
 AR  ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان ICANNاالجتماع المشترك لمجلس إدارة  -مراكش 

 

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

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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 ccNSOمنظمة  --من ھذا؟  --ھذا ھو الحوار الصریح والمفید فیما بین  أھالً بكم جمیًعا. ستیف كروكر: 

  ومجلس اإلدارة.

حتى وإن كان القوت مبكًرا ھذا األسبوع، إال أن ھناك  --وكما ھو واضح أمامكم، فإن  

 لقد كنا ھنا لعدة أیام وقد بدأ عددنا في التناقص قلیالً. تأخیر بالفعل بالنسبة للعدید منا.

فھي قصیرة لكننا نحاول جعلھا  لسات.وبعیًدا عن الھزل، فإننا نتطلع بالفعل إلى ھذه الج 

ذات مغزى وفائدة من خالل الخوض في التفاصیل وعدم الخجل من أي شيء یجب 

 التعامل معھ.

وبھذا، فإن موقفنا العام یتمثل في رغبتنا في االستماع، لیس المجيء والتحدث حول ما  

 أیة أسئلة لدیكم. یفكر فیھ مجلس اإلدارة، على الرغم من سعادتنا بالرد واإلجابة على

 اسمحوا لي أن أعید األمور إلى بایرون وسوف نبدأ العمل. 

 

 شكًرا لك، ستیف. بایرون ھوالند: 

كان ھذا دائًما اجتماع جید عندما سنحن لنا الفرصة باالستماع مباشرة من  --نعم، ھذه  

 .2مجلس اإلدارة، وبھذه الروح أود البدء بالسؤال األول حول مسار العمل 

نا متأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة قد استمعوا مراًرا وتكراًرا حول مدى إرھاق أ 

أنا لن أذكركم بذلك، على  --المتطوعین، والوتیرة التي یسیر بھا العمل، وھلم جرا، وأنا 

الرغم من قیامي بذلك بالفعل، لكن بالنظر إلى مرحلة التنفیذ الخاصة بنتائج مجموعة 

دة ومجموعة عمل المجتمعات، على افتراض أن ذلك من الماضي، عمل المجتمعات المتعد
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وإلى متى یتم تأجیل ذلك  2فما الذي یفكر فیھ مجلس اإلدارة حول البدء في مسار العمل 

 للسماح بإنجاز أعمال مرحلة التنفیذ؟

 ؟2إذن ما الذي تعتقدونھ حول التوقیت فیما یخص مسار العمل  

 

 أنا كریس دیسیبان. رون.شكًرا لك، بای كریس دیسیبان: 

من الالفت فعالً أنكم تسألوننا ذلك السؤال، ألنني قد افترضت أن األمر عائد إلى المجتمع  

 في تقریر طریقة تنفیذ ھذا األمر.

أنتم، منظمة  --أعتقد أن اإلجابة تتمثل في أننا نقف على استعداد من أجل دعمكم  

ccNSO مني مھما كان تقررون رغبتكم في في أي إطار ز --، أو المجتمع عموًما

 أرید أن أطرح بعض المقترحات، إذا أذنتم لي. --لكنني أود  تحدیده.

المقترح األول ھو أنھ من الواضح بشكل كبیر أن اإلطار الزمني الخاص بالوصول إلى  

وأعني بذلك وضع صیاغة لالئحة الداخلیة، وإزالة اللبس عن كل  -- 1تنفیذ مسار العمل 

أنا أوصي الجمیع بشدة بأن نركز الجھود  --وھو محكم إلى حد كبیر، ولكي  --شيء 

  اإلجمالیة على القیام بذلك.

 NTIAإلى  --ومن حیث الجوھر، فإنھ یتوجب علینا إنجاز اللوائح الداخلیة وإبالغ ذلك  

 بحلول العاشر من یونیو، وھذا لیس بالوقت الكثیر.

أنھ  --عتقد أن الوقت یحین لكي یقرر المجتمع وبمجرد االنتھاء من ذلك، بعد ذلك أ 

، ألنني أعتقد أن لمحاولة الوصل إلى كل ذلك 2بحاجة لتحدید أولویات بنود مسار العمل 

 في نفس الوقت ھو محاولة لتفاقم إرھاق وأعباء المتطوعین وما إلى ذلك.

 مكنة.أیة طریقة م --لكننا على استعداد لتقدیم الدعم والمساعدة بأیة طریقة  

 ھل ھذا قریب من اإلجابة على سؤالك؟ 
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 في حقیقة األمر، أعتقد أن ھذه إجابة شافیة إلى حد ما. نعم. بایرون ھوالند: 

 اسمحوا لي أن أعید التأكید على ما أعتقد أنني سمعتھ. 

وسأقول بأنھ بموجب افتراض أنھا  --وھذا یستند إلى األعمال التي ال تزال مطلوبة  

اضي، وبالنظر إلى أن ھناك منظمات دعم، لیس أي منھا یخصنا، ولم أصبحت من الم

 یتح أمامھم الوقت من أجل الحوار، أو الحصول على الحوار النھائي الخاص بنا، أو اجتماع

 من المھم بالنسبة لنا أن تكون --المجلس، والتصویت حتى اآلن، ولكن بموجب ذلك االفتراض 

 .2التنفیذ في البدایة وبعد ذلك نتطرق إلى مسار العمل لنا القدرة على الخوض في مشكالت 

 ومن ثم فإنني سعید للغایة بالعلم بأن مجلس اإلدارة، كما سمعت، سوف یؤید ذلك. 

أو لمجلس اإلدارة على اإلجمال ھو  --السؤال التالي الذي لیدنا ألعضاء مجلس اإلدارة  

ن ھناك بالتأكید نقاش حول كیفیة وقد كا المشكلة التي تدور حول تكلفة ھذه الممارسة.

الحصول على أسلوب أكثر تنظیًما بالنسبة إلدارة التكلفة، ووضوح التكالیف، وربما مجرد 

إدارة الدعم اللوجیستي للعملیة، وأنا أعلم أنھ كان ھناك قدر من الحوار حول ذلك ھنا أو 

جزًءا من ذلك  وق كان العدید من منظمات الدعم واللجان االستشاریة وغیرھم ھناك.

ومن وجھة نظري، فإنھ ال یزال من األعمال قید التنفیذ وأنا أرید فقط الحصول  الحوار.

 أو شیرین، ربما أنت من یقود ھذه العملیة. --على معنى لما وصل إلیھ مجلس اإلدارة 

الموقف الذي وصلنا إلیھ اآلن والتفكیر الحالي لمجلس اإلدارة من حیث أسلوب إنشاء 

الخاص بالتكلفة، وأسلوب دعم المجتمع من حیث الدعم اللوجیستي والعملیات الوضوح 

 كیف لنا أن ننظر إلى ھذا األمر في الوقت الحالي؟ وإدارة المشروعات.

 

 شكًرا لك، بایرون. شیرین شلبي: 

جاءت إلى الصدارة بسبب التكلفة التي تم تكبدھا  --إذن وبشكل رسمي، فإن المشكلة  

ام القلیلة الماضي على المشروعات العابرة للمجتمع وكانت كبیرة إلى على مدار األعو

، 2016والعام المالي  2015ملیون في العام المالي  25على سبیل المثال، حول  حد ما.

 .2017مالیین أخرى في العام المالي  9إلى  6ومن المتوقع 
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لى قادة منظمات الدعم ومن ثم فقد جرت مناقشة فیما بین الرؤساء المشاركین باإلضافة إ 

واللجان االستشاریة حول ما إذا كانت ھناك طریقة لكي نعمل بالتعاون فیما بیننا كمجتمع 

من أجل البدء في الحصول على تقدیرات موثوقة للمشروعات قبل تنفیذھا، وبعد ذلك 

ة ربمجرد أن نصل إلى تقل التقدیرات المعتمدة، كیف لنا أن نبدأ في إدا --كیفیة القیام 

 التكالیف.

أعني ھذه في حقیقة األمر  .ICANNوقد قررنا أن ھذا بمثابة تغییر جدید بالنسبة لـ  

وھذا  اإلرشادات المقدمة من قادة منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي استمعنا إلیھا.

ـ   خیة.ألننا لم نقم بذلك من قبل من الناحیة التاری ICANNبمثابة تغیر ثقافي جدید بالنسبة ل

فلم یكن ألي شخص أو مجموعة من األشخاص من قبل أي صالحیة في اتخاذ القرارات 

كما تعلمون، فإن صالحیة اتخاذ القرارات حول أي شيء من تلقاء أنفسھم أو حتى  --

 بالنسبة لمشكالت التكلفة.

ت اوباإلضافة إلى ذلك، من الناحیة التاریخیة، فقد قمنا بتنفیذ العدید من ھذه المشروع 

 دون معرفة المجتمع بالتفاصیل الفعلیة لبنود التكلفة وتعقب ھذه البنود الخاصة بالتكلفة.

ومن ثم فقد كنا نعمل بطریقة تقوم على اإلجماع، إال أن حكم المشروع لم یكن كبیًرا كما  

أن الحاجة إلى تقدیم تقدیرات معتمدة في حقیقة األمر لم یتم التركیز علیھا عند حدوثھا 

 مدار األعوام القلیلة الماضیة.على 

إذن فالقرار المتخذ من جانب منظمات الدعم واللجان االستشاریة باإلضافة إلى الرؤساء  

 كان من الواجب أن یكون تغییًرا تدریجًیا من جانب المجتمع. --المشاركین كان بمثابة 

 حیث ال یمكن القیام بكل ذلك مرة واحدة.

 بذلك خطوة بخطوة.ومن ثم یتعین علینا القیام  

مل باإلضافة إلى تأیید مجموعة ع --أما الخطوة التالیة التي اتفقنا علیھا جمیًعا فیما بیننا  

على أساس تجریبي  --ھي أنھ یتوجب علینا إعداد فریق صغیر للغایة  --المجتمعات لھا 

دة عتمإعداد فریق صغیر للغایة مكون من ثالثة إلى أربعة أشخاص یقدمون تقدیرات م --

سوف  2على سبیل المثال، لنقل أن مسار العمل  --لنا بالنسبة للمرحلة التالیة من األعمال 
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بمجرد أن نرى میزة ذلك، سوف نجلس  --بعد ذلك بمجرد أن  یكون مثاالً جیًدا على ذلك.

بعد ذلك مًعا مرة أخرى ونقرر، حسًنا، ما الذي یتوجب علینا القیام بھ من أجل ھذه 

ھل یجب علینا فقط وضعھا في درج أم ھل نقوم بالفعل بإنشاء آلیة ما للتحكم  التقدیرات؟

 في التكلفة بشكل إجمالي تأیید للرؤساء المشاركین؟

ا ما كنا نقوم بھ فیجب أن یكون من خالل تأیید المجتمع. --إن ھذا  --إذن ھذا   فھذه  أّیً

ل من أشكال اإلدارة التي لیست عملیة قرارات من الرؤساء أو صناعة قرارات أو أي شك

 یرید مجلس اإلدارة القیام بھا. ھذه وظیفة خاصة بدعم المجتمع.

 وأطلقنا علیھ اسم --ھل توصلنا إلى فكرة جماعیة بأننا سوف نقوم بإعداد فریق صغیر  

  على أساس تجریبي. --فریق دعم تكالیف المشروعات 

أننا قد قمنا بتعیین أربعة  --ھنا  وأرى أن ماثیو موجود --یسرني اإلعالن لك بایرون  

أشخاص في ھذا الفریق وأننا سوف نجري اجتماًعا أول في الغد مع ذلك الفریق من أجل 

باإلضافة إلى  2016الحدیث على وجھ الخصوص حول التكالیف الباقیة للعام المالي 

القسم ، وأتمنى بحلول نھایة شھر أبریل یجب أن نحصل على 2017تكالیف العام المالي 

عندئذ یمكن تجمیع كل شيء مًعا وبعد ذلك تقریر  األول من تلك التقدیرات المعتمدة.

 ماھیة المرحلة التالیة التي سوف تتبع.

 إذن ھذا ھو ما وصلنا إلیھ. 

 ھل ما ذكرتھ یجیب على سؤالك؟ 

 

ة تشجیع، أي الطریقوأعتقد أنھ ھذا في حقیقة األمر یبعث على ال شكًرا لك، شیرین. أجل. بایرون ھوالند: 

التي وضعتم إطاًرا لھا اآلن، بأن ھذه من المحاوالت التي سوف تدعم المجتمع ولن تحرك 

ومن ثم أعتقد أن ھذا األمر  أو تملي أو تدیر المجتمع حیال العملیة والمشروع والتكلفة.

 سوف یكون مفیًدا للغایة.
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عة عمل التخطیط التشغیلي باإلضافة إلى مجمو --وكما تعلمون، فإن ھذا المجتمع مع 

، ICANN، وخطة تشغیل ICANNواإلستراتیجي كانت تركز تماًما على میزانیة 

 -في اعتقادي-باإلضافة إلى تأثیر األنشطة على المیزانیة، بحیث نكون أول من یدعم 

 الحصول على وضوح فعلي للتكلفة الخاصة بطبیعة العدید من المشروعات واألنشطة.

 كًرا.ش اعتقد أنھ باعث على التشجیع. --لى الوصف المبكر لذلك، أعتقد أنھ إذن باالستناد إ

 

 --ال أعرف أین ذھب ماثیو، لكنني  --ھل یمكنني أیًضا  شیرین شلبي: 

 (بعیًدا عن المیكروفون).

 

 نعم، ماثیو. شیرین شلبي: 

 

 ھناك بالضبط. بایرون ھوالند: 

 

من الوضوح حول طبیعة الدور الذي یضطلع بھ مجلس ھل یمكنني فقط توفیر المزید  شیرین شلبي: 

اإلدارة في مقابل دور منظمات الدعم واللجان االستشاریة ومقابل الدور المنوط بالرؤساء 

 المشاركین.

 وسوف أوكل ھذه المھمة إلى ماثیو من أجل توفیر الوضوح حول ھذه المسألة. 

لنقل مشروع عبر قطاعات المجتمع  إذن من الناحیة األساسیة، لكي یتم تنفیذ أي مشروع، 

الرؤساء  --، المقرر أن یكون مثاالُ ثابًتا 2لنتحدث حول مسار العمل  --المختلفة 

باإلضافة إلى أن الموارد یمكن أن  --المشاركین لمن یطالبون بالحصول على الموارد 

ناك فھ --تكون أشخاًصا، ویمكن أن تكون اجتماًعا، ویمكن أن تكون استشاري خارجي 

 تكلفة مرتبطة بھم.
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 إذن ھذا ھو الدور المنوط بھم والمتمثل في تخطیط المشروع وطلب الموارد. 

 ھل كما أن دور قادة منظمات الدعم واللجان االستشاریة یتمثل في وضع قیمة على ذلك. 

 ھذا من األشیاء التي یرغب المجتمع في القیام بھا.

 لحكم في حقیقة األمر.فلیس من دور مجلس اإلدارة القیام بھا ا 

فعندما ینتقل ھذا األمر بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة، یكون لمجلس اإلدارة دور القیام  

(أ) التأكد من أن التكالیف معقولة  بأمرین، وبصورة أساسیة تنفیذ مسئولیتھ االئتمانیة.

وأن  أي أنھا تحصل على التمویل المناسب و(ب) أنھا جزء من دورة المیزانیة السنویة.

 یكون المجتمع على علم بذلك.

وأود ھنا، إذا كان ماثیو یرغب في ذلك، أن نضیف فقط إلى ھذا بسبب أن  --ومن ثم  

أنا ال أعرف إن كنت ترید الحدیث  ھذه من األفكار التي قدمت حیالھا المزید من الوضوح.

 حیال ذلك.

 (بعیًدا عن المیكروفون). 

 

في مجموعة  ccNSOیل، الرئیس المشارك المعّین بمعرفة منظمة معكم ماثیو و شكًرا. ماثیو ویل: 

أعتقد أن وصفك للمناقشات كان جیًدا ودقیًقا  إذن، شكًرا لك، شیرین. عمل المساءلة.

للغایة، وفي حقیقة األمر، من المھم للغایة أن تشتمل على العالقة حول إدارة التكلفة على 

 غرقون الكثیر من وقتھم في دعم المبادرات.مجموعة متنوعة باإلضافة إلى متطوعین یست

والمنظمات القائمة على وضع المواثیق، ألن بھا  ccNSOمنظمة  --الجھة الراعیة  

من لدیھم شرعیة بدء أو إیقاف المبادرات ذات الصلة، باإلضافة إلى مجلس اإلدارة بسبب 

ي تحدید أو تحدید واجبھ االئتماني، وبشكل واضح، فإن ھذا القرار یخص مجلس اإلدارة ف

 الموارد ألي مشروع.

ومن ثم أعتقد أنھ قد نكون بحاجة إلى رفع مستوى الخبرة من األعوام األخیرة حول  

مشروع النقل من أجل مواصلة الرحلة إلى النضوج األكبر من حیث اإلدارة المالیة داخل 
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ICANN. تیجي وبالتأكید، وكما قال بایرون، فإن مجموعة عمل التخطیط اإلسترا

لدیھا مجموعة من  ccNSOداخل منظمة دعم أسماء رموز البلدان  SOPوالتشغیلي 

 ربما في فترة األشھر الستة التالیة --األفكار حول ذلك، وسوف یكون من األفضل الحصول 

  على القلیل من ممارسات التشخیص حول ذلك بحیث یتم طرح كل شيء على الطاولة.

المبادرات من اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة من أجل ولكن حتى اآلن، فإننا نرحب ب 

المساعدة على مراقبة التكالیف بمزید من القرب والوضوح، ویسرني أن أعلم، كما قلت 

أنت شیرین، أن الفریق تم تعیینھ ونحن نتطلع للحصول على المعلومات واالستفادة 

 باإلضافة إلى المشاركة معھم.

 شكًرا. 

 

 ا لك، ماثیو.شكرً  بایرون ھوالند: 

إذا لم تكن ھناك أسئلة أخبر حول ذلك، فسوف ننتقل إلى البند الثالث في جدول األعمال،  

حول إلغاء  ccNSOوھذا من التحدیثات المعلوماتیة حول عملیة وضع سیاسات منظمة 

وآلیتھم المستخدمة في مراجعة القرارات ذات الصلة بإلغاء تفویض  ccTLDنطاقات 

 .ccTLDطاقات وتحویل ملكیة ن

 ولھذا السبب، لدینا بیكي بیر. 

 

 وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا. بیكي بیر: 

أنا أعلم أن مجلس اإلدارة على درایة تامة بالعملیة متعددة السنوات التي كنا نعمل علیھا  

من أجل توضیح اإلجراءات المتسقة مع سیاسة إلغاء تفویض وتحویل ملكیة نطاق 

 --ز البلدان، والتي وصلت إلى ذروتھا في إطار عمل المعلومات المستوى األعلى لرمو

إطار عمل التفسیر والذي اعتمده مجلس اإلدارة والذي نسعد بھ جمیًعا للغایة باعتباره 

 خطوة رئیسیة لألمام.
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وسوف نتذكر أن تقریرنا النھائي قد حدد غیاًبا للسیاسة التي یمكن تفسیرھا فیما یخص  

لیست ھناك إرشادات ببساطة في  --، وھذه إحدى النواحي التي ccTLDإلغاء نطاقات 

والذي أشرنا بخصوصھ إلى الحاجة إلى عملیة وضع  RFC-1591طلب تقدیم التعلیقات 

 سیاسات.

یشیر إلى آلیة طعن من أجل حل النزاعات  1591باإلضافة إلى ذلك، فإن الطلب رقم  

وھذه اآللیة غیر معمول بھا  ل.على سبیل المثا ccTLDذات الصلة بإلغاء نطاقات 

 .1591ببساطة، على الرغم من اإلشارة إلیھا في 

المساءلة، فإن منظمة دعم أسماء -وفیما یتصل بعمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

رموز البلدان ومجتمع المجتمعات المتعددة على اإلجماع قرر أنھ لم یرغب في التورط 

المجتمعات المتعددة حول ذلك واختارت إعفاء  في سیاسة مقررة عبر مجموعة عمل

قرارات التفویض واإللغاء وتحویل الملكیة من نطاق عملیة المراجعة المستقلة بموجب 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة باإلشارة إلى السیاسة المقرر تطویرھا بمعرفة 

 المجتمع المتسق مع میثاقنا.

و واحدة مرتبطة بعملیة وضع السیاسات ذات ومن ثم لدینا عملیتان لوضع السیاسات أ 

 الصلة بالتقاعد وفض المنازعات والمراجعة المستقلة.

وقد تكون عملیتان  وسوف نتحدث حول العملیات واإلجراءات التي نرید اتباعھا. 

ونحن ننوي مناقشة  .PDPوقد تكون واحدة مرتبطة بعملیة  متتابعتان لوضع السیاسات.

ونحن  .ccNSOي الغد في الیوم الثاني من اجتماع أعضاء ف ccNSOذلك مع منظمة 

نتوقع الخروج من ذلك بخطة من أجل البدء في عملیات وضع السیاسات تلك فیما یخص 

مراجعة القرارات ذات الصلة بالتفویض واإللغاء  --اإللغاء وفیما یخص القرارات 

 وتحویل الملكیة.

 

 أیة أسئلة موجھة إلى بیكي أو تعلیقات على ھذه المسألة؟ھل ھناك  شكًرا لك، بیكي.  بایرون ھوالند:
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 --كریس أشار للتو إلى أن ھناك   بیكي بیر:

 

 قلت أنني ال أعتقد أنھ سوف یكون ھناك أي من ذلك.  كریس دیسیبان: 

 

 --آه، حسًنا، اعتقدت أنك قلت في مسیرة   بیكي بیر: 

 

 ك ذلك.في مسیرة األحداث، سوف یكون ھنا  كریس دیسیبان:

 

إذا كان ھذا األمر یتعلق بمجموعة عمل التفویض وإعادة التفویض باإلضافة إلى إطار   بیكي بیر:

 عمل التفسیر، فسوف یكون ھناك الكثیر من األسئلة الصعبة على طول الطریق.

 

 بالتحدید.  كریس دیسیبان:

 

 بیكي، ھل لدیك أي فكرة عن التوقیت؟  مایك سیلبر:

 

لم یكن األمر  مایك، أعد ما قلتھ ثانیًة. لم یكن األمر واضًحا. ل ذلك مرة أخرى، مایك.ق  كریس دیسیبان:

 واضًحا.

 

 ھل لدیك أیة أفكار أو إرشادات؟ ھل لدیك أي فكرة عن التوقیت؟  مایك سیلبر:
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فالطریقة التي تعاملنا بھا مع ذلك في الماضي  لیست لدي إلى اآلن أي فكرة عن التوقیت.  بیكي بیر:

ومن ثم أعتقد أننا سوف نبدأ في عملیات وضع السیاسات  نت مدروسة إلى حد كبیر.كا

في وقت قصیر للغایة باإلضافة إلى الحصول على إشعار من المجموعة فیما یخص المدة 

 لكنني ال أرید الحصول على تنبؤات في ھذه النقطة. التي سوف تستغرقھا العملیة.

 

ذات األولیة بالتأكید على قائمتنا في عالم ما بعد مجموعة عمل المجتمعات إنھا من األشیاء   بایرون ھوالند:

وفي حقیقة األمر، في الغد كجزء من اجتماعات األعضاء المتواصلة، فإن ھذا  المتعددة.

 الموضوع مطروح على وجھ الخصوص على جدول أعمالنا.

عة من األسئلة األخرى وقبل أن ننتقل إلى مجمو ھل ھناك أیة أسئلة أو تعلیقات على ذلك؟ 

، فقد أردت فقط التأكید على ccNSOالتي طلبھا أعضاء مجلس اإلدارة من منظمة 

بعض التعلیقات المقدمة باألمس في المنتدى العام، وكان ذلك حول ھیئة بعد وظائف 

IANA  أوPTI.  وفي وقت الحق في المنتدى، كانت ھناك بعض المناقشات حول

وض التقدیمیة المقدمة من فریق العمل صباح األمس حول ھذا التعلیقات األولیة والعر

 الموضوع الذي جاء ألعضاء المجتمع على حین غرة.

وأرید فقط التأكید والتشدید على تعلیقاتنا حول ھذه المسألة، أنھ في حین قد عملنا عن  

عمل أعضاء المجتمع عن قرب مع فریق العمل، فإنني أطلب من مجلس اإلدارة  --قرب 

ن یكون على وعي بحقیقة أن أعضاء المجتمع مندھشین تماًما من بعض الصیاغة أ

  المستخدمة وبعض التراكیب المقترحة أو على األقل مفھوم ما كان مزمع اقتراحھ.

 وتوقعاتنا من خالل العمل عن قرب وبالتعاون مع فریق العمل ھو أنھ سوف یقومون بتنظیم 

م من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة كل مما نعتقد أنھ في الخطاب المقد

عمل المجتمعات باإلضافة إلى روح ما ھو موجود وأنھ قبل أن نجعل ذلك ظاھًرا مثل 

  البیانات حول الھیكل والعملیة، أنھم سوف یقومون بمراجعة ذلك في البدایة مع المجتمع.

ا في تجنب نوع المواقف وأعتقد أن ذلك سوف یكون مفیًدا للغایة للجمیع وسوف یساعدن 

التي وجدنا أنفسنا فیھا باألمس، وأستطیع القول أننا وجدنا أنفسنا فیھا الیوم، وأننا سوف 

  إذن لیس ھذا مجرد ھیكل، بل إنھ مفھوم وإدراك لمسألة الھیكل واللغة. نتملص من ذلك.
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ء المشاركین ، وأعتقد أنكم أیًضا قد سمعتم من الرؤساccNSOإذن بالنیابة بالتأكید عن  

من أعضاء المجتمع اآلخرین، أن من المھم للغایة لیس فقط التفاصیل ولكن  --اآلخرین 

 أیًضا إدراك التفاصیل.

  --واآلن، بذلك  

 

 بایرون، ھل لي أن أرد سریًعا على ذلك، بایرون، إن كنت ال تمانع؟  كریس دیسیبان:

 

 برجاء التفضل بذلك.  بایرون ھوالند:

 

 -إذا لم نكن قد قمنا بذلك بالفعل  -نحن اآلن في طور عملیة  --فقد أرید أن أشعركم أننا   :كریس دیسیبان

إعداد مجموعة صغیرة، مجموعة فرعیة من أعضاء مجلس اإلدارة من أجل العمل مع 

ما بعد النقل  IANAفریق العمل ومع ممثلین من مجموعة عمل المجتمعات على ھیئة 

 ل الطریق.بحیث نتجنب أي تعثر على طو

لینا ومن ثم یتعین ع فاألمر یعود إلى ما قلتھ في السابق حول أن لدینا وقت قصیر للغایة. 

  أن نشمر عن سواعدنا ومواصلة القیام بذلك.

شكًرا، بروس  --وال أدري أین بروس، لكنني أعتقد أن بروس قد نظم بالفعل  --أعتقد  

دارة من أجل أن یكون ممثلین نظم بالفعل مجموعة صغیرة من أعضاء مجلس اإل --

وقد حصلت على واحدة أخرى فیما یخص اللوائح  لمجلس اإلدارة في تلك العملیة بالكامل.

وقد حصلت على واحدة أخرى فیما یخص سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة واتفاقیة  الداخلیة.

من ومن ثم فإننا مشاركون بشكل أساسي من أجل التأكد  مستوى الخدمة وما إلى ذلك.

 شكًرا. تنفیذ ذلك في الوقت المناسب.

 ھذا خبر سار ومشجع للغایة. شكًرا لك، كریس. رائع.  بایرون ھوالند:
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أعتقد أن ھذا الموقف الذي تورطنا فیھ اآلن  بایرون، ھال سمحت لي أن أضیف إلى ذلك.  مایك سیلبر:

ضافة المحكم للغایة، باإلال نحسد علیھ. كما أن ما یجب القیام بھ الكثیر فیما یخص التوقیت 

إلى وجوب القیام بالمزید مع حقیقة أننا قد قمنا على ما یبدو بزیادة مستوى التوترات في 

 العامین األخیرین بدالً من تقلیلھا عبر ھذه العملیة.

ونحن اآلن في موقف كان فریق العمل یقوم بالتمثیل للوھلة األولى، وھو ما تسبب في  

 وقال المشاركون، حسًنا، كان من الواجب أن تناقش ھذا معنا أوالً. رد فعل سلبي للغایة.

 حسًنا، مع من ومتى؟ والسؤال ھو:

لكن عندئذ لن تكون لنا  وقال آخرون، حسًنا، یجب علیكم وضع ذلك في ورقة كمقترح. 

  القدرة على القیام بذلك في وقت انعقاد االجتماع وبعد ذلك سوف یشتكي الناس.

ومن السھل للغایة عندما تدخل إلى قاعة  م، فاالتصاالت لیست دائًما جیدة.وأنا أتفق معك 

تكون فیھا شریحة معروضة على شاشة وتلتقط فقط عنصًرا صغیًرا للغایة في خطة 

لكن عندما ندخل  بھ العدید من المشكالت. PowerPointفبرنامج  --یجري تطویرھا 

كما تعلمون،  --فیة ودون الحصول إلى قاعة على ذلك األساس دون الحصول على الخل

إذا أخفقنا في حضور أول دقیقتین، فستعتقدون أن فریق العمل یعرض خطة عندما كانوا 

 یقدمون مقترًحا استقصائًیا من أجل جمع الردود. -في حقیقة األمر-

وأعتقد أنھ إذا یجب أن یكون بإمكاننا محاولة التعرف على بعضنا البعض في أفضل  

لقد كان ھناك بعض المتحدثین عند المیكروفون باألمس  حة ولیس أسوأھا.الفرص المتا

إذا كان ھذا األمر مجرد مقترح استقصائي، فلدي المشكالت  وأشاروا إلى ھذه النقطة.

لكن كانت ھناك أشیاء أخرى جاریة، وفریق  وقد كان ھذا األمر مفیًدا بالفعل. التالیة حیالھ.

 وھذا خطأ، وما إلى ذلك. مغزى الكامل.وقد فاتھم ال العمل یفرض ذلك.

 ولیس ھذا الدفاع فقط من جانبي عن فریق العمل. --ومن ثم بالمتابعة في ھذا المقترح  

ولكن زمالؤكم، وجمیع المشاركین في العملیة، أتعامل مع مداخالتھم كما في المالحظات 

وأعتقد أنھ یمكننا  األكثر إیجابیة والرد علیھا باحترام وبدرجة من التقمص العاطفي.

بالفعل اتخاذ إجراءات من أجل الوصول إلى تحقیق ذلك في غضون الفترة القصیرة من 

 الوقت المتاح أمامنا.
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 شكًرا لك، مایك.  بایرون ھوالند:

 

 وأنت لم تفكر مطلًقا بأنھ یمكن أن تحصل على معاملة حسنة من جانبي.  مایك سیلبر:

 [ ضحك ] 

 

 أنا تائھ تقریًبا وسط الكلمات اآلن. لك.أعرف ذ  بایرون ھوالند:

 [ ضحك ] 

 وما الذي فعلتھ بھ؟ ھل ترف صدیقي مایك؟ 

وأود القول بأن ما أحاول القیام بھ في الوقت الحالي، ھو إعداد المنصة من أجل ضمان  

أعني أن ھناك مؤتمرات تعقد  عدم حصولنا على تلك األنواع من األخطاء في المستقبل.

إلى حد ما في  -- ICANNوھناك عالقة عمل طیبة للغایة مع فریق عمل  كل أسبوعین.

 وأود القول، في جانب من ذلك، أننا قد شاركنا في عامل المفاجأة. صدارة ھذه المسألة.

أنا متأكد من إمكانیة الرجوع بذلك مرة أخرى والبحث عن أرضیة مشتركة نعلم جمیًعا 

 أننا نعم تجاھھا ھناك.

األول  مجموعة من األسئلة الخاصة بمجلس اإلدارة تم طرحھا علینا.كما كانت ھناك  

كان ھو المشكالت ذات الصلة بالتنوع، وبعد ذلك الثاني كان حول التعقیبات المقدمة على 

  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

ولكن قبل أن ننتقل إلى تلك الناحیة، سوف أحیل الكلمة إلى كاترینا، الرئیس المشارك  

 ، من أجل تقدیم بعض التعلیقات حول التنوع.ccNSOنظمة لم

 

 .ccNSOكاترینا ساتاكي، من  طاب صباحكم. شكًرا جزیالً لك، بایرون.  كاترینا ساتاكي:
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ومن ثم لم  ونحن نقبل بذلك، ونحتفل بھ. متنوع من حیث تعریفھ. ccTLDإن مجتمع  

 وع.ونتمیز بالتن یمثل ھذا األمر أیة صعوبة بالنسبة لھم.

 ccTLDكما أن لدینا نطاقات  تدار بمعرفة مؤسسات حكومیة. ccTLDولدینا نطاقات  

وبعد ذلك لدینا قواعد متحررة للتسجیل  تدار بمعرفة شركات خاصة أو مؤسسات أكادیمیة.

 ccTLDوبعد ذلك لدینا العدید من نطاقات  .ccTLDباإلضافة إلى العدید من نطاقات 

 كبیر.ذات القواعد الصارمة إلى 

ا وبما أنكم تسألون عن م كما أن لدینا تسجیالت كبیرة، باإلضافة إلى تسجیالت صغیرة. 

القیام بھ من أجل دعمنا، فالسجالت الصغیرة ھي التي أود الحدیث  ICANNیمكن لـ 

  عنھا.

وكما ذكرت لكم بالفعل، فإن التنوع لم یكن تحدًیا بالنسبة لنا على اإلطالق بل إن المشاركة  

باإلضافة إلى أن المشاركة مرتفعة للغایة في جدول أعمال مجلس  التحدي الفعلي. ھي

ccNSO. 

الصغیرة، فمن الصعب للغایة المشاركة بطریقة مفیدة في  ccTLDوبالنسبة لنطاقات  

  .ICANNكافة األعمال التي تقوم بھا 

ة قول بأنھ یمكنكم زیادومن ثم إذا كنتم تسألون عما یمكنكم القیام بھ، بعد ذلك ربما أود ال 

 .ccNSOعدد المسافرین الممولین إلى 

 

 وحسب التعریف، لدینا تنوع على المستوى الجغرافي. سوف أنتقي مجموعة من النقاط.  بایرون ھوالند:

ومن  .50/50وھناك عضو واحد فقط في مجلسنا غیر موافق على تنوع الجنس بنسبة 

  ثم فإنني أوافق بشدة على ھذا الشكل.

ویجب على  وھناك تنوع من حیث الحجم تماًما مثلما تحدثنا عبر مجلس اإلدارة. 

  السجالت الكبیرة والصغیرة المشاركة كاستشاریین ونواب للرؤساء ورؤساء.
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لكن كاترینا  ، ونتمتع بمظھر جید.ccNSOوأعتقد أن أي تنوع داخل موقف وحالة  

كد من أن السجالت من جمیع األحجام طرحت مسألة خطیرة للغایة بالنسبة لنا وھي التأ

 أود والنطاقات الجغرافیة لھا القدرة على المشاركة بأكمل طریقة ممكنة في ھذه البیئة.

 فقط أن أؤكد ما جاء للتو على لسان كاترینا.

 

 .ccNSOباإلضافة إلى أعضاء من غیر  ccNSOوأكثر من ذلك، لدینا أعضاء من   كاترینا ساتاكي:

 .ccTLDكة كل نطاق إذن نرحب بمشار

 

في البدایة، تعلمت أنا وبروس ذلك الیوم،  كاترینا، بایرون، شكًرا لكما. --ھال أمكنني   كریس دیسیبان:

في حقیقة األمر، أن التوازن على مستوى نوع الجنس ھو ما یفترض بنا قولھ، ولكن 

عد وب تزان.فمن الواضح أن األجناس غیر متنوعة، لكن یجب أن تحظى باال تنوع الجنس.

 ھذا ما تم إخبارنا بھ. --ذلك 

 --لكن فیما یخص إمكانیة التمویل اإلضافي، أعتقد حسب ما أذكر أننا لم نقم بمراجعة  

 ICANNوھو ما نطلق علیھ اسم الدعم من نموذج  --المجتمعات المتعددة لم تقم بمراجعة 

  لفترة زمنیة طویلة للغایة.

مطالبة مجموعة صغیرة من األشخاص باالجتماع والنظر وقد یكون من األفكار المعقولة  

في طریقة انتقال وحركة األشیاء وتغیرھا وما إذا كنا نرغب في وضع مقترح لنا من 

وأنا متأكد  أجل تعدیل ذلك بطریقة ما حسب النموذج الذي نستخدمھ في الوقت الحالي.

 .شكًرا جمیع من في فریق العمل إن كنتم تقولون ذلك. --من أن 

 

في البدایة، كریس، فإن فكرة التوازن على مستوى الجنس  ھال أضفت إلى ذلك ربما.  مایك سیلبر:

وبمجرد االنتقال ألبعد من أسلوب الجنسین التقلیدي،  مستندة على أساس جنسین اثنین فقط.

 أعتقد أنھ یتوجب علیك الحدیث حول التنوع ولیس التوازن.
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 ه المناقشة في اجتماع متوازن ومتنوع بعد ھذا االجتماع.یمكننا إجراء ھذ  كریس دیسیبان:

 

  ولكن على المستوى األكثر أھمیة، لقد كان ھناك قدر كبیر وعادل من المناقشات.  مایك سیلبر:

وسوف یتم تعدیل النص المكتوب بالتأكید  وأنا أرى "مایك میشوكي موانجي" لسبب ما. 

  في مرحلة الحقة.

ثر أھمیة المتعلق بالمشاركة، وتشجیع المشاركة والتمویل وما شابھ، وبالنسبة للسؤال األك 

فقد طرح علّي برتراند دي ال تشابیل مسألة ھامة للغایة منذ عدة أعوام خالل بدء برنامج 

gTLD  الجدیدة حیث بدأ یسأل المشاركین قائالً، حسًنا، ما تأثیر نطاقاتgTLD  الجدیدة

ولكن  .GNSOكان ذلك مرتكًزا للغایة على منظمة  وقد على منظمة الدعم الخاصة بكم؟

والذین ألقوا بثقلھم في مساحة  ccTLDبالنظر إلى أن ھناك العدید من مدیري نطاقات 

  الجدیدة، وربما یكون ذلك معاكًسا لكم أیًضا. gTLDنطاقات 

ن وولكنكم تواجھ -ال أرید أن أقول منافسة-باإلضافة إلى ذلك، البعض منكم یواجھ اآلن  

سجالت أخرى في بالدكم تبیع أسماء ذات معنى محلي، سواء كان ذلك مدینة أو لغة 

اعتقد أن ھناك بعض التغییرات التي تحدث من خالل برنامج  والتي ال یمكن استخدامھا.

gTLD .الجدیدة  

واألھم من ذلك ھو أن المجتمع صاحب الصالحیات سوف یجري تغییرات كبیرة على  

وال أعتقد أن األمر یتعلق فقط بمجلس اإلدارة، ولكنني  .ICANNل بھا الطریقة التي تعم

وھو قد ال یحتاج إلى إنفاذ لكنني أعتقد أننا جمیًعا  --أعتقد أنھ یسري عبر المجتمع وجود 

بحاجة إلى درجة من فحص األفكار والدوافع لتقریر ما إذا كان لدینا ھیكل نموذجي 

ذلك إلى ما قالھ كریس، وھو: وھل تتلقون الدعم  لمجتمعاتنا أم ال وبعد ذلك یتجاوز

  والتمویل المناسب للقیام بالعمل الذي تحتاجونھ؟

وھذا واحد من المواقف التي ال نرید فیھا التطرق إلى مراجعة ألي طرف خارجي  

إلخبارنا ما یتعین علینا تغییره حیث إن لدینا بعًضا من تلك المراجعات وال تحقق أي 

 سیر في االتجاه الخاطئ بشكل مثیر.شيء أو أنھا ت
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، بمجرد أن تخف حدة أعباء العمل من عملیة النقل ccNSOواقتراحي بالنسبة لمنظمة  

إلى فزع معتدل، فقد یكون من األفضل أن نبدأ في حقیقة األمر في النظر إلى مراجعة 

 األفكار من حیث ما نرید أن نكون علیھ في غضون فترة ثالثة إلى خمسة أعوام.

 

 شكًرا لك، مایك.  بایرون ھوالند:

وبعد المراجعات لألفكار والمبادئ مطروحة بالفعل جدول األعمال المقترح للعام التالي  

 ومن ثم أود أتناول النقطة التي أثرتھا، وھذا جزء من جدول أعمالنا القادم. أو نحو ذلك.

 نعم، لدینا سؤال. ھل لدینا میكروفون؟ 

 آشا؟ 

 

 شكًرا لك أنا آشا ھیمراجاني للسجل. --وشكًرا لك، كاترینا على ذكر  شكًرا لك، بایرون.  آشا ھیمراجاني:

على  --وھاتان ھما الناحیتان اللتان  على ذكر تنوع المناطق الجغرافیة وتنوع األحجام.

  عفًوا، تنوع الجغرافیا. --وجھ الخصوص أنا مھتمة للغایة بجانب الجغرافیا 

لكنني أود أن  ربما فاتني شيء ما. وربما قمتم بتغطیة ذلك. -- ومن ثم أردت أن أفھم 

إذن ما ھي الخطوات المستخدمة في المضي  أنا سعیدة بتنظیم ذلك. --أفھم بشكل أفضل 

 ؟ccNSOكیف یمكننا باعتقادكم تحسین تنوع المناطق الجغرافیة في منظمة  قدًما؟

 شكًرا.

 

 نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان موجودة في كل دولة. ل.شكراً جزیالً على السؤا  كاترینا ساتاكي:

 --ولقد  .ccTLDومن ثم مع تنوع الدول في جمیع أنحاء العالم، تتنوع معھا نطاقات 

 في المناطق الخاصة بھا. ccTLDلیدنا منظمات إقلیمیة قویة للغایة تعمل مع نطاقات 

 صل العمل ھنا.ونوا ICANNوبعد ذلك فإننا نجتمع مًعا تحت مظلة 
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، عبارة عن ICANNفي المجلس، لدیھم تمثیل من كل منطقة إقلیمیة لـ  --ومجلسنا  

في تلك  ccTLDویتم انتخابھم بمعرفة نطاقات  ثالثة استشاریین من كل منطقة جغرافیة.

  المناطق الجغرافیة.

تجوب أرجاء العالم وصوالً  ICANNو وأكرر مرة أخرى، نرحب بمشاركة الجمیع. 

 ccTLDإلى مناطق مختلفة، بالطبع إلى مناطق جغرافیة مختلفة، وتساعد كذلك نطاقات 

 في تلك المناطق على المشاركة.

 ccTLDكم عدد نطاقات  --ربما یحفظھا بارت  --أنا ال أحفظ األرقام عن ظھر قلب  

تختلف المناطق الجغرافیة  فھي تختلف بالطبع حسب الحجم. التي لدینا في كل منطقة.

لكن على سبیل المثال، في منطقة أمریكا الشمالیة، أعتقد أن لدینا تمثیل  حسب الحجم.

وفي بعض المناطق األخرى، ال تزال  .ccNSOفي منظمة  ccTLDلجمیع نطاقات 

لكن على أیة حال،  .ccNSOلیست رسمًیا أعضاء في منظمة  ccTLDھناك نطاقات 

ولیس شرًطا أن  .ccNSOص بمنظمة فإنھا تشارك في الغالب بنشاط في العمل الخا

  لكي تشارك. ccNSOتكون عضًوا في 

 ھل كان ھذا الرد وافًیا على سؤالك؟  

 

 ، یمكنني القول أن لدینا تغطیة جغرافیة جیدة وواسعة.ccNSOعضًوا في  157مع   بایرون ھوالند:

الَِة ُمْؤِمِنیَن َتَنالُ   وَنُھ".نعم، انظر "ُكلُّ َما َتْطلُُبوَنُھ ِفي الصَّ

 [ ضحك ] 

 %100لقد كان ھناك خمسة أعضاء من منطقة أمریكا الشمالیة یمثلون بشكل واضح  

من  34عضًوا من أمریكا الجنوبیة، و 26وھناك  ألمریكا الشمالیة فریدة. ICANNألن 

إذن من ھذا المنطلق،  من منطقة آسیا المطلة على الھادئ. 51من أوروبا، و 41أفریقیا، و

 ن اإلنصاف القول بأننا حققنا تغطیة جغرافیة جیدة للغایة على أوسع نطاق.أعتقد أن م

وعلى المستوى الشخصي، فإننا نغطي أحجاًما من أصغر المجتمعات المتعددة إلى بعض 

غیر،  --أو المجتمعات المتعددة  GNSOاألكبر على مستوى العالم لفئة  TLDنطاقات 

 .CCأو فئة  gTLDعفًوا، نطاقات 
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 تلك ھي --الناحیة الجغرافیة أعتقد أن التنوع تمت تغطیتھ جیًدا إلى حد ما وأن  إذن من 

وكما قالت كاترینا، مرة أخرى للتأكید على تعلیقھا، نحن ال نمنع غیر  أرقام األعضاء.

لحضور جلساتنا، سواء  ccTLDونرحب بأي مدیر نطاقات  األعضاء من المشاركة.

كما أن عدد منھم كذلك. وھذا ھو المكان الذي نحاول  كان عضًوا بشكل رسمي أو لم یكن.

 فیھ اجتذابھم وأن یكونوا أعضاء.

  ھل لدیك میكروفون؟ سؤال آخر؟  

 

نعاني في  أنا سالم یاموت من لبنان، وأتحدث بالنیابة عن نفسي. طاب صباحكم. نعم.  سالم یاموت:

ومن ثم  ccTLDلنطاق لبنان من مشكلة تتمثل في محاولة الحكومة أن تكون أمین سجل 

 وسمعت باألمس حدوث نفس الشيء تقریًبا في تركیا. یشبھ األمر إعادة تفویض إلزامیة.

، ICANN، أم مجلس إدارة ICANNھل فریق عمل  إذن سؤال ھو، من بإمكانھ دعمنا؟

 أي شخص. ؟ccNSOأم مجلس 

 

واإلجابة على  ألمر یحدث أحیاًنا.ولن تفاجئوا عند العلم بأن ھذا ا إنھ كریس. مرحًبا. كریس دیسیبان: 

 ccTLDاإلجابة المباشرة على سؤالك ھي أن ھناك عدد من مدیري نطاقات  --سؤالك 

ویسرنا تقدیم العون لكم،  --وأنا واحد منھم  --الفردیین یسرھم تقدیم العون لكم للغایة 

جب علیكم ما قد یتو --على األقل من أجل فھم الموقف وإرشادكم عبر ما قد تحتاجونھ 

القیام بھ. لقد أمضیت أنا وبیكي وعدد من األشخاص اآلخرین في ھذه القاعة األعوام 

 --ومن ثم نعلم أن  الخمسة الماضیة من حیاتنا نعمل على موضوع إطار عمل التفسیر.

الحقیقة المرة في ذلك ھو أنھ في نھایة الیوم فإنھا معركة  --إال أن  نعرف ذلك منذ زمن.

 وطنكم وال یمكننا القیام بالكثیر حیال ذلك. تخوضونھا في

مشكلة  --متى كان ھناك  --لطالما كان حیث  ICANNویمكنني إخباركم بأن موقف  

ما كائنة في بلد ما، في منطقة ذات سیادة، أن تقول لألطراف المعنیة أن علیھا االبتعاد 

مشاركة  ICANN غیر مشاركة في حل المشكلة. ICANNوحلھا بعیًدا في وطنھا، فـ 
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 أن إال عمل التغییرات، في حالة الموافقة على أیة تغییرات طبًقا للسیاسة. --في جعل 

الفردیین سوف یسعدون بتقدیم النصائح إلیكم وإرشادكم حول  ccTLDمدیري نطاقات 

لیلة، وفي الغد أو ال األشیاء التي یتعین علیكم القیام بھا. وأتمنى أن یكون ذلك مفیًدا لكم.

 شكًرا. كنا في اجتماع المجتمعات المتعددة فسوف آتي وأتحدث إلیكم. إذا

 

على الویب لجمیع األعمال الخاصة بإطار عمل  ccNSOوربما أضیف ذلك على موقع   بایرون ھوالند:

ا لكن بالنظر إلى سؤالك، فربم --وھذا قدر كبیر من الوثائق، لكن بالنظر  التفسیر، ھناك.

على الویب  ccNSOعلى موقع  المراجعة الموجودة ھناك. یھمك مراجعة بعض وثائق

 رینالیا. .FOIتحت إطار عمل التفسیر أو 

 

لقد كنت أراجعة تحدیات التنفیذ الخاصة  رینالیا عبد الرحیم تتحدث إلیكم. شكًرا. رینالیا عبد الرحیم: 

ي الرد ف ھناك مشكلة تتمثل باإلستراتیجیة اإلقلیمیة ألفریقیا ولفت انتباھي شيء ما.

المتأخر أو البطيء من جان مقدمي طلبات إعادة تفویض نطاق المستوى األعلى لرمز 

البلد في أفریقیا، وربما یكون ذلك عائًدا إلى القدرة على االتصال، وربما یعود ذلك إلى 

-، وطریقتھم في التعامل مع ذلك ربما ICANNوقد ناقشت ذلك مع فریق عمل  السعة.

للتأكید على  ccTLDعمل لبناء القدرات بالنسبة لمشغلي نطاقات الحصول على ورش  -

أما على جانب االتصال، فأنا ال أعرف ما یمكننا القیام  أھمیة الرد في الوقت المناسب.

ھناك قید على أداء مستوى الخدمة،  IANAبھ. كما أنني أعرف أیًضا أن ھناك في إدارة 

 أیًضا حیال ذلك، من أجل تناول المشكلة. ccTLDوكنت أتساءل ما الذي یقوم بھ مجتمع 

 

 بیكي، ھل أردت الرد على ذلك؟ شكًرا. بایرون ھوالند: 
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 --السبب في بطء الرد  --أنا متأكد على وجھ الدقة ما الذي یعنیھ ذلك بالنسبة  نعم. بیكي بیر: 

اولناھا تن الطلبات أو ما تعنیھ طلبات إعادة التفویض لكنني أتوقع أن ھذا من األشیاء التي

في إطار عمل التفسیر، والتحدث حول الحاجة للحصول على اتصاالت واضحة مع 

متى ما كان ھناك طلب إلغاء أو طلب إعادة تفویض حسبما  ccTLDمدیري نطاقات 

ونحن نعمل مع إلیز وكیم على عملیات التنفیذ من أجل ضمان أن إطار  تكون الحالة.

  وأن تلك االتصاالت قویة.عمل التفسیر یجري تنفیذه بالكامل 

ولكن من بین المشكالت التي الحظناھا ھي الحاجة للحصول على اتصاالت واضحة  

عندما تظھر تلك األنواع من  ccTLDومدیري نطاقات  IANAللغایة فیما بین 

لكن یسرني  ھذه ھي المشكالت التي تنشیر إلیھا. --ومن ثم أتوقع أن ذلك ھو  المشكالت.

أي وضوح االتصاالت والمراسالت، أو  --لكن ھذا  حول ذلك فیما بعد.التحدث إلیكم 

 ccTLDالحاجة للحصول على اتصاالت ومراسالت قویة، السیما مع مدیري نطاقات 

لھو من البنود التي یتعین علینا  --في السیر العادي  IANAغیر المتصلین بشكل جید مع 

 تناولھا.

 

رسائل  IANAحیث ترسل  ى ذلك، عفًوا، أنا غیر مقتنع بذلك.إذا أمكنني اإلضافة إل مایك سیلبر: 

 --وال یمكنني رؤیة القدرة على االتصال  نصیة بدون تنسیق على البرید اإللكتروني.

وفي العدید من الحاالت، فإنھا بطیئة للغایة  القدرة على االتصال موجودة عبر أفریقیا.

 التزام بضمان أنھ على اتصال. ccTLDوغیر موجودة بالكامل لكن على مدیر لنطاقات 

وأعتقد أننا أیًضا بحاجة لضمان أننا نفھم أنھ إذا كنا ننظر في طلب  ولیس ھذا مبرًرا.

ولیس ھذا من  ، فإن ھذا من االلتزامات المبذولة أمام المجتمع.RFCتقدیم التعلیقات 

شروعات وبتحقیق ذلك االلتزام، تقدم المدیر ذلك في الم الحقوق من حیث المدیر.

إذن أن غیر  والمقترحات المقدمة إلى المجتمع العالي باإلضافة إلى المجتمع المحلي.

 متأكد في حقیقة األمر من حیثیات المشكلة.

 

 جاي. شكًرا لك، مایك. بایرون ھوالند: 
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في البدایة، ال أعتقد أنھ یتوجب علینا تخمین السبب  .NZجاي دیالي من نطاق  مرحًبا.  جاي دیالي:

وأعتقد أنھ یتوجب علینا  في بطء األشخاص المعنیین في الرد على ھذا النوع من األشیاء.

وھذا من شأنھ توفیر  إجراء استطالع آلرائھم والحصول على بیانات صحیحة حول ذلك.

 الكثیر من العون والمساعدة ویمكن لذلك إدارة اإلجراءات التي نحتاجھا في التغلب على ذلك.

 

 لعمل جاٍر بالفعل، جاي.ا مایك سیلبر: 

 

ثانًیا، بالنسبة للنقطة الخاصة باتفاقیة مستوى الخدمة، وأنا أتحدث بصفتي  حسًنا. رائع.  جاي دیالي:

 ھنا، لذا یجب علیك فھم ذلك. SLAعضًوا في مجموعة عمل اتفاقیة مستوى الخدمة 

 NTIAالمبرمة مع اتفاقیة مستوى الخدمة الحالیة  --السابقة  SLAاتفاقیة مستوى الخدمة 

-أي  .ccTLDتتعلق بعملیة متكاملة تشمل األخذ في االعتبار أي وقت یطالب بھ نطاق 

یمكن أن تستغرق وقًتا كبیًرا، فإن ھذا یتطلب توقیت  ccTLDألن بعض نطاقات  -

  لكي توضع موضع التنفیذ. SLAمطول للغایة التفاقیة 

ایة، كان من غیر المنصف على في البد SLAواآلن من الغریب على مجموعة عمل  

IANA .نظًرا ألنھ كان یتم الحكم علیھم بناًء على أداء أشخاص آخرین، ولیس ھم أنفسھم 

وثانًیا، أدى ذلك إلى تشویھ اتفاقیات مستوى الخدمة الحقیقیة ألنكم كنتم تنتظرون طویالً 

 من أجل بعض األشخاص.

ما بعد النقل  IANAوف یتم العمل بھا لـ إذن فإن اتفاقیات مستوى الخدمة الجدیدة التي س 

وتتوقف عندما تقوم بتسلیمھا إلى  IANAسوف تقیس فقط قسًما من األشیاء الخاصة بـ 

وال یعني ذلك أننا لن نقوم بقیاس  بتقدیم تعقیباتھم. ccTLDومطالبة  ccTLDنطاق 

ألن ذلك لن یكون  العملیة المتكاملة الكاملة، لكن لن تكون ھناك أھداف للعملیة المتكاملة

 .IANAعادالً بالنسبة لـ 

 

 ماري. نعود إلى الجانب اآلخر مرة أخرى. كان ذلك مفیًدا للغایة. شكًرا لك، جاي. بایرون ھوالند: 
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أنا ماري أودوما من نیجیریا، ولكن أكن مشاركة في المنظمة اإلفریقیة لمشغلي  شكًرا.  ماري أودوما:

أنا أعلم أن في أفریقیا لدینا بعض الدول التي تعاني  .AfTLDعناوین االنترنت الوطنیة 

فالبعض ال یفھم  الخاصة بھا. TLDمن صعوبات في الحصول على تفویض لنطاقات 

كانت  AfTLDوفي مستوى المنظمة اإلفریقیة لمشغلي عناوین االنترنت الوطنیة  العملیة.

مھم، والقیام بالمزید من ھناك محاوالت للتواصل، ویعني التواصل أننا بحاجة إلى تعلی

  التواصل والتوعیة.

وربما یكون ھذا  كما أن لدینا بعض المشكالت المتعلقة باالتصال، ومشكالت في اللغة. 

ولكن مع ما یحدث في منطقة أفریقیا اآلن،  أیًضا من العوامل التي تؤثر على ھذه العملیة.

أعتقد أننا سوف نكون أكثر اآلن بالتكرم بافتتاح مركز خدمات لنا،  ICANNمع قیام 

األفریقي، وبعض  DNSوقد انتھینا للتو من منتدى  قرًبا وسوف نتعاون معھم عن قرب.

وكانت المنظمة  .DNSمن تلك المشكالت كانت ھي األشیاء التي ناقشناھا في منتدى 

تعمل على تنظیم مسارات السجالت  AfTLDاإلفریقیة لمشغلي عناوین االنترنت الوطنیة 

طقة، ومن ثم نتمنى أن تلك المسارات التي تم تركھا، البعض ال یزال یخضع إلدارة للمن

مدیرین من خارج الموقع، بعض من رموز البلدان تلك تخضع إلدارة مدیرین من خارج 

أفریقیا ونحن نحاول جلبھا إلى الداخل ھنا. ومن ثم نتمنى أن المتابعة مع الھیكل الجدید 

ف تكون لنا القدرة على التواصل مع ھؤالء األشخاص الذي القادم سوف یكون أقوى وسو

سیتم تعلیمھم أیًضا حول كیفیة التعامل مع العملیة الخاصة بتفویض رموز البلدان الخاصة 

 شكًرا.  بھم.

 

سوف أقدم دعوة إلغالق باب النقاش في ھذا البند، حیث إن الوقت  شكًرا لك ماري. بایرون ھوالند: 

على  ccNSOفي جدول األعمال وھو تعقیبات  2لى البند رقم قصیر، وباالنتقال إ

وأنوي القول بأنني سوف أتحدث قلیالً حول  المساءلة.-مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

المستمرة لمدة یومین والتي  ccNSOالعملیة بسبب أننا اآلن ال زلنا في بدایة اجتماعات 

 وإلیكم تذكیر بأن اجتماع وع بالتحدید.خصص لھا قدر كبیر من الوقت لمناقشة ھذا الموض

یوم األربعاء حیث سنقوم بالتصویت على ما كنا سنؤید  5:00مجلسنا في تمام الساعة 

  المقترح المقدم إلى مجلس اإلدارة أم ال.
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ومن ثم ال أرید االفتراض مسبًقا كیف ستكون المناقشة أو النتیجة، لكنني أردت إعالم  

على مدار الیومین القادمین قد كرسنا وقًتا كبیًرا، لیس بنسبة  مجلس اإلدارة بحقیقة أنھ

من اجتماعاتنا المستمرة لمدة یومین من أجل الجوانب  %50ولكن یقرب من  50%

وأنا  المتعددة لكل من مجموعة عمل المجتمعات ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

تتم مشاركتھا وتبادلھا،  أعلم أنھ سوف تكون ھناك مناقشة كبیرة وجدال ووجھات نظر

وفي دبلن، للمقترح الثالث، لدینا موافقة عامة على الرغم من أنھا قد ال  وما إلى ذلك.

تكون باإلجماع بالتأكید، للمسودة الثالثة وبمعنى ما سوف تكون ھذه من نقاط التحول عند 

ق فیما قضاء وقت كبیر على مدار الیومین القادمین في مناقشة ھذا الموضوع، والفرو

بین المسودة الثالثة حیث لدینا موافقة عامة وإن لم تكن باإلجماع باإلضافة إلى المسودة 

 الرابعة والنھائیة.

سوف یحضر االستشاریون من أجل  --إذن ھذه ھي العملیة الخاصة بنا، وسوف نتحدث  

 وما االستماع، والمشاركة في المناقشة، والتعرف على المجتمعات، والتكیف مع القاعة

وأتمنى أن  إلى ذلك، وھو ما سوف یعود بالنفع على قرارنا المتخذ یوم األربعاء ظھًرا.

تتمكنوا من تقدیر أن عدم الرغبة في الحصول على دائرة مغلقة أو االفتراض المسبق 

ل ھناك ھ لطبیعة النتیجة، فال أنوي تقدیم أیة تعدیالت تحریریة سوى ذلك في ھذه النقطة.

 حسًنا. رویلوف. أو أیة أعمال أخرى؟ تعلیقات على ذلك؟أیة أسئلة أو 

 

أعتقد أن التدوین النصي سجل  مجرد توضیح. أنا رویلوف مایر، للسجل الرسمي. شكًرا. رویلوف مایر: 

لك ھذه المقولة بشكل صحیح، سیدي الرئیس، وأنت تقوم بأن ھذا ھو التنوع من حیث 

ال أعتقد أن تناولت مجلس إدارة  وضیح.ربما یكون ھذا ت الحجم عبر مجلس اإلدارة.

ICANN  ،في ذلك، بل إنك كنت تشیر إلى حجم رموز البلدان داخل المجتمع المتعدد

 ألیس كذلك؟

 

 ذلك ما قصدتھ، نعم. ھذا صحیح. بایرون ھوالند: 
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 شكًرا. رویلوف مایر: 

 

 شكًرا لك على تدوین ذلك. بایرون ھوالند: 

 

ھل لدیك بیانات حدیثة أو بیانات على اإلطالق عما  لدي سؤال واحد فقط. شكًرا جزیالً. إیریكا مان: 

إذا كانت ھناك تغییرات تراه في النظام البیئي الخاص بك بعد تقدیم وطرح نطاقات 

gTLDھناك شيء مختلف یحدث غیر ما رأیتموه إلى ذلك الحین؟ ؟ 

 

أربعة دقائق ستكون وقًتا كافًیا أم ال، لكن  أنا غیر متأكد مما إذا كانت ھذا سؤال وجیھ. بایرون ھوالند: 

وأنا أقول بأنني أتحدث اآلن بصفتي  اسمحوا لي أن أقدم لكم نظرة عامة من وجھة نظري.

، لكن بالتأكید لدي رؤى من خالل مشاركتي في مجلس ccTLDأحد مدیري نطاقات 

 ،ccNSO، لـ CENTRالسجالت الوطنیة األوروبیة لنطاقات المستوى األعلى 

 وبالتأكید فإن البحث الذي نقوم بھ في وطننا یقع ضمن تخطیطنا اإلستراتیجي والتشغیلي.

الناضجة والقدیمة، فإن النمو في سجالتنا أو النطاقات تحت  ccTLDوبالنسبة لنطاقات  

وأنا أقول عبر مجلس اإلدارة حول كافة سجالت نطاقات  اإلدارة قد انخفض بشكل كبیر.

ccTLD أو  2012كما في اآلونة األخیرة في  --إذن في حین أن في  ضجة.القدیمة النا

والعدید منا اآلن  منذ بضعة أعوام فقط، كان البعض منا لیعاني من نمو رقمي مزدوج.

وھناك مجموعة دخلت في نمو سلبي صغیر للغایة أو في نمو رقمي  عند درجة الصفر.

وبالطبع كان ھناك منحنى  ة في ذلك.ومن ثم ھناك عدد من العوامل المؤثر فردي بالتأكید.

لالعتماد، أو االعتماد المبكر، واالعتماد الجماعي، ونحن نمر بشكل طبیعي بنضوج في 

والعدید منا في أجزاء مختلفة من العالم قد مر بمواقف اقتصادیة صعبة في  صناعتنا.

اء البدیلة، سو تعلب المنصات المتعددة، أو المنصات دولنا أثرت على االعتماد والموافقة.

أو الوسائط االجتماعیة، أو أًیا كان، دوًرا بالتأكید في ذلك، إذا  Facebookكان ذلك 

 والبعض یقول بأن لیس لھذا أي تأثیر، ولكنني أقول بأن لھ تأثیر ما. جاز لنا القول.
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الجدیدة، السیما عندما تكون متعلقة بمدینة أو منطقة  gTLDوبالطبع، فإن نطاقات 

 --وال أعتقد أن ھناك أیة إجابة نموذجیة  ، بدأ الشعور بھا في مناطق مختلفة.جغرافیة

إجابة سحریة على سؤالك، لكن جمیع تلك األشیاء تتفق من أجل تغییر دینامیكیات 

كن ویم وھذا یؤدي إلى تغییر نظرتنا والطریقة التي نتعامل بھا. صناعتنا، كما أراھا أنا.

عاًما بعد عام في مقابل  %15إلى  10عندما یمر بنسبة نمو للمرء القیام بأشیاء مختلفة 

إذن فالطریقة التي یتعین علینا  .%1-، أو نمو بنسبة %4و 3و 2و 1نمو بمعدل 

التصرف من خاللھا ھي التغییر وعلى وجھة الخصوص في مشھد تنافسي متزاید بشكل 

 كبیر.

 

 أن ھناك شخص آخر في ترتیب الكلمة؟ھل یمكنني طرح سؤال آخر إضافي وسریعة أم  إیریكا مان: 

 

 ستیفن. بایرون ھوالند: 

الذي كنا نشارك فیھ منذ فترة مضت،  ccTLDبالعودة إلى موضوع توعیة  سریًعا جًدا. 

اعتقد أننا سوف نكون مھملین إذا لم نعترف بجھود المنظمات اإلقلیمیة، السیما تلك 

األعلى لرموز دول آسیا والمحیط  المنظمة التي أعلم بھا وھي مجلس نطاقات المستوى

والذي یبذل جھوًدا ھائلة في عملیة التوعیة برموز البلدان غیر  APTLDالھادئ 

وفي تلك  ولكن تشارك في االجتماعات المؤسسیة اإلقلیمیة. ICANNالمشاركة في 

حول آخر المستجدات، ولدینا تقاریر موجزة  ICANNاالجتماعات ھناك تحدیثات لـ 

عات الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة في آخر اجتماع لـ حول الموضو

APLT. .إذن أعتقد أنھ من أجل تحقیق الكمال، یجب اإلقرار بذلك 

 

ونحن نعمل بالفعل بشكل جید وغالًبا مع أطراف مقابلة من المنظمات  نعم، بالتأكید. بایرون ھوالند: 

قد ل لكنني أود تردید تعلیقات ستیفن. ذلك.وقد ذكرت كاترینا ذلك وأنا أعترف ب اإلقلیمیة.

 كان لدیك سؤال واحد أخیر، سؤال أخیر وسریع؟
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كما أن لدي اھتمام  سوف أتابع عن طریق البرید اإللكتروني. ال. ربما ال یكون سؤاالً. إیریكا مان: 

  بفھم كیفیة تغیر السوق، وأعتقد أنھ سیكون من األفضل الحصول على فھم أفضل.

البیانات التي تقوم  --تعلیق واحد سریع، ھل ھناك مكان واحد حیث جمیع وإلیكم  

 ھل ھناك موقع واحد؟ یمكنني العثور على معلومات؟ --بتجمیعھا أو حول العالم 

 

 VeriSignعلى الرغم من تجمیع شركة  أنا غیر متأكد من موقع واحد لجمیع البیانات. بایرون ھوالند: 

 نرید تشویھ ما قاموا بھ من أعمال، األمر عام إلى حد ما وال لبعض البیانات الحدیثة.

 والمنظمات اإلقلیمیة تقوم بعمل جید في ھذه الجبھة. ولیس خاص على رموز البلدان.

، CENTRوأنا عضو في مجلس السجالت الوطنیة األوروبیة لنطاقات المستوى األعلى 

یقوم بعمل جید  CENTRفمجلس  كما ھو الحال بالنسبة لبعض زمالئي في القاعة.

وأنا أقول بأن ننظر في المنظمات اإلقلیمیة ونبدأ بھا، وبعد  للغایة للمنطقة الخاصة بھ.

ن تكوبعض البیانات التكمیلیة وبیانات زوك یمكن أن  VeriSignذلك توفر بیانات شركة 

 فیھا. إذن إذا كنتم مھتمین، تكون ھذه ھي األماكن األولى الثالثة التي أنظر مفیدة كذلك.

 وبھذا، تماًما في الوقت المناسب، ما لم تكن ھناك أیة تعلیقات نھائیة منك، ستیف.

 

 شكًرا. ال. أحسنتم جمیًعا. ستیف كروكر: 

 [ تصفیق ] 

 

 شكًرا جزیالً لكم. بایرون ھوالند: 

 [ تصفیق ] 

 

 [نھایة النص المدون]


