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 بدأت التسجیالت. تفضل رجاء. المنسق:

 

التسجیالت. لدینا اآلن جلسة إحاطة عبر الویب مرحبا بكم جمیعا. أقدم لكم جریس أبو حمد. بدأت  جریس أبو حمد:

). وتمثل ھذه الجلسة إحدى جلستین مماثلتین عبر الویب. CWGلمجموعة عمل عبر المجتمعات (

بالمشاركة، لیز فیر. سأنقل مجرى الحدیث  CWGوالیوم، سیترأس جلسة اإلحاطة واحدة من رؤساء 

 إلیھا. شكرا.

 

م جمیعا، بالنسبة لجلسة اإلحاطة ھذه بشأن المقترحات النھائیة إلشراف شكرا لك، جریس. مرحبا بك لیز فیر:

CWG ،اسمي لیز فیر، وأنا أحد الرئیسین بالمشاركة للمجموعة. وسیقوم زمیلي الرئیس بالمشاركة .

بالتوقیت  14:00جوناثان روبنسون، بتولي رئاسة جلسة اإلحاطة في وقت الحق الیوم الساعة 

 ریس، أنھما جلستین عبر الویب متماثلتین.العالمي. وكما قالت ج

 

وستتوافر نصوص تلك الجلسات عبر الویب، وسیتم ترجمتھا. كما ستتاح جمیع الوثائق المنشورة  

للتعلیقات العامة، وتلك التي یجري حالیا ترجمتھا عما نتحدث عنھ اآلن. وسوف یتم نشرھا في أسرع 

 وقت ممكن.
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األسئلة في الدردشة، ولكن أطلب منكم أن تكتبوا قائمة انتظار قبل ویمكنكم على الرحب والسعة طرح  

أن تكتبوا األسئلة التي ترغبون في طرحھا، وسوف أخذھا بعد العرض التقدیمي. ویمكنك أیضا طرح 

 األسئلة، وھذا سیكون أیضا متاحا بعد العرض التقدیمي.

 

ى الیمین في جزء المالحظات، لذا وكما ترون لقد قامت جریس بوضع جمیع الروابط ذات الصلة عل 

یرجى عدم التردد في كتابة تلك الروابط وإلقاء نظرة على تلك المالحظات. كما أنھا متاحة على موقع 

ICANN .اإللكتروني 

 

أعلنت  2014الشریحة التالیة من فضلك. ھذه ھي عملیتنا. كما تعلمون، ربما تعرفون أنھ في مارس  

أنھم یریدون نقل اإلشراف على ھیئة  NTIAلالتصاالت والمعلومات  الوكالة الوطنیة األمریكیة

المضي  ICANNإلى مجتمع اإلنترنت العالمي. وطلبوا من  IANAاألرقام المخصصة لإلنترنت 

قدما في ھذه العملیة، وھذا ھو المشروع، ویعد ھذا المقترح األخیر بمثابة استجابة لھذا الطلب. 

، ھي التي أرسلت بالفعل طلب IANAنتقال اإلشراف على وظائف ) مجموعة تنسیق عملیة اICGو(

 تقدیم المشاریع وطلبت من ثالثة مجتمعات إبداء رأیھم حول كیفیة القیام بھذا االنتقال.

 

وھذه المجتمعات الثالثة ھي، كما ترون على الشریحة، إنھ مجتمع التسمیة، ھو ذا، مجموعة إشراف  

CWGكل مجموعة (، وھي تمثل الترقیم الذي یشCRISP المقترح الموحد إلشراف سجالت (

. ویجب أن IANA، وھي تمثل البروتوكول الذي قدم خطة IANAاإلنترنت اإلقلمیة على وظائف 

تذھب جمیع تلك المقترحات الثالثة إلى مجموعة التنسیق التي من شأنھا أن تجمعھا وترسل مشروع 

 .NTIAو ICANNواحد منھا إلى مجلس إدارة 

 

، نفس الشكل مثل غیره من مجموعات الترقیم والبروتوكول، وھذا یجعل CWGمثل مقترحنا، وی 

المقارنة أسھل. لذلك كما ترون، یمثل المقترح نوعا من النماذج القصیرة حیث تتوافر لكم كل العناوین 

حیث ونظرة عامة على ما تم القیام بھ، ومن ثم یتوافر لدیكم تصمیم طویل یحوي كافة المرفقات، 

یمكنكم التعمق في التفاصیل ومعرفة ما تتضمنھ وتفاصیل فیما یتصل بالوظائف مثل اللجنة الدائمة 

 وغیرھا من الجھات التي سنتعرض إلیھا وقت الحق.CSCللمستھلك 

 

بمثابة أصحاب المصلحة  ICANN، وتعتبر ICANNالمقترح إلى مجلس إدارة  ITGسوف ترسل  

في اجتماع سنغافورة أنھم لن یغیر مقترح  ICANNس إدارة مثل أي شخص آخر. وقد أكد مجل

ICG لكنھم سینقلون االستجابة إلى ،NTIA. 
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قد أكدت أنھا لن تقبل مقترحا ال یتضمن إجماع  NTIAولكن من الضروري للغایة أن نالحظ ھنا أن  

 اآلراء. لذلك فمن الضروري أن یوقع أصحاب المصلحة على ھذا.

 

عالوة على ذلك، كما ترون على الشریحة، ثمة أیضا ارتباط بمجموعة المساءلة. وذلك ألن جزء من  

 ، أن مشروع مجتمع التسمیة لدیھ أجزاء التي تتطلب التعامل مع مجموعة المساءلة.CWGمقترح 

 

؟ IANAعلى  CWGالشریحة التالیة من فضلك. ما ھو الھدف وما ھو نطاق مجموعة إشراف  

التي تلبي احتیاجات مجتمع التسمیة. وفي مجتمع التسمیة، لدینا  ICGود االستجابة إلى حسنا، ن

 التي تعتبر بمثابة عمالء مباشرین. ccTLDو  gTLDسجالت نطاقات 

 

وعالوة على ذلك إننا بحاجة إلى منظمات األعضاء، وھي المنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان  

ccNSO ء العامة والمنظمة الداعمة لألسماGNSO  واللجنة االستشاریة الحكومیةGAC  ولجنة

At-Large  االستشاریةALAC  واللجنة االستشاریة لألمن واالستقرارSSACالتي یجب أن توقع ، 

على المقترح. لذا، یعد ھذا أیضا جزء مھم للغایة من ھذا المقترح. وكما ذكرنا من قبل، فإن النطاق 

وعات ط لھذا المقترح الخاص على الرغم من أنھ سیتم دمجھ مع المشریقتصر على مجتمعات التسمیة فق

 .ICGاألخرى، ولكن المجتمعات األخرى عملت على المشروعات الخاصة بھا وأرسلتھا إلى 

 

وظیفة،  11، الذي یستعرض NTIA IANAفي نطاق عملنا على عقد وظیفة  CWGحسنا، یستند  

تلك باللون األسود على الشریحة، ویمكنكم  -ووجدنا أن تسعة منھا تنطبق على األسماء. وأقصد ھذه 

رؤیة أنھا وظیفة الوزارة، إنھا إدارة ملفات خوادم الجذر، وإدارة قاعدة بیانات دالئل معلومات 

نطاق، وھذا ما ركزنا علیھ في المقترح ، لذا، ھذا ھو الWHOISالتسجیل ألسماء النطاقات المسجلة 

 الذي تم إرسالھ للتعلیق العام.

 

الشریحة التالیة من فضلك. وإذا نظرنا إلى الجدول الزمني المتاح لنا، نجد أننا نحرز تقدما حتى اآلن،  

فردا في  150. إننا مجموعة تتألف من 2014، مرة أخرى إنھا عملت في تغطیة CWGوبالنسبة لـ

یوم، وال یحظى األعضاء بوضع خاص في المجموعة، حیث یحظى األعضاء والمشاركین مجموعة ال

بالمساواة في المجموعة. وال یتعدى األمر إال فیما یتعلق فقط بالجزء الخاص بدعم السفر بطبیعة 

 الحال إلى االجتماعات، مثل االجتماعات وجھا لوجھ في فرانكفورت وإسطنبول.

 



ICANN 
 ا برویرمنسق الجلسة: بریند

 صباحا بالتوقیت المركزي 04-24-15/1:00
 3525668تأكید رقم   

 4صفحة 

، والتي تم إرسالھا من 2014تم إرسال أول مقترح للتعلیق العام في دیسمبر  -حسنا، لقد قمنا بإرسال  

أنھا  -بتحدیده حیث ترغب في االطالع على المقترح أوال  ICGأجل تلبیة الجدول الزمني الذي قامت 

 .2015ترغب في الحصول على المقترح جاھزا بحلول نھایة ینایر 

 

ة األولى، وتم تحلیل ومناقشة تلك التعلیقات خالل عطلة تعلیقات على ھذه المسود 60حسنا، لدینا  

معقدا  -نھایة األسبوع بشكل مكثف في ینایر. والواقع أن ردود الفعل من ھذا أن النموذج المقترح كان

للغایة، ولم یكن مفصال بما فیھ الكفایة، لذلك كان علینا تعدیل الجدول الزمني الخاص بنا واالستعداد 

 للمشروع الثاني.

 

لذا، واصلت المجموعة العمل من أجل التوصل إلى مقترح آخر وتقدیمھ، وكان علینا وضع جدول  

زمني جدید. وھكذا كما ترون، لقد كان لدینا العدید من المكالمات والعدید من ساعات العمل والعدید 

ل أنھ لمن من الرسائل اإللكترونیة. وبعد كل ھذا، وضعنا بالفعل مقترحا جدیدا. ولكن یجب أن أقو

المؤثر للغایة أن یكون لدینا أشخاص یشاركون بنشاط في ذلك. وإذا قمت بإضافة ھذا األمر، سیكون 

 لدیك الكثیر من الطاقة الذھنیة التي تم استخدامھا في ھذا الشأن.

 

الشریحة التالیة من فضلك. لذا، كیف نبني لدینا مشروع المقترح الثاني؟ نجد أنھ من الضروري إلى  

حیث كانت ال تعتمد فقط على  -أن تشاركوا في ھذه الرحلة، ألنھا كانت رحلة وأنھا كانت  -ما حد 

تغذیة راجعة مستمرة من المجموعة ولكن أیضا من مجموعات من المجتمعات، لذا، إنھا كانت رحلة 

قیق طویلة للجمیع. إنني أعرف الكثیر من األشخاص الذین استثمروا الوقت وبذلوا جھدا كبیرا لتح

ذلك، وباعتباري أحد الرؤساء بالمشاركة، یجب أن أقول أننا أعجبنا كثیرا بمدى الجھد الذي بذلھ 

 األشخاص في ھذا المشروع.

 

ولكن على المستوى الداخلي، تلقینا مساھمات متنوعة للغایة. كان لدینا مجال واسع من وجھات النظر  

بالفعل بتحلیل التعلیقات من أول تعلیق  وضمن مجموعات المجتمع األوسع. لقد قمنا CWGداخل 

عام، وعلى أساس ذلك، بدأنا النظر في اآلراء ووجھات النظر اإلضافیة تجاه االختالفات الھیكلیة 

لنماذج ما بعد االنتقال التي یمكن أن نتعرض لھا. وكان لدینا ھدف القتراح ھذا في سنغافورة، اجتماع 

ICANN  في سنغافورة. 52رقم 
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بب ھذا، كان لدینا العدید من االختالفات الھیكلیة التي ظھرت في سنغافورة، بما في ذلك حسنا بس 

. وكما ICANNوالداخلي لنموذج  ICANNنموذج ھجین یجمع بین النموذج الخارجي لنموذج 

 ترون في الشریحة ھنا، أنھینا اجتماع سنغافورة بسبعة نماذج.

 

غذیة الراجعة بشأن كیف كان تركیزنا في سنغافورة، لذا قمنا عالوة على ذلك، كان لدینا الكثیر من الت 

بدمج التغذیة الراجعة ھذه وقررننا فعال تغییر أسالیب عملنا من خالل إنشاء فرق التصمیم سریعة مع 

مزید من التركیز على الجانب العملي، في حین أننا سعینا في الوقت نفسھ إلى البحث عن شركة 

 لذي یمكنھ أن تعطینا االستشارة القانونیة.مكتب محاماة ا -قانونیة 

 

ومنذ البدایة، كان لدینا الرغبة في االستعانة بمحام في بدایة األمر، ولكن األمر استغرق بعض  -لذلك  

الوقت لتحدید ھذا ألننا نود حقا أن یكون لدینا شركة ندرك أنھا ستفھم عالمنا وتفھم نموذج أصحاب 

ا جھة ال تھدف إلى الربح، وأن تفھم كیفیة العمل مع مجموعة تعمل المصلحة المتعددین وتفھم أنھ

 .CWGمثلما تعمل 

 

 تتألف من اثنین من الرؤساء بالمشاركة، وكان لدینا اثنین من -لذا، قمنا بإنشاء لجنة صغیرة للعمیل كانت  

 لجان العمیل (كذا)،المحامین، جریج شاتان و (مارتن فیرمان). ولقد تم تسجیل ونسخ جمیع االجتماعات مع 

 حیث كانت االجتماعات عامة وشفافة، ما كان یحدث في المجموعة. -لذلك یعرف كل شخص 

 

مارس، قمنا بتوكیل شركة سیدلي أوستن للتشاور القانوني والمناقشات الھیكلیة، وھي نفس  6وبحلول  

، وبینما كانت ICANN الشركة القانونیة التي دخلت معھا مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة

شركة سیدلي تساعد مجموعتنا في أكثر المدخالت القانونیة النموذجیة، جرت محادثة مع لجنة العمیل 

وكذلك مع المجموعة ككل. حیث كانوا حاضرین في اجتماع إسطنبول كما كانوا حاضرین أثناء 

 .CWGللغایة بالنسبة لـ إجراء مكالماتنا. وفي الواقع، كان الحوار فعاال للغایة وشریك متجاوب

 

سعت المجموعة إلى الوصول إلى نقطة مشتركة حیال اثنین من  -وفي مارس في إسطنبول، سعت  

االختالفات الھیكلیة بمساعدة من شركة سیدلى، وجرت بیننا بعض المحادثات البناءة للغایة بشأن ھذین 

 -ولكنھ تم تطویره، لذلك ال یوجد نموذج االختالفین. وفعال تم تحدیده، وكان النموذج الھجین الداخلي 

لتقدیم تنازالت  CCWGبقي بنفس الطریقة. وبالرغم من ذلك، كنا في غایة اإلعجاب باستعداد 

والعمل الجاد من أجل الوصول إلى حل یحظى بقبول الجمیع. إنھ نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 

 ناء للغایة.عندما كان یعمل في أفضل الظروف. لذا، كان الحوار ب
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واآلن وصلنا إلى شھر إبریل، وبسبب ھذا المسار الجید للغایة للمضي قدما، فإننا أیضا حققنا الھدف  

من إرسال مسودة للتعلیقات العامة ونحن في سبیلنا إلى تقصي التعلیقات العامة مع أحد المقترحات 

، حیث كان لدینا اجتماعات لمدة الھیكلیة. وقد تم التوصل إلى ھذا على مدى یومین من العمل المكثف

ساعتین ثالث مرات كل یوم. ومرة أخرى، كان لدینا الكثیر من العمل الشاق ومحاولة التوصل إلى 

تفاھم من المجموعة، وكان من الرائع أن نرى أننا كنا قادرین على أن نتلقى المكالمات وأن ننتقل 

 ان ھذا رائعا للغایة.بالفعل إلى األمام مع المجموعة بطریقة بارعة. لقد ك

 

. في ھذه الشریحة، CCWGالشریحة التالیة من فضلك. كما ذكرت من قبل، لدینا ارتباط وتبعیة مع  

الخاصة بنا، وثمة مجموعة عمل عبر  ICGیمكنكم رؤیة تبعیات أكثر ھیكلیة. كذلك لدینا مجموعة 

 اآلخر. حسنا لماذا ھذا؟، وعمل كل منا متوقف على عمل ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 

 

أكثر من المجموعات األخرى ألن  ICGلدیھا أكثر من ذلك، لدیھا صلة مباشرة خاصة لـ CWGحسنا  

ICANN  تعتبر بمثابة ھیئة السیاسات ألسماء النطاقات وكذلك مشغل وظائفIANA  الحالي. ویعلم

 بمجرد بدء مجموعة المساءلة العمل. CCWGالرؤساء ھذه التبعیة في وقت مبكر، لذلك بدأنا التنسیق مع 

 

دیسمبر، جرت أیضا المكالمة التنسیقیة األولى بین  8ومنذ عقد مجموعة المساءلة اجتماعھا األول في  

دیسمبر. وبحلول ذلك الوقت، تم طرح المسودة األولى الخاصة بنا للتعلیق العام،  12الرؤساء في 

وتحدیثھا بشكل وثیق جدا بین المجموعتین. وذلك بدال  تم إجراء التنسیق -ولكن كانت ھذه المسودة 

، إلى التواصل CCWGو CWGمن القیام بعمل مزدوج، لقد عملنا بجد، وكذلك الرؤساء من 

 والتنسیق الفعلي لعملنا.

 

وسنستمر في القیام بھذا، حیث أجرینا مكالمات تنسیقیة على مدار األسبوع. باإلضافة إلى عدم  

ذج الخاصة بنا، طلبنا من المستشارین القانونیین مساعدتنا في تحدید القضایا التي االنغماس في النما

 .CCWGتعتمد على عمل 

 

الشریحة التالیة من فضلك. كما ترون في ھذه الشریحة، یوجد ارتباط بین التنسیق، وقد أثرنا أربعة  

تتلقى  IANAوظائف ، وھو للتأكد من أن ICANNمجاالت لمجموعة المساءلة. األول ھو میزانیة 

ویمكن للمجتمع مراجعة المیزانیة والتي ینبغي أن تكون على قدر من التفصیل،  -التمویل الكافي ولكن 

 ما ھي استخدامات المیزانیة. -من الممكن مراجعة ما ھو  -لذلك 
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ى من وبذلك نكون قد أوضحنا أن التكلفة الشاملة ینبغي أن تتسم بالشفافیة ویجب أن یتوافر حد أدن 

وصوال إلى مستوى المشروع. وعالوة على ذلك، فإن  IANAدراسة جدوى لكافة تكالیف عملیات 

CWG  من میزانیة  16ستقدم بالفعل تلك التوصیتین للسنة المالیة الحالیةICANN للتعلیق العام ،

 ألننا اعتقدنا أنھ من الجید اإلعالن عن ھذه التوصیة في أقرب وقت ممكن.

 

باإلضافة إلى ذلك، لدینا بعض الجھات بشأن آلیات تمكین المجتمع حیث أنھ من الضروري أن نشیر  

بمراجعة وظیفة حیث سوف نرى الحقا أنھا ستقدم توصیة إلى مجلس إدارة  IANAإلى أنھ عند قیام 

ICANN وأن علیھ أن ینظر في ھذه التوصیة على محمل الجد. وإذا لم یفعلوا ذلك، یكون من ،

 لضروري توافر آلیة تعطي المجتمع إمكانیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.ا

 

في  IANAویتعلق المجال الثالث بآلیة المراجعة واإلصالح حیث نوصي بأن یتم دمج وظیفة مراجعة  

الداخلیة األساسیة. ویتسم المجال الرابع بأنھ مختلف ألنھ یمثل آلیة للطلب مع التركیز  ICANNلوائح 

. وفعال كان ثمة فریق التصمیم الذي قام بإجراء مسح ccTLDویض وإعادة التفویض لنطاق على التف

ccTLD  بشأن ھذه القضیة المحددة، وخلص إلى أنھ ال حاجة لعملCWG  من أجل إنشاء آلیة لطلب

 فقط. ccTLDنطاقات 

 

طار عمل باإلضافة إلى تقریر إ ccNSOأن یحظى بھذا التعامل مع مجتمع  ccTLDأراد مجتمع  

، ccTLDتمثل ھذه مسألة التي تم التعامل معھا في وقت الحق نطاقات  -التفسیر الذي تم صیاغتھ. و

 ال تزال مھتمة بالحصول على آلیة طلب. gTLDولكن من الضروري مالحظة أن نطاقات 

 

فردا  70العمل مع مجموعة المساءلة بشأن ھذه القضایا، حیث لدینا أكثر من  CWGستواصل  

اخلون مع ھؤالء األعضاء، ولدینا عضو، شیریل، الذي یعد نشطا للغایة في اختبار اإلجھاد یتد

باعتباره من مجموعة المساءلة. وھذا لھ صلة مباشرة باختبار اإلجھاد لبعض الجھات الخاصة بنا ھنا. 

 لذا، ثمة تنسیق الطبیعي، وثمة تنسیق بین الرؤساء.

 

الشریحة یمكنكم رؤیة فرق التصمیم المختلفة وحالتھم، حیث لدینا الشریحة التالیة من فضلك. في ھذه  

فریقا من فرق التصمیم التي تم اقتراحھا. وكانت تتوافر أولویات مختلفة، منھا ما تم وضعھ  15

بواسطة الرؤساء بالمشاركة، ومنھا ما تم وضعھ من أجل إدارة أعباء العمل. ولقد حاولنا أن أال یكون 

أولویات یعملون في وقت واحد. لكن ذلك لم ینجح حقا، ولكن نجحنا في الحصول لدینا سوى ثالثة 

 على معظمھا في ھذه الصیغة النھائیة.
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وكما ترون، كان التركیز األساسي على األجزاء التشغیلیة من المقترح، واكتمل العمل المبدئي منھ  

موعات خالل االجتماعات المكثفة في للمناقشة في إسطنبول. كما أكملنا الصیغة النھائیة من خالل المج

إبریل. وكان لدینا الكثیر من فرق التصمیم التي كانت ترتبط أو تعتمد على بعضھا البعض، لذا كان 

 مكالمات فریق التصمیم. -عبر  -على ھؤالء أیضا العمل معا وتلقي مكالمات 

 

، CWGوقد تلقى العدید من فرق التصمیم تلك مساھمات الخبراء والتشاور من أفراد خارج إشراف  

التابع  IANA، وفریق عمل قسم NTIAبما في ذلك من مدیري نطاق المستوى األعلى وفریق عمل 

التنفیذي والمدیر المالي. وكانت شركة سیدلي اوستن القانونیة أیضا  ICANN، ورئیس  ICANNلـ

 -- IANAوھو توقعات مستوى خادم  -- DTAة جدا في تلك المجموعات. وما زلنا نعمل على فاعل

 على اتفاق من ھذا. ولكن تتوفر المسودات على ویكي.

 

 كلھ. كما CWGلدینا ستة فرق تصمیم التي تم تناولھا في مكان آخر أو تم تغییرھا لتكون لجان مثل فریق  

 من عدمھ، وما ھي توصیات NTIAفرا بشأن قیامنا بتلبیة توصیات ترون، كان الفریق األحمر أكثر تضا

SSAC ونوع اختبار اإلجھاد الذي نطبقھ للقیام بذلك بطریقة تضمن استقرار وأمن وظیفة ،IANA. 

 

لذلك قمنا، كما ترون، بوضع اللمسات األخیرة على معظم ھذه األمور. لدینا عالوة على ذلك العالقة  

وضعنا  -. ویجري العمل في ھذا أیضا، لكننا IANAو NTIAمنطقة الجذر لـبین القائم بصیانة 

 العناوین الرئیسیة في مشروع المقترح.

 

الشریحة التالیة من فضلك. ھذا ھو النموذج الفعلي الذي نقترحھ. یمكنكم رؤیة الجانب األیسر من  

وضع المستقبلي المقترح ، ویمثل الجانب األیمن الNTIAالشریحة یوضح الوضع الراھن بالنسبة لـ

. حسنا، من الضروري عرض األسباب التي تجعل ھذا العرض الرمزي لحقیقة CWGلمشروع 

باعتبارھا كیان قانوني مستقل، إال أنھا تمثل شركة تابعة مملوكة  IANAاالنتقال المقترح لوظائف 

 بوصفھا ھیئة تابعة. ICANNبالكامل لمؤسسة 

 

 كروفون الخاص بھ.ثمة شخص ما لم یخفف صوت المی 

 

الفصل القانوني، لكننا نعتقد أنھ ینبغي أن یحظى بمجلس إدارة  -كما ترون لقد اقترحنا ھذا االنفصال  

. ویعد ھذا ICANNداخل  IANAداخلي محدود. لذلك من الضروري أن نؤكد على نطاق وظائف 

 صیل في المقترح والمرفقات.الھیكل أمرا ضروریا، ولكن التفاصیل أیضا مھمة للغایة، وتتوافر التفا
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في أول تعلیق عام، تلقینا الفرضیة التالیة لعملنا، وكانت مفادھا أن العمالء یشعرون بالرضى عن  

حاولنا صیاغة  -. لذا من خالل ھذا ICANNضمن  IANAوأنھم مع بقاء وظیفة  IANAوظیفة 

 المقترح فعلیا من ھذا المنطلق.

 

لكن االستفادة من وجود ھذا الكیان القانوني المستقل ھو أنھ من المستحیل أن یتوافر عقد فعلي بین  

ICANN وIANA وباإلضافة إلى ذلك فھي (جزء غیر مفھوم) وظیفة .IANA  في حالة االنفصال

 ك.، وھي اللجنة الدائمة للمستھلCSCفي المستقبل. وعالوة على ذلك یوضح ھذا النموذج أن لدینا 

 

وتعتبر اللجنة الدائمة للمستھلك في معظمھا لجنة فنیة. وتم تقدیم ھذا المقترح من عمالء مباشرین. إنھا  

ولجنة إنشاء  IANA، ومسؤولي االتصال من ccTLD، واثنین من gTLDاثنین من نطاقات 

زاید رقابة یومیا. ویمكن أن تتIANA. وینبغي أن تتعامل ھذه الجھات مع أداء IABوتطویر اإلنترنت 

أن تجري مراجعة خاصة، ولكن یتم ھذا في  CSCھذه الجھات من خالل آلیات المساءلة، كما یمكن لـ

الغالب على أساس یومي. إنھا تشرف على اتفاقیات مستوى الخدمة على النحو التالي، حیث فحص 

 تلبي شروط العقد. IANAالبیانات وأن 

 

وظیفتین. إحداھما إجراء مراجعات دوریة، حیث أننا  ، وأن لدیھاIANAثم نقترح مراجعة وظائف  

نتصور القیام بالوظیفة األولى على ھذا النحو بعد عامین بعد االنتقال. ومن ثم، نعتقد أنھ ینبغي أن 

تكون المراجعات الدوریة كل خمس سنوات، ألنك ال ترید أن تفعل ھذه المراجعات الضخمة في كثیر 

 من األحیان.

 

لضروري مالحظة أنھ یمكن إجراء مراجعات خاصة عند الحاجة. لذلك ال یعتبر نطاق ولكن ھذا ھو ا 

 ویمكن أن تكون نتائج المراجعة بمثابة توصیة لالنفصال. -أو مدى المراجعة مقید، وأنھا لیست 

 

 -، وكما نقول ھذا یضمن ICANNلذلك یرفع تقریر مراجعة الوظائف ھذا مباشرة إلى مجلس إدارة  

لتعامل مع ھذا ھو حق مكفول بموجب آلیات المساءلة التي تنص على أن مجموعة المساءلة كیف یتم ا

سوف تعمل وفق الالئحة الداخلیة. لذلك فمن الواضح جدا أن جزءا من الھیكل الجدید لدینا ھو 

. ولھذا السبب حاولنا تقدیم أي مقترح مشروط عن CCWGاالعتماد بشدة على أي مخرجات من 

 .CCWGالقادمة من  ھذه المخرجات
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على استمراریة واستقرار العملیات، وھذا ھو السبب في أننا نعتقد أن أي  CWGركزت  -فقد ركزنا  

االنفصال سیكون ضروریا فقط في حالة الضرورة القصوى والمؤكدة باعتباره حل أخیر عندما یتم 

ثل أیضا االنفصال ولكن نأمل أن استنفاذ االحتماالت والخیارات األخرى. لذلك ھذا ھو الھیكل الذي یم

 ال یحدث، وإنما ھو احتمال.

 

الشریحة التالیة من فضلك. حسنا ما ھو طریق المستقبل؟ لقد أحرزنا تقدما جیدا للغایة في ستة أشھر  

فقط، ال تزال لدینا بعض التفاصیل التي نعمل علیھا. وسوف نستمر في العمل على ھذه التفاصیل؛ لذا 

 .2015في یونیو   ICGمقترح النھائي لـیمكننا تقدیم ال

 

لذلك بین الحین واآلخر، ما زال ھناك بعض المراحل الھامة التي نحن بحاجة إلى إنجازھا. أحدھا  

یوما المقبلة، كما أننا  28 بطبیعة الحال ھو أننا بحاجة إلى تحلیل التعلیقات العامة التي نتلقاھا خالل الـ

األخیرة على بعض تفاصیل المقترح. وإننا بحاجة إلى تقدیمھا إلى منظمات بحاجة إلى وضع اللمسات 

 األعضاء للموافقة علیھا.

 

مایو. ونأمل في تقدیم  20أبریل. وأغلقنا التعلیقات العامة في  22وكما ترون، قمنا بنشر ھذا في  

لیم بعد اجتماع یونیو من أجل أن یكون ھذا التس 8مقترح لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة في 

ICANN  في بوینس آیرس لیكون تقدیم المشروع إلىICG  یونیو. 25في 

 

لذا، خالل التعلیقات العامة، سوف نستمر في تقییم اآلثار المترتبة على الھیكل المقترح لما بعد  

. وسنقوم ICGاالنتقال. لذلك ھذا ھو القسم الرابع من طلب تقدیم المشاریع الذي أرسل إلینا من 

 . ھذا ھو الجزء الخامس.NTIAبتحلیل الوفاء بمتطلبات 

 

بدأ الجزء الخامس لكننا بحاجة إلى الخوض في التفاصیل والقیام بتحلیل دقیق لذلك،  -حسنا، ھذا ھو  

 CCWGوھذا ھو العمل الذي نقوم بھ باستمرار أثناء التعلیقات العامة. كما أننا نواصل العمل مع 

 ل الملحقات یتم تطویرھا على نحو كاف من تلك المجموعة.للتأكد من أن ك

 

عالوة على ذلك، نود أیضا تشجیع أكبر عدد ممكن على تقدیم التعلیقات وتشجیع المجتمعات المختلفة  

 على تقدیم ھذا المقترح لمجموعاتھم تشجیع األشخاص على تقدیم تعلیقات ألنھا مھمة.
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یة راجعة؟ حسنا، ثمة تطویر ألحد القوالب بغرض تسھیل ھذه وعلى ذلك، كیف یمكنكم تقدیم أي تغذ 

، مقارنة التعلیقات. لذلك CWGالمساھمة، وھو القالب الذي من شأنھ أن تجعل من السھل علینا، 

سیكون من الرائع إذا كان من الممكن تقدیم التعلیقات المختلفة في إطار ھذا القالب. وھذا األمر غیر 

 استخدام ھذا القالب. إلزامي، ولكن یوصى بشدة

 

وسوف تسمح بالمساھمات العامة والتعلیقات المحددة لكل قسم. لذا، فإنھ یعتبر بمثابة القالب الذي یمكن  

أن یساعدنا وربما تساعدكم على االستجابة بطریقة منظمة، حیث یمكنكم حفظ المستند في ھذا القالب، 

 یجب حفظ المستند ومن ثم تقدیمھ كمرفق.ولن تواجھوا أي مشكلة في تسلیمھ على اإلنترنت. و

 

وكما قلت في البدایة، إننا فعال لدینا وقت قصیر عندما نعمل في المقترح الذي یركز على العنوان  

الرئیسي والنظرة العامة على الوظائف المختلفة، ثم لدینا وقت طویل حیث لدینا كافة المالحق التي 

ن فرق التصمیم المختلفة، وتركز على األجزاء التي تم تصف بمزید من التفاصیل العمل الوارد م

 تطویرھا في المجموعة بأكملھا.

 

لذا، كان ھذا بمثابة موجز سریع عن النموذج. أنا ال أعرف إذا كان لدى أي شخص سؤال یرغب في  

 طرحھ أو إبداء التعلیقات. یمكنكم وضعھا في الدردشة. یمكنكم اآلن طرح األسئلة والتعلیق على ما

لرؤیة النموذج الفعلي، جریس، إذا كان لدیك أي أسئلة  8سبق. ربما یمكننا أن نعود إلى الشریحة 

 بشأن ھذا، ویمكنك القیام بذلك عن طریق رفع یدك أو كتابة التعلیق في الدردشة.

 

 أرى أن لدینا سؤال من جیان تشوان تشانغ. 

 

بشأن  9جزء غیر مفھوم). ھل یمكن أن نرجع إلى صفحة نعم ھذا ھو جیان تشوان تشانغ من ( جیان تشوان تشانغ:

، لذا أنا فقط NTIAأوال على عقد من  ICANNالنموذج الشامل الداخلي؟ حسنا، ھا نحن ذا. حصلت 

أتساءل عن ما بعد االنتقال حیث ال یزال ھناك عقد، ولكن من الذي یجب أن ینضم لھذا العقد؟ ألن 

NTIA  انتھى دورھا. فمن ھو الطرف المتعاقد معICANN  فيPPI؟ 

 

شكرا لك على ھذا السؤال. من المتخیل في الواقع اآلن أن العقد یصبح بمثابة عقد داخلي بین  لیز فیر:

ICANN  ومجلس إدارةIANA ولكن مع وجود ھذا العقد، تتولى .CSC  اإلشراف علیھ. وسوف

تستوفي الشروط وبنود العقد  IANAحسنا سوف تبحث ما إذا كانت  -تكون اللجنة الدائمة للمستھلك 

 المختلفة.
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التي من شأنھا أن تقوم بمراجعات دوریة للتأكد من  IANAكما سیتوافر لدیكم مراجعة وظائف  

التزامھا ببنود العقد. لذلك ال یعتبر ھذا العقد بمثابة عقد داخلي طبیعي بین طرفین، بل إنھ عقد یحتوي 

 ، مراجعة الوظیفة.IANA، مراجعة وظیفة IFRو  CSCابة من على الرق

 

 حسنا، شكرا. جیان تشوان تشانغ:

 

) ما بعد انتقال PTIال بأس. وأرى سؤال في دردشة یقول: "ھل یمكن أن توضح مرة أخرى ھیكل ( لیز فیر:

IANA؟ ھل قلت شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ ICANN ؟ ھل سیكون أعضاء مجلس إدارةPTI 

 أم إدارة مستقلة؟ " طرحت ھذا السؤال سوزان باین. ICANNمجموعة فرعیة من مجلس 

 

حسنا لم یتم طرح ھذا األمر، لكنھ من المتصور أن یكون مجلس إدارة داخلي. فھي لیست بحاجة إلى  

. ICANN، فھي تمیل أكثر أن تكون موظفین في ICANNأن تكون مجموعة فرعیة من مجلس 

، فھي لن تتعدى أكثر ICANNلمتصور أن تكون جزء من أعضاء مجلس إدارة حتى أنھ لیس من ا

 .ICANNأن تكون جزء من العاملین في 

 

 أرى سؤال من بیتر (جزء غیر مفھوم). بیتر، تفضل. 

 

شكرا لك، لیز. سیكون من الممكن إعطاء لمحة عامة عن جمیع الجھات المتوفرة في المقترح حیث  بیتر فان روست:

أمرا ضروریا الستكمال ھذا  ICANNیعتبر عمل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 المقترح؟

 

حسنا، لقد تم القیام بجزء من ھذا بالفعل بواسطة الجھات، ولكننا بحاجة إلى مجموعة المساءلة لتصعید  لیز فیر:

CSC وكذلك بالنسبة لمراجعة وظائف ،IANA لذا تعتبر ھاتین الجھتین في غایة األھمیة. تلك ھي .

 علیھ. آلیات عملیة المساءلة حیث إذا قمت بتصعید شيء، فإننا بحاجة إلى جھة ما للرقابة

 

إننا نعلم أن مجموعة المساءلة یعملون على المیزانیة باعتبارھا جزء  -ثم لدیك المیزانیة التي نحتاج  

لدینا احتمال عدم رفض المیزانیة ولكن إرسالھا مرة أخرى  -إنھم یعملون على  -من ھذا أیضا. لدیھم 

أن  -یعتبر أیضا جزء من  لمراجعتھا. ونعتقد أنھ من الضروري أن ھذا ICANNإلى مجلس إدارة 

 میزانیتنا تعتبر جزء من ھذا.
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كیانا قانونیا مستقال؟" نعم، والقصد من ذلك ھو أن یكون لدیكم كیان  PTIوأرى سؤالین. "ھل سیكون  

ولكن  -و ICANN، لذلك یمكن اإلبقاء علیھ داخل  ICANNقانوني مستقل، لكنھ مملوك بالكامل لـ

 سمیھ.لدیكم انفصال قانوني، كما ن

 

ال  -. كنت في الواقع PTIمجلس إدارة  ICANNوسألني (ستیفن) إذا كنت أقترح أن یشكل موظفي  

. كما أن PTIأنا لم اقترح ذلك. إنھ مجرد احتمال. ثمة احتمال أن یشكل بعض الموظفین مجلس إدارة 

ر حیال ذلك . لم یتم اتخاذ قراPTIمجلس إدارة  ICANNثمة احتمال أن یشكل أعضاء مجلس إدارة 

 حتى اآلن، لذلك ال تزال قضیة مفتوحة، كما یجب اتخاذ قرار حیال التفاصیل في ھذا الشأن.

 

فإذا قمت بإنشاء مجلس إدارة یتكون من  -إن األمر الضروري للغایة الذي نفكر فیھ ھو أنك ال تنشأ  

إننا نرید أن یكون مجلس  العدید من األطراف، فإنك تفتح الباب لمشاكل جدیدة تتعلق بالمساءلة. لذلك

 إدارة محدود وضمن إجراءات المساءلة التي لدینا الیوم.

 

من  IPأیة أسئلة أخرى؟ ھل سیتم أیضا فصل االستدعاء األوسع ووظائف برتوكول اإلنترنت  

ICANN  وإلىPTI ؟ حسنا، في الواقع إننا نقترح أن یصبح ما بعد انتقالIANA  ،فصال قانونیا

بل إنھ  -نستطیع التأثیر على مجتمعات الترقیم والبروتوكول. ولكنھ لن یكون كذلك -وھذا یعني أننا 

أن توقع عقد آخر  ICANN، ومن ثم تحتاج ICANNیكون لدیھم عقد مع  -سیؤثر فقط أنھ سوف 

 بشأن العمل مع تلك المجتمعات. IANAمع 

 

نا لست متأكدة تماما من الطریقة التي سنعمل بھا مع ھذا، ولكن ال ویجب أن أقول، وأنا أقول ھذا وأ 

 یبدو أن لدینا عائقا واضحا أو قیود في ھذا الھیكل بشأن المجتمعات األخرى ومقترحاتھم.

 

 سؤال جدید من جیان تشوان تشانغ، أم أنھ رفع یده من قبل؟ 

 

 . تفضلي، (جولي).أعتقد أن (جولي) قد سبقتني في رفع یدھا جیان تشوان تشانغ:

 

تختلف كثیرا عن غیرھا من المجتمعین اآلخرین حول  CWGال بأس. (جولي)، شكرا لكم. یبدو أن  لیز فیر:

إنشاء كیان جدید والعدید من اآللیات. ھل (جزء غیر مفھوم) التعامل مع التضارب أم ستحاول 

CWG ترویج ھذا المفھوم مع غیرھا من المجتمعین اآلخرین؟ 
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اقع أعتقد أنھ كان من أھدافنا عدم تقدیم مقترح من شأنھ أن یعرض ألي شيء یعرقل في الو 

للربط بین ھذه المشروعات وتفعیلھا. وإذا كان ثمة   ICGالمجتمعات األخرى، ولكن األمر متروك لـ

مشاكل، فإننا نأمل أن یتم إحاطتنا علما بھا في وقت مبكر بقدر اإلمكان. إننا ال نجد أي مشكالت، 

سنا، والقیود في ھذا تجاه اآلخرین، إننا نعرف أن لدینا أشخاصا في ھذه المجموعة یعملون مع ح

ICG .في مجموعتنا. لذا، إننا نتوقع معرفة أن ثمة مشكلة حال وقوعھا 

 

 حسنا. واآلن نحن بصدد السماع إلى سؤالك، جیان تشوان تشانغ. -بالفعل  

 

 نعم، نعم رائع. جیان تشوان تشانغ:

 

 ((حدیث متبادل بین الجمیع))

 

تعمالن بطریقة موازیة، لذلك أنا فقط أتساءل ما الذي سیحدث إذا لم تكن  CCWGو  CWG... ألن  جیان تشوان تشانغ:

CCWG  یونیو؟ وبسبب ھذا سوف تقدم  25مستعدة لتقدیم مقترحھم بحلولICG .المقترح النھائي 

 

ولكن في الواقع لقد حاولنا أن نضع تصور نوسع قدر ما نستطیع من نعم أعتقد أن ھذا سؤال جید جدا.  لیز فیر:

التبعیة، لذا، أعتقد أن األمر متروك للمنظمات األعضاء إذا كانت ستتخذ قرارا بشأن استمرارھا من 

 عدمھ إذا لم یكن لدیھم مقترح بآلیات المساءلة في الوقت نفسھ.

 

ي أرحب بطرح المزید من األسئلة. نعم، جوناثان، ال یبدو ذلك. أنن -ونعم. أیة أسئلة أخرى؟ أرى  

 تفضل. جوناثان، ال أستطیع أن أسمعك.

 

الصوت لم یكن یعمل لدي. مجرد متابعة لتلك العالقة  -مرحبا، لیز. صباح الخیر، لیز. أنا آسف ألني  جوناثان روبنسون:

یرتبط عملنا  -إننا نعتمد ونحن  -. ومن حیث CCWG. سنواصل العمل عن كثب مع CCWGمع 

 ارتباطا وثیقا للغایة، ولكن ھذا ال یعني أن الجداول الزمنیة یجب أن تتطابق تماما.

 

فخالل الفترة التي سبقت یونیو  -إن أحد األمور الھامة حقا أننا في سبیلنا إلى التأكد مما ھو القادم  

لتأكد من أننا نحدد وقرب نھایة یونیو سعینا إلى بذل قصارى جھدنا للعمل بشكل وثیق معھم، وا

. لذلك ال یجب أن CCWGبوضوح تبعیاتنا، والتأكد من أننا واثقون من أنھم منخرطون في عمل 

 تتطابق الجداول الزمنیة الخاص بنا تماما لكي نكون قادرین على االعتماد على ھذا العمل تماما. شكرا.
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 شكرا جوناثان. لیز فیر:
 

أي جدول زمني لتقدیم رد إلى المجتمع  NTIAحسنا نعم، لیز، أنا فقط أتساءل حول ما إذا كان لدى  رجل:

 بعد حصولھم على المقترح النھائي؟
 

حسنا، على حد علمي لیس لدینا أي جدول زمني في ھذا الشأن. الجدول الزمني الوحید الذي لدینا من  لیز فیر:

NTIA  ھو أننا نعلم أن العقد معIANA  من المقرر أن ینتھي في سبتمبر، ولكن قیل أیضا أنھ إذا تم

استیفاء الجدول الزمني، ثمة إمكانیة لمد العقد. ولكني أعتقد أن معظمنا یرغب في الوصول إلى ھذا 

لیس لدینا أي منھا. أنا ال  - NTIAحسنا أنھ لیس لدینا التغذیة الراجعة من  -القرار، وأعتقد أن 

 جوناثان. تفضل، جوناثان.أعرف إذا كان لدیك، 
 

 -لم أكن أرید أن أتوقف عند ھذه النقطة. أعتقد  -إنھ جوناثان روبنسون  -شكرا لك، لیز. ال أرید جوناثان روبنسون:

. لقد كان علینا أن نعمل وفق NTIA ولكني أتفق مع، أنھ لیس لدینا مؤشر بشان الجدول الزمني لـ

بأسرع وقت ممكن، وتقدیم  -لجھود إلنجاز األمور الجدول الزمني الخاص بنا لبذل قصارى ا

 المشروع، لذلك الكرة في ملعبھم اآلن، إذا جاز التعبیر.
 

كنت أرغب في الرد على سؤال (جولي) في الدردشة حول، كما تعلمون، مدى اختالف أو تشابھ أو  

 وافق مع المجتمعات األخرى.توافق تلك المقترحات. لقد قمنا بشیئین في محاولة للتأكد بأن ھذا المقترح مت
 

أوال وقبل كل شيء، قمنا بصیاغة ھذا المشروع بشكل قابل للمقارنة بشكل مباشر. لذلك إن أحد  

األسباب إلعداد مقترح بصیغة قصیرة لكي یمكن وضعھ جنبا إلى جنب مع تلك المشروعات األقصر 

إذا جعلناه بھذا االختصار، بالنظر  وإجراء مقارنة بسھولة تامة. وبالرغم من ذلك كنا نعرف أیضا أنھ

، فإننا نتعرض بذلك إلى خطر أن یقول األشخاص أنھ CWGإلى التفاصیل التي تمت مناقشتھا داخل 

لم یكن مفصال بما فیھ الكفایة. وفي واقع األمر كان ھذا ھو أحد التعلیقات التي تلقیناھا في الجولة 

 األولى من التعلیقات العامة.
 

لذا، حاولنا تحقیق ھذا التوازن بین تقدیم المقترح الذي كان قابال للمقارنة بصورة مباشرة سواء من  

حیث الحجم والشكل، ولكنھ یحتوي أیضا على تفاصیل كافیة للمھتمین بالتفاصیل. باإلضافة إلى ذلك، 

أننا لم نقترح أي شيء أعتقد أنھ إحقاقا للحق قول أنھ إیمانا من الرؤساء بالمشاركة، لیز وأنا، حیث 

یؤثر مادیا على مقترحات المجتمعات األخرى. لقد بذلنا قصارى جھدنا لعدم، حسب أفضل تعبیر، 

 .ICANNالتداخل مع العالقات القائمة مع 
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ربما یكون ثمة بعض التغییرات الطفیفة المطلوبة نتیجة لھذا الھیكل، ولكننا ال نعتقد أن ھناك  

والمقترحین األخرین أو أننا  IANAریة في الطریقة التي یعملون بھا مع بالضرورة أي تغییرات جوھ

 ال نعتقد بأنھم تتأثروا بشكل جوھري بھذا المقترح.

 

وكان ھذا بمثابة جزءا أساسیا من تفكیرنا، بأنھ لیس لدینا صالحیات للقیام بذلك وبقدر ما نستطیع،  

أن یكون كذلك بقدر اإلمكان، ألننا  أقل صعوبة أو ICGیجب أن ینصب تركیزنا على جعل عمل 

ندرك وجھة نظر باتریك أنھ إذا لم نفعل وكان ثمة عدم توافق خطیر أو مشاكل، فإن ذلك سینعكس 

 علینا وسوف یبطئ العملیة برمتھا.

 

ولكن یتم ذلك في حدود إمكانیاتنا، لقد حاولنا تقدیم مقترحنا لیكون قابال للمقارنة وللدمج مع تلك  

المقدمة من المجتمعات األخرى دون المساس بالتفكیر المستقل الذي ُیطرح في ھذا  المقترحات

 المقترح. شكرا.

 

 شكرا جوناثان. حسنا. أیة أسئلة أخرى؟ ھل فاتني أي شخص في الدردشة؟ ال حسنا، أولیفر، تفضل؟ لیز فیر:

 

سوف أطرح ھذا السؤال فقط ربما إلثارة المزید  -ناشكرا جزیال. إنھ أولیفر كریبین لیبلوند یتحدث. أ لیبلوند:-أولیفر كریبن

یذكر أصحاب المصلحة المتعددین في العالم  NTIAمن النقاش. كان ثمة جزء من الطلب المقدم من 

ویقول في األساس أن ثمة حاجة إلى أن یكون (جزء غیر مفھوم) من مجتمع أصحاب المصلحة 

المتعددین. ھل یمكنكم تحدید في نموذج ما بعد االنتقال إذا كان عنصر أصحاب المصلحة المتعددین 

 سیكون لھا أي نوع من الرقابة أو مشاركة؟ شكرا.

 

جزء منھ في طریقھ فعال لیكون ضمن آلیات  -شكرا، أولیفییھ. حسنا ھذا سؤال جید جدا، ولكن بعض  ز فیر:لی

 -المساءلة حیث إذا تكون ھناك أي مشاكل، یمكنك إرسالھا إلى تلك الجھة. كما سیكون لدیك أیضا 

كون من أصحاب تمثل في الغالب عمالء مباشرین، لذا فإنھا ال تھدف إلى أن ت CSCوأنا أعلم أن 

 المصلحة المتعددین، ولكن، یعتبر فریق المراجعة جزءا حیث یمكن أن نحظى ببعض من ھذا.

 

ولكني أریدكم أن تتوسعوا أكثر قلیال في مناقشة أصحاب المصلحة المتعددین، ألن جزءا من ھذا  

ا عملیة أصحاب أیضا، في رأیي، یتعلق بكیفیة تصورنا لھذا الھیكل. لذلك كان الھدف أن یكون لدین

 المصلحة المتعددین تشارك في صنع المقترح الفعلي. جوناثان، تفضل.
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توفر بشكل واضح خدمة إلى  IANAأن  -لیز، أعتقد أن بطریقة ما سأكرر وجھة نظرك. وھي  جوناثان روبنسون:

تنتفع بھا  تم تصمیم ھذا المقترح لیكون بمثابة خدمة -المجتمعات التشغیلیة. إلى ھذا الحد، وھذا ھو 

 في التسمیة. CSCالمجتمعات التشغیلیة تلك ولھا اإلشراف على ھذه الخدمة من خالل 

 

تم دمج ھذه المراجعة الدوریة، كما الحظتم، والتي ستجري في المقام األول بعد  -ومع ذلك، ثمة  

الحاجة سنتین وكل خمس سنوات بعد ذلك، وكما سیتم إجرائھا في المناسبات الخاصة عندما تتطلب 

إلى ذلك. ومن ثم یتم إشراك أصحاب المصلحة المتعددین من خالل ذلك، من خالل مراجعة وظیفة 

IANA.وھو أمر ھام للغایة. فھو أوسع نطاقا من مجرد المجتمعات التشغیلیة ، 

 

من خالل ھذا المقترح المعد داخلیا والتعاقد مع  IANAثم باإلضافة إلى ذلك، یتم تصور وظیفة  

ICANN . وكما نعلم، لدىICANN  إشراك ومساھمة ومشاركة جوھریة ألصحاب المصلحة

 CCWGالمتعددین. ومن ثم كما أشرتم، أن ثمة آلیات للمساءلة الشاملة التي تم تصورھا بواسطھ 

بأن ثمة مجتمع مخول بالمشاركة الكاملة ألصحاب المصلحة المتعددین التي تتولى اإلشراف النھائي 

 نفسھا. ICANNعلى وظیفة 

 

لذلك أعتقد أن لدینا فرصة كبیرة للحصول على مساھمة وإشراف أصحاب المصلحة المتعددین، وھذا  

أو المساھمین مثل أولیفر كان یمثل المساعدة  -شيء كان الفریق یضعھ في اعتباره والمشاركین مثل 

 المفیدة في وضعنا على الطریق الصحیح. شكرا.

 

قا، جوناثان. كان ذلك جیدا. نعم وأستطیع أن أرى أن باتریك ذكر أن ثمة عملیة شكرا على بالتكرار ح لیز فیر:

 وثمة أیضا حل الذي یجب أن یكون أصحاب المصلحة المتعددین. وشكرا لك على السؤال، أولیفر.

 

 أي أسئلة أخرى أو مالحظات على ھذا؟ أولیفییھ، تفضل. 

 

شكرا جزیال، لیز. أولیفر مرة أخرى. لدي سؤال آخر أعتقد أنھ لم یتطرق إلیھ أحد، وھو اختبار  لیبلوند:-أولیفر كریبن

أن الحل یجب أن یكون في اختبار  NTIAفي الطلب المقدم من  -اإلجھاد. كان ثمة عنصر ھام 

تماما بأنھ  ألنني لست متأكدا -اإلجھاد. فأنا ال أرى ھنا في الرسم البیاني أو في العملیة كیف سیتم ھذا 

تم إجراء اختبار اإلجھاد، ولكني أفھم أنھ یتعلق بموضوع المساءلة، وكیف سیكون ذلك تغذیة راجعة 

 إلى ھذا؟

 



ICANN 
 ا برویرمنسق الجلسة: بریند

 صباحا بالتوقیت المركزي 04-24-15/1:00
 3525668تأكید رقم   

 18صفحة 

حسنا، شكرا لك أولیفر على طرح ھذا السؤال أیضا. حسنا أعتقد أنھ في الفریق األحمر ناقشنا كجزء  لیز فیر:

ھو في الواقع التضمین. إننا ال نطلق علیھم  RPF4من اختبار اإلجھاد لدینا، والقسم الرابع، 

اختبارات اإلجھاد، بل نطلق علیھم شيء آخر. ولكني أجد أن التضمین وأیضا أن علینا أن نتماشى مع 

 التي أعتقد أنھا وثیقة جیدة، وھي نوع من اختبار اإلجھاد الخاص بنا. SSACالتوصیات الواردة في 

 

ءلة التي تنظر في اختبار اإلجھاد، حیث لدینا شیریل تقوم بذلك. عالوة على ذلك لدینا مجموعة المسا 

، إنھا فعال ما ناقشناه بأننا 8لذلك أعتقد أننا نقوم بذلك على نطاق واسع. ولم یرد ھذا في الشریحة 

، حیث RFP5و RFP4نعمل خالل فترة التعلیقات العامة على القضایا. وبعض من ھذه القضایا 

أعتقد أن األمر  -. لذلك NTIAت واألخرى تتعلق بمدى قیامنا بتلبیة متطلبات تمثل إحداھما التضمینا

 یتعلق بأننا نسمیھم بشكل مختلف، وأننا سوف نفعل ذلك دوما.

 

نعم، ھل ھناك أیة أسئلة أخرى؟ ال یبدو األمر كذلك. حسنا، إذا لم یكن لدیكم أي أسئلة أخرى، لن  

م جمیعا على المشاركة في ھذه الجلسة عبر الویب، وكان دقیقة. أشكرك 23أدعكم تجلسون ھنا لمدة 

من المفید للغایة في تلقي أسئلتكم. ومن المفید للغایة أن یكون طرح األسئلة بمثابة نوع من التغذیة 

 الراجعة المبدئیة من المجتمع.

 

على لمحة لقد أتیحت لكم فرصة في الحصول  -لذلك اعتقد أنھا كانت جیدة، وأتمنى أن تشعروا بذلك  

عامة عن ھذا المقترح، وأطلب منكم جمیعا تقدیم أي تعلیقات علیھ، واستخدام القالب إذا أمكن، ألن 

ذلك من شأنھ أن یكون عونا كبیرا بالنسبة لنا. شكرا لكم على المشاركة وتمتعوا بیوم لطیف، مساء 

 وصباحا، أینما كنتم. إلى اللقاء.

 

 

 النھایة


