدیھم إال

 IANA، بعضھا متجاور، وبعضھا غیر متجاور، جاءت من تجمع 15أیًضا إلى /

لمزید من التوزیع داخل  RIRلذلك تم إعادة توزیع تلك إلى تجمعات عناوین  المسترد.

 مجتمعاتھم.

تم نشر جمیع  ترحات.ھذه مجرد نظرة عامة حیث یمكنك العثور على جمیع المق 

 RIRالمقترحات علًنا، ومتاحة للجمھور، ویمكنك االطالع علیھا جمیًعا على مواقع ویب 

 المختلفة.
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اجتماًعا التي تم عقدھا سنوًیا في  14لذلك توجد خمس مجتمعات حول العالم، تھتم بالـ  

كة عن یمكنك حضورھا شخصًیا وعبر المشار كل أنحاء العالم وتكون متاحة للجمیع.

،وبالطبع،  ICANNإلى كل مجتمعات  --ولدینا دعوة دائمة، بالطبع، إلى جمیع  بعد.

نود دعوتكم جمیًعا للقدوم ومشاركتنا واالطالع على مدى  .ICANNإلى مجلس إدارة 

 بالنسبة إلى الذین تطور السیاسة عبر اإلجراءات التي یتم اتخاذھا في كل ھذه االجتماعات.

 االجتماعات، أحثكم جمیًعا على القدوم والمشاركة والتعلم والتشارك. لم یحضروا أحد ھذه

یشغلھ  9الذي یحمل رقم  ASO ACوكما أدركتم جمیًعا، مقعد  ومجرد تحدیث نھائي. 

 ، باستبدال كو وي وو، وھذه10رونا دا سیلفا، ونحن اآلن أیًضا قید عملیة ملء المقعد رقم 

 إذاً ھل ھناك أسئلة أخرى عن ھذه النقطة؟ ًثا موجًز جًدا.وبعد ھذا تحدی العملیة جاریة اآلن.

 

 ستیف؟ إذا لم یوجد شيء آخر. شكًرا لك، نوارني. ممتاز. أوسكار روبلیس: 

 

نحن ننجرف إلى مناقشات من وقت آلخر حول ما سُیتطلب لتسھیل  دعوني أخاطر قلیًال. ستیف كروكر: 

أو ندرتھا یرتبط  IPv4عناوین من الواضح أن التركیز على نقص  .IPv6اعتماد 

من مكاني، أرى أن ھذا نوع من المشكالت  .IPv6ارتباًطا وثیًقا بماھیة دینامیكیات 

 ICANNالمشتركة، لیست بالضرورة سببھا طرف واحد، وبشكل أكثر تحدیًدا لیست 

أحد األشیاء التي وجدت أنھا غیر مالئمة قلیالً على  سببھا، لكننا جمیًعا معرضون لھا.

مدى فترة طویلة من الزمن ھي الحصول على صورة شاملة لماھیة دینامیكیة عملیة 

، توجد جزئًیا لدى المؤسسات، توجد جزئًیا ISPتوجد جزئًیا لدى  --ھي  .IPv6اعتماد 

ومن الواضح تماًما  ھي مشكلة موزعة على كثیر من األطراف المتحركة. لدى الموردین.

 یقتصر على ما یمكن لمجموعة مفردة أو قسم القیام بھ. لھم دور رئیسي، لكن ذلك RIRأن 

 ؟IPv6ما ھو موقفكم فیما یتعلق بعملیة اعتماد   

 

 جون. ھل یوجد أي شخص یرید اإلجابة على سؤال ستیف؟ أوسكار روبلیس: 
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قمنا بإبالغ المجتمع بأن  ARINفي المنطقة  لھ أسلوب خاص. RIRلذا فكل  بالتأكید. جون كوران: 

في الواقع، قمنا بذلك لسنوات عدیدة،  لمنطقتنا آخذ في النفاذ. IPv4ع الحر لعناوین التجم

لقد شجعنا جمیع عمالؤنا للحصول على  .2015ثم انتھى ھذا األمر في سبتمبر 

  .IPv6وتوفیر خدمات عبر  IPv6مجموعات 

كات ، بشكل خاص بین شرARINلقد حققنا بالفعل قدًرا كبیًرا من النجاح في منطقة  

نرى إحصائیات للمناطق ُتظھر وصول حوالي  الھاتف المحمول والنطاق العریض.

حیث یتم  Googleمن المستخدمین النھائیین إلى مواقع أساسیة مزدوجة مثل  25%

 قبل بضع أعوام. %5قبل عام ونصف و %10، ویزید إلى IPv6ھذا الوصول عبر 

كت شركات الھاتف المحمول أنھ ال أدر لذلك یعد ھذا معدل نمو عدواني إلى حد كبیر.

بدون طبقات تكدس وطبقات من  IPv4توجد طریقة عملیة للحفاظ على استمرار 

  الخریطة، ال تتمیز بالجاذبیة.

، نشجع ARIN، یعني IPv6و IPv4لذلك، جمیع الخدمات لدینا تعد مخزن مزدوج، و 

ألن  IPv6ھم ال یستخدمون أحیاًنا یكون لدینا عمالء یتبین أن .v6عمالؤنا على استخدام 

وتسبب ھذا في عودتنا إلى مجلس اإلدارة، ال أعرف،  الخاص بھم ال یدعمھ. DNSموفر 

، سواء IPv6فیما یتعلق بدعم  ICANNفي السنوات القلیلة الماضیة، السؤال عن موقف 

باإلضافة إلى  IPv6و IPv4یمكن الوصول إلیھ عبر  DNSبخصوص كون خادم 

 .AAAAوسجالت  Aدعم كل من سجالت التي ت DNSخدمات 

 

أعني األسبوع الماضي،  --أعلنا ھذا األسبوع  .LACNICقد أجیب بالنیابة عن جانب   أوسكار روبلیس:

بحث مدتھ عشرة أشھر مع بنك التنمیة في أمریكا الالتینیة یتناول  --أننا نشرنا بحًثا 

ومات ذات صلة في فھرس ولدینا اآلن معل حدثت في عشر دول. IPv6حاالت نجاح نشر 

واالھتمامات واألشیاء التي تؤدي  IPv6محدد تم إنشاؤھا لھذه المنطقة لفھم معدل اعتماد 

 إلى توقف النشر السلیم.

عندما نتمكن من تحلیل تلك المعلومات، سوف نكون  لذلك ما الذي لدینا في ھذه اللحظة. 

 ماد.على استعداد لبدء االستراتیجیات التي تحسن ھذا االعت
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على أي حال، لدینا حاالت قلیلة مثل اإلكوادور، وبیرو، والبرازیل، وترینداد، وتوباجو  

في محتویات المستخدمین وبعض  IPv6كان أداؤھا جیًدا جًدا في الواقع بخصوص نشر 

 إیزومي، ھل كنت ترید قول شيء؟ المؤشرات األخرى.

 

 وإنما كعضو في مجتمع مصادر األرقام. CRISPفریق نعم، أود التعلیق لیس على قبعة   إیزومي أوكوتاني:

أود اإلشارة إلى اعتقادي بأن مستوى اإلدراك لدى مجتمع مصادر األرقام، والمجتمع 

لكن المشكلة ھي اإلدراك خارج ھذا  مرتفع جًدا. IPv6التشغیلي، حول الحاجة العتماد 

دراك على المستوى اإلطار، على سبیل المثال، شبكات الشركة، قد یكون مستوى اإل

بالفعل العام الماضي أنھا كانت استباقیة في  RIRوأحد األشیاء التي فعلتھا  الوطني.

، ما IPv6حول تشجیع اعتماد  IGF 2016المساھمة في منتدى أفضل الممارسات لـ 

وھذا ھو المقصود من  بالفعل. IPv6المفترض أن تكون علیھ البیئة التي تدعم اعتماد 

خاص غیر الفنین، والحكومة، والقطاع الخاص لذلك ھذا شيء نأمل أن استھداف األش

 .ICANNنصل إلیھ لتضمین بعض الشركات التي حضرت اجتماعات 

 

 آدیل.  ستیف كروكر:

 

ھذا ھو أحد األسئلة المھمة وإلضافتھ إلى  IPv6أعتقد أن سؤال  نعم، شكًرا جزیالً لكم.  أدییل أكبلوغان:

في إطار  ICANN، یعمل الموظفین على وضع ICANNفي ما ذكره ستیف للتو أنھ 

بالفعل والدمج  RIRوالحصول على شيء یمكننا القیام بھ، خاصًة البناء على ما فعلھ 

وكلما عملنا مًعا، كلما  عند الحاجة ألننا نعتقد أن ھذا األمر مھم جًدا بالنسبة لنا جمیًعا.

 المغلقة علینا. ICANNائرة إلى مجموعة من الناس خارج د --وصلنا إلى الناس 
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  شكًرا.  أوسكار روبلیس:

  أعتقد أنھ یجب علینا االنتھاء من مسألة الوقت. 

 ستیف، ھل ترید قول بعض المالحظات األخیرة؟  

 

 شكًرا.  ستیف كروكر:

 

 ار.وعلى منحنا ھذه الفرصة للحفاظ على ھذا الح --شكًرا على وقتك والقیام بذلك  شكًرا.  أوسكار روبلیس:

 

لكن  إًذا لم أكن في الواقع أحاول أن أكون طریًفا، لكن كنت أحاول أن أكون مقتضًبا.  ستیف كروكر:

 أعتقد أننا قد تعمقنا بالفعل في وكما قلت في البدایة، نحن نتطلع إلى ھذا. أشكركم جمیًعا.

نقطتین على األقل تتمیزان بأھمیة كبیرة وسوف یكون ھناك بعض التعدیالت وبعض 

 إًذا ھذا اجتماع مفید. التقدم.

 

 رائع.  أوسكار روبلیس:

 

 شكًرا.  ستیف كروكر:

 [ تصفیق ]  

 

 

 [نھایة النص المدون]


