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 بدأت التسجيالت. المنسق:

 

شكًرا جزيالً. صباح الخير، ومساء الخير جميعا. مرحًبا بكم في إحاطة موجزة لندوة عبر اإلنترنت  ماريكا كونينغز:

 بالتوقيت العالمي. 6:00مايو الساعة  7في  CWGبشأن إشراف 

 

يرجى تذكر وضع هواتفكم وخطوطكم على الصامت في حالة عدم التكلم. بعد العرض سيكون هناك  

وقًتا لألسئلة. يمكنكم القيام بذلك سواء برفع أيديكم في غرفة أدوبي كونكت أو عن طريق كتابة سؤالكم 

 ؤال حتى يمكننا التعقب الواضح لألسئلة.في صندوق المحادثة مسبوًقا بكلمة س

 

 وبذلك سوف أعطي الكلمة لمضيفكم اليوم، ليز فير. 

 

شكًرا لك، ماريكا. مرحًبا بكم جميًعا. اسمي ليز فير. أنا واحد من اثنين من الرؤساء المشاركين في  ليز فير:

CWGالندوتين عبر  . باإلضافة إلى الرئيس اآلخر المشارك، جوناثان روبنسون، نجري هاتين

اإلنترنت. وقد أجرينا اثنين قبل ذلك وهذه فرصة لألشخاص لقراءة المسودة وطرح األسئلة. لذلك كان 

 باألمس أجرى جوناثان ندوة عبر اإلنترنت وأنا أجري الثانية. -لدينا

 

 وأود أن أذكركم أنه سوف يكون هناك نصوًصا لهذه الندوات وسوف يتم ترجمتها. 
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هذه الندوة عبر اإلنترنت قصيرة، ليست قصيرة جًدا، ولكن بمقدار نصف ساعة من  حسًنا، ستكون 

االقتراح الفعلي. وربما نمر على الشرائح بشكل أسرع بعض الشيء مما كنا نقوم به في المرة األولى 

 أو ما قمت به في المرة األولى ثم أعطي لكم بعض الوقت لألسئلة واألجوبة.

 

ولكن أرجو أن تطرحوا  21بانتظار الكلمة. وآه، لقد أصبحوا  22أن لدينا ولكن من الجيد أن نرى  

الكثير من األسئلة بعد ذلك. نود أن نقدم لكم ذلك كاحتمال لتكونوا على علم قبل إرسال أي تعليق عام 

 سوف نقوم به عما قريب.

 

 - ICANNهي جزء من العملية، كما ترون في هذه الشريحة،  CWGحسنا، مجموعة إشراف  

وأرسلت طلب للحصول على  ICGو ICGشكلت  IANAأنها ستسلم إشراف  NTIAعندما أعلنت 

 .IANAالعروض. وتم إرسال ذلك لثالثة مجموعات، للمجتمعات الثالثة التي شاركت مع 

 

فريق  - CRISP، وهي مجتمع البروتوكول؛ لدينا IETF، وهي IANAواحدة منهم هي خطة  

CRISPموعة ، وهذا الترقيم. ومجCWG .هو مجتمع التسمية 

 

اضطر مجتمع التسمية إلى  ICGقد قدما بالفعل مقترحاتهما إلى  IANAو CRISPوحيث أن خطة  

تأخير الجدول الزمني لدينا وتأجيله ونحن نأمل أن نرسل مشروع مقترح لمنظمات االستئجار بحلول 

 أوائل يونيو.

 

هذه المجموعات الثالثة في مقترح واحد وإرسالة في الواقع بجمع الردود من  ICGولكن سوف تقوم  

قد  NTIA. من الضروري مالحظة أن NTIA. وسيتم تمرير ذلك إلى ICANNإلى مجلس إدارة 

أكدت أنها لن تقبل مقترحا ال يتضمن إجماع اآلراء. لذلك من المهم جًدا أن تقبل منظمات االستئجار 

 .ICGوتوقع أي اقتراح سوف يتم إرساله إلى  CWGمن 

 

كجزء من مقترحنا يعتمد  CCWGهناك أيًضا، كما يمكنكم أن تشاهدوا في هذه الشريحة، رابط إلى  

 على فريق المساءلة.

 

 -أرى أن لدينا سؤال بشأن الشرائح. إنه أنا في الواقع من اقوم بتحريك الشرائح، بام ليتل. وأرى أنها 

 حالوت ضبطها لتناسب الشاشة اآلن. شكًرا.

 



ICANN 
 منسق الجلسة: بريندا بروير 

 صباًحا بالتوقيت المركزي 05-07-15/07:00
 3663334تأكيد رقم 

 3صفحة 

يلبي احتياجات مجتمع  IGT، هو لينتج بالفعل، لينتج بالفعل رًدا على CWGلهدف ونطاق حسنا، ا 

 بمثابة عمالء مباشرين. ccTLDو  gTLDالتسمية. وهذا هو المجتمع حيث يكون سجالت 

 

 SSAC، وccNSOوهي  CWGولكن كما ترون، لدينا منظمات استئجار اإلشراف على  

ما نلبي احتياجات العمالء المباشرين فنحن نحتاج . لذلك فنحن عندGACو ALACو GNSOو

أيًضا أن يكون لدينا إجماع من جميع منظمات االستئجار. وقد قيل دائًما، أن نطاق هذه المجموعة 

 محصور في مجتمع التسمية حيث أن اآلخرين قد عملوا بالفعل وقدموا اقتراحهم.

 

وظيفة تم بيانها.  11، حيث هناك NTIA IANAوقد ركزت مجموعتنا نطاقنا على عقد وظائف  

في هذه الشريحة مع شخصيات أكثر وضوًحا. وهذا، على  9 يتقدمون لألسماء. وهؤالء الـ 9ووجدنا 

سبيل المثال، يدير ملف منطقة الجذر، طلب التغييرات، إنها تؤدي وظائف إدارية مع إدارة منطقة 

( ccTLDلمستوى األعلى لرموز الدول )الجذر. وهي تقوم بتنفيذ التغييرات في تخصيص نطاقات ا

 هذه الوظائف تتعلق بمجتمع التسمية. -وما إلى ذلك. لذلك

 

حسًنا، الجدول الزمني والتقدم المحرز حتى اآلن، كما يمكنكم أن تشاهدوا أنها كانت رحلة طويلة  

أوا هذه ك ربما قد رللجميع. لدينا الكثير من الناس الذين استثمروا الكثير من الوقت. حيث أن الكثير من

الشريحة سأسرع فيها. ولكن ما يهم هو أننا عقدنا بالفعل اجتماعين وجًها لوجه ولدينا اجتماعين 

 منذ أن بدأت هذه العملية.  ICANNلـ

 

وكما يمكنكم أن تروا أرسلنا أول مسودة مقترح في ديسمبر. وكان الرد الذي حصلنا عليه من أول  

تعليقات عامة هي أن النموذج الذي كنا نعمل فيه كان معقًدا للغاية. كان الناس سعداء جًدا بوظائف 

IANA.والناس يحتاجون إلى المزيد من التفاصيل . 

 

سودة المقترح هذه الذي أرسلناه للتعليق العام هواستيعاب بعض الرغبات لذلك فما حاولنا القيام به في م 

 .IANAللتفاصيل في الجانب التشغيلي من وظائف 

 

إلى أين سوف نذهب اآلن؟ لقد كنا نعمل، كما ترون، قادمين من مؤتمر  -دعونا نرى، نعم، وإلى أين 

 خيًرا قررنا اختيار اختالف واحد.سنغافورة، خرجنا بسبع نماذج. وقد بنينا ذلك في نموذجين. وأ
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. ولقد غيرنا ذلك وهذا أيًضا ICANN حيث أن المقترح األول الذي أرسلناه كان نموذًجا خارجًيا لـ 

 .ICANNداخل هيكل  IANAنيابة عن التعليقات العامة التي يرغب الناس في رؤيتها في وظائف 

 

بعض االحتياجات لوجود بعض  -واقع تلبية بعض لذلك النموذج الذي اقتربنا منه هو ما يحاول في ال 

 .ICANNوتحاول أيضا عدم خروج هذا خارج  IANAالفصل بين السياسة والجزء الوظيفي الفعلي لـ

 

تلبية نموذج واحد ووجود في الواقع  -لذلك عندما نصل أبريل فإننا سوف نرسل اقتراحا من شأنه أن  

 التي سوف أناقشها في الشريحة التالية. CCWGالكثير من التبعيات إلى 

 

 بينما كنا نقوم بها التقارب بين النماذج سوف نحصل أيًضا على مدخالت قانونية من سيدلي أوستن، وهي 

 شركة قانونية اخترناها. شكلت المجموعة لجنة عميل ولجنة العميل هذه مختصة باالتصال بمحامي سيدلي

ة وعسيدلي أوستن في االجتماعات. وكان هذا حواًرا جيًدا جًدا بين المجمأوستن. ولكن لدينا أيًضا مشاركة 

 بكاملها والمحامين الحقيقيين ولذلك لم يكن هذا بالغ في اتجاه واحد، ولكن كان حواًرا بين طرفين.

 

الرئيسان المشاركان جريج شاتان ومارتين سيمون  -وجميع اجتماعات لجان العميل، تألفتلجنة العميل 

تم التسجيل لهم ويمنللجميع االستماع للتسجيالت ومشاهدة رسائل البريد اإللكتروني فهي مفتوحة  -كانا

 وشفافة لما كان يجري في لجنة العميل.

 

كجزء من المستشارين  CCWGولكن عالوة على ذلك تم اختيار سيدلي أوستن من قبل مجموعة  

لكنها كانت ميزة كبيرة أن تكون سيدلي على القانونيين. لديهم اثنين، ولديهم شركة ثانية أخرى. و

وأن يكونوا على  CCWGوجعلهم يعرفون عمل  IANAفي إنتقال إشراف  CWGمعرفة بإعداد 

 علم يجري في كال المجموعتين.

 

هو أن لدينا، كما ترون، اثنين من المجموعات التي تشكلت وواحدة  CCWGوبالتالي فإن الرابط مع  

التي  CCWGمجموعة  -، واألخرى هي المجموعة IANAتقال إشراف هي مجموعتنا، مجموعة ان

 .ICANNتهدف لتعزيز مساءلة 

 

، CCWGمشروط على العمل الذي يجب القيام به من قبل  CWGوحيث أن هذا يساعد في مقترح  

لديها  IANAومجموعة اإلشراف على  CWGمن قبل مجموعة المساءلة. والسبب في ذلك؟ حسنا 

تعتبر بمثابة هيئة السياسات  ICANNأكثر من المجموعات األخرى ألن  ICGصلة مباشرة خاصة لـ

 الحالي. IANAألسماء النطاقات وكذلك مشغل وظائف 
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لدينا مكالمات  -ولذلك فإن المسؤولين اعترفوا بذلك مبكًرا، رؤساء كال المجموعتين. ونحن لدينا  

بشدة للتواصل وتنسيق العمل  CCWGو CWGعفة العمل عملت تنسيق كل أسبوع. وبدال من مضا

 داخل المجموعتين، بحيث أصبح لدينا الكثير من الناس في كال المجموعتين.

 

شخص. لذلك فهو عدد كبير جًدا. ومن الجيد أن نشاهد هذا  70وهذا، في حدود ما أعلم، عدد مثل  

 موعات.الرابط بين المجموعة ومؤمن بوجود أعضاء في كال المج

 

. وهي تبدو CCWGأدركت بعض المناطق التي جعلناها مشروطة في  CWGلذلك فإن إشراف  

. لقد كان مهًما جًدا بالنسبة ICANNعلى هذه الشريحة. لدينا أربع مناطق، وحدة منها، هي ميزانية 

 على نحو كاف. IANAفي المستقبل وأن يتم تمويل وظائف  IANAلنا ضمان هيكل 

 

ومن المهم جًدا أن تكون هذه الميزانيات شفافة ومحددة بشكل كاف حتى يمكننا مشاهدة أي جزء من  

 .IANAمستخدم في وظائف  ICANNميزانية 

 

يجب أن تكون  IANAلذلك لدينا اثنين من التوصيات، واحدة تقول أن التكاليف الشاملة لوظائف  

ية تقول أن الخطط التشغيلية والميزانيات للسنة . والثانIANAشفافة ألي وضع في المستقبل لوظائف 

إذا كان ذلك ممكنا، يجب أن تتضمن  2016، بما في ذلك السنة المالية ICANNالمالية في مستقبل 

وصوال الى مستوى المشروع  IANAالحد األدنى من دراسة جدوى لجميع التكاليف التشغيلية لـ 

 وأدنى من ذلك حسب الحاجة.

 

أيضا تلك التوصيات لهذا التعليق العام على ميزانية السنة المالية الحالية. لذلك  CWGكذلك قدمت  

 قدمنا هاتين التوصيتين حول فترة التعليق العام.

 

، كما IANAواألخرى حول آليات التمكين المجتمعي وهنا من المهم أنه عند تشغيل وظيفة مراجعة  

 والبد من -أن تؤخذ التوصية بعين االعتبار سوف أريكم في شريحة الحقة، وأقدم توصية أنه يجب

التأكد من أن التوصية تؤخذ على محمل الجد، وإذا لم تكن احتياجات المجتمع قادرة على مراجعة 

 قرار مجلس اإلدارة وربما اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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راجعة واألخرى هي المراجعة وآلية االستعراض واإلنصاف. وهذا ما نحتاج إليه لدمج وظيفة م 

IANA  في لوائحICANN  الداخلية األساسية. لذا فنحن نحتاج إلى ضمان أن هذا شيء تم تأمينه

 بكونه جزًءا من القوانين األساسية.

 

ثم لدينا آليات االستئناف، حيث يوجد هناك فريق التصميم لهذه المجموعة التي أخذت للتحقيق إذا كان  

اصة لالستئناف خاصة للتفويض وإعادة التفويض. ستحتاج إلى آلية خ ccTLDsرموز البلدان 

مطلوب في هذه المسألة.  CCWGوال عمل  CWGخلصت تلك المجموعة أنه ال يوجد هناك عمل 

 .ccTLDبواسطة  ccNSOسوف يتم التعامل معهما الحًقا من قبل 

 

 ما زالت مهتمة في الحصول على آلية لاللتماس. لذا فهذه واحدة gTLDولكن من المهم هنا أن نالحظ أن  

 .ccTLDو gTLDمن النقاط حيث من المهم مالحظة أن هناك اختالًفا واحتياج مختلف بين كل من 

 

ا ليس الكثير ولكننا انتقدنا ألننا لم نكن عمليين بم -سوف ينجم عن اجتماع سنغافورة أن لدينا الكثير من 

لم نأخذ الجانب التشغيلي في عملنا. لذلك قررنا العمل مع فريق التصميم حتى يمكننا أو  -يكفي في 

تقطيع جزء كبير من االقتراح الذي يبدو أنه يحتوي على الكثير من القضايا المتدفقة. وقد شكلنا بعًضا 

من فرق التصميم الرشيقة التي سوف تعمل في موضوعات محددة وتعود إلى المجموعة وسوف 

 المجموعة وتختتمها. تناقش

 

فريق تصميم مقترح. أنا وجوناثان بصفتنا  15هذه الفكرة. كما ترون لدينا  -وهذ هو نتيجة ذلك 

اكتمال معظم ذلك. ما زال لدينا بعًضا  1رؤساء مشاركون، أعطينا ذلك أولوية. وكما ترون األولوية 

ام الوقت حيث لدينا فترة التعليق الع من فرق التصميم معلقة. مازلنا في الواقع نعمل في ذلك في نفس

 هذه ألننا نعتقد أنها مهمة.

 

معظمهم يمكننا أن نخلص إلى أنها كانت مغطاة في مكان آخر أو  2وفرق التصميم التي لديها األولوية  

 لم تكن هناك حاجة النتقال اإلشراف الفعلي.

 

إلى النموذج الذي ترونه في الشريحة لذلك فوجود فرق التصميم هذه ساعدتنا في الواقع على الوصول  

التالية. هذه الشريحة تظهر جانبين؛ في الجانب األيسر من الشريحة يوضح الوضع الراهن بالنسبة 

 .CWG، ويمثل الجانب األيمن الوضع المستقبلي المقترح لمشروع NTIAلـ
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. ICANNهي وظيفة مضمنة داخل  IANAو ICANNلها عقد مع  NTIAوكما ترون اليوم،  

 .ICANNو IANAلها الجانب اآلخر من  NTIAو

 

هو الهيكل الذي نقترح أن  PTIAوأود أن أشدد على أن هذا عرض رمزي لحقيقة أن  -االنتقال آخر  

. إنها  ICANN. ولكنه شركة تابعة مملوكة بالكامل لـIANAيكون فصال من الناحية القانونية لكيان 

 شركة تابعة.

 

أن يكون هناك لوحة داخلية خفيفة ولكن لم يتم إبرام ذلك وهو جزء ما يزال  هي -الفكرة هي بالطبع 

. هذا ICANNداخل  IANAقيد المناقشة. من المهم جًدا أيًضا أن نؤكد على أن يظل نطاق وظائف 

الهيكل مهم جًدا بالتأكيد ولكن التفاصيل أيًضا مهمة جًدا. ولكن النتيجة من أول فترة تعليق عام كانت 

 .ICANNأن تظل داخل  -كمشغل. وهم راضون بالعمل وأيًضا IANAجًدا مع بقاء  مرضية

 

ولكن النية الفعلية من خالل وجود هذا الهيكل واألساس المنطقي وراء ذلك هو، كما ترون، أوال أنه  

فعال  -. عالوة على ذلك، هذا الهيكل يلتقطIANAووظائف  ICANNمن الممكن إجراء العقد بين 

 الفصل الوظيفي الذي أثير من خالل بعض إجابات التعليق العام أيًضا.تعزيز 

 

وهذا مهم أيًضا بالطبع إذا كنتم ترغبون في  IANAوبهذه الطريقة، يمكننا وضع سياج على وظائف  

االنفصال مستقباًل. وهنا من المهم أن نالحظ أيضا أن المجموعة قد ركزت على المواصلة المستمرة 

وأن أي انفصال في المستقبل سوف يحتاج إلى أن يكون في شديدة والملجأ األخير  لقدرة العمليات

 عندما يتم استنفاد جميع االحتماالت األخرى.

 

ولكن في حالة، على سبيل المثال، فشل األداء المتكرر في قضايا مهمة جًدا، سيكون من الممكن فصل  

 ألنها محددة بشكل أكثر وضوًحا. IANAوظائف 

 

هل كان العمالء راضون وهل  -أحد مقراتنا هو -ولكن كما قلت بشأن هذا االنفصال القانوني -إضافة 

 . لذا فهذه هي األماكن لهذا النموذج.ICANNداخل  IANAيريدون أن يظل مشغل وظائف 

 

وكما ترون، لدينا لجنة دائمة للعمالء وأن لجنة العمالء الدائمة من المفترض أن تتكون من عمالء  

 وآخرين أيًضا. IANA. ويمكن أن يكون هناك تواصل مع ccTLD، وgTLDين، مباشر

 



ICANN 
 منسق الجلسة: بريندا بروير 

 صباًحا بالتوقيت المركزي 05-07-15/07:00
 3663334تأكيد رقم 

 8صفحة 

. وهم سوف IANAهذه المجموعة، لجنة العمالء الدائمة، سوف تراقب وتؤكد خدمات  -ولكن هذه 

يراقبون اتفاقية مستوى الخدمة أو التوقعات. ويمكنهم التصاعد إذا رأوا أنه ال يوجد آداء جيد كاف وإذا 

وآلية  -يمكنهم تصعيد ذلك من خالل المساءلة  IANAك رد فعل على تواصلهم مع لم يكن هنا

 المساءلة ويمكنهم القيام باستعراض خاص.

 

والذي نقترحه كفريق  IANAوهذا االستعراض الخاص يمكن تتبعه بالوصول إلى استعراض وظائف  

ورية حيث نقترح أن تتم مرجعة منفصل. وسيكون هناك نوعين من المراجعة، سيكون هناك مراجعة د

 األولى بعد عامين من االنتقال ثم تكون الخطة أن تتم واحدة كل خمس سنوات.

 

 -غير مقتصر على نطاق أو مدى للمراجعة ويمكن أن يكون  IFRولكن من المهم أيضا أن نالحظ أن  

ه المخرات يمكن أن يؤدي إلى مراجعة في وقت سابق إذا لزم األمر. ويمكن أن تكون واحدة من هذ

 بالطبع هي توصية باالنفصال.

 

. وهو مؤكد من ICANNبرفع تقارير مباشرة إلى مجلس إدارة  IANAويقوم فريق مراجعة وظائف  

 خالل آلية المساءلة إذا لم يستجب المجلس لهذا التقرير.

 

ن، كما تعلموترون السطر المنقط بالبرتقالي وهذا رمز العمل الذي تممن قبل فريق المساءلة. و -لذلك 

لقد أرسلوا عروضهم للتعليق العام هذا األسبوع. ويبدو أنهم أخذوا بعين االعتبار جميع التبعيات 

 .IANAوالطلبات التي حققناها لتدابير المساءلة التي نحتاجها من أجل تحقيق إنتقال إشراف 

 

فيما يتعلق بكل من  CCWGولذلك فمن الواضح جدا أن هيكلنا غير مستقل تماًما ويعتمد على نتائج  

إلجراء وظائف المراجعة وإجراءات  -التمكين وأيضا االمراجعة ووظائف اإلنصاف التي نحتاجها

 التصعيد.

 

مايو.  20نحن في منتصف فترة التعليق العام التي سوف تغلق في  -حسنا ما هو الطريق أمامنا؟ لدينا 

ن ألننا نعمل تحت الكثير من الضغوط احتجنا يوًما للتعليق على هذا المقترح. ولك 28هذا يتيح فقط 

 يونيو. 8الوقت للعمل بالفعل مع التعليقات العامة لكي نرسل المقترح للمنظمة المستأجرة بحلول 

 

. هذا ICGيونيو إلى  25و لتقديم العرض في  -يوًما 17ومن ثم سوف نعطي المنظمة المستأجرة  

 في بوينس آيرس. ICANNحوار خالل اجتماع أيًضا سوف يسمح للمنظمة المستأجرة إلجراء 
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كان هناك العديد من المناقشات  -وكما قلت سابًقا، نحن نعمل على القضايا العالقة. وبعضها بالطبع 

. ونحن نعلم أن المناقشات ينبغي أن تكون مجلًسا مستقال أو ينبغي أن تكون مجلًسا PTIبشأن مجلس 

 الشركات التابعة.داخلًيا اكثر كالسيكية لهذا النوع من 

 

لم يتم اتخاذ قرار بعد حول ذلك. ونحن بحاجة ألن نقرر بالفعل في بناء هذا المجلس. ولكن من المهم  

. IANAأيًضا معرفة ما هي وظائف المجلس، كم السلطات التي ستكون لهذا المجلس وفًقا لوظائف 

 ونحن بحاجة ألن نقرر في هذا أيًضا.

 

من خالل مجلس مستقل من المهم أن ندر أن هذا سوف يحتاج إلى المزيد من اإلجراءات بشأن  

 ICANNالمساءلة حيث يكون المجلس الداخلي أسهل حيث أن إجراءات المساءلة مدمجة في وظائف 

 كما هي.

 

يحة لذا كان هذا مرور سريع عبر الشرائح. لذلك سوف أفتح مجال األسئلة اآلن. وسأظل على الشر 

 ال -بشأن النموذج ألنني أعتقد أنه من األفضل مناقشة الشريحة أو طرح األسئلة اآلن. حسًنا، هل هناك

لم أر ما إذا كان هناك أي أسئلة في صندوق المحادثة أم ال؟ أنتم أيًضا، كما ذكرت ماريكا في  -أدري

 المحادثة، يمكنكم رفع أيديكم وطرح األسئلة أو كتابة األسئلة.

 

 ليتل، تفضل. بام؟بام  

 

 مرحًبا. بام ليتل:

 

 مرحًبا. استمر. ليز فير:

 

 هل بإمكانكم سماعي؟ بام ليتل:

 

 نعم، يمكنني سماعك اآلن. اآلن، ال أستطيع أن أسمعك. ليز فير:

 

 آسف لذلك. آمل أن تتمكنوا من سماعي اآلن. بام ليتل:

 

 نعم، يمكنني سماعك اآلن. ليز فير:
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ليز. عفًوا لطرح السؤال ألن هناك خطأ ما في غرفة ادوبي كونكت ولم أكن أرى الشرائح شكًرا لك،  بام ليتل:

 تتحرك. على أي حال يجب علي تسجيل الدخول مرة أخرى.

 

تقول  1بعض الرسوم البيانية وبعًضا من الحواشي. الحاشية  -حيث لديكم 9لدي سؤال حول الشريحة  

هل  -، أيها المرتبطة بها؟ أي هيكل أوCCWGمل مساءلة أن آليات المساءلة النهائية تعتمد على ع

 ؟IFRيفترض أن يكون ذلك 

 

ألنها  -إنه في الواقع السطر المنقط بالبرتقالي كامال ألنه -نشكر لك على السؤال، بام. إنه في الواقع ليز فير:

 آلية المساءلة لدينا كاملة لذلك...

 

 حسًنا، شكًرا. بام ليتل:

 

من يقدم  ؟ICANN ؟PTI؟ CSCوأنا أرى سؤال في الدردشة من بيتر فان وست يقول: "أين توجد  ليز فير:

 .ICANNلم يفصل بعد. ومع ذلك، يبدو أنها خارج  -الدعم؟" هذا السؤال جيد للغاية، بيتر. وهو لم

 

 . ولكن لم يتمICANNأعتقد، وهذه غالًبا وجهة نظري الشخصية، أنها ممولة ومدرجة ضمن هيكل  

تقرير ذلك لذلك فهذا ال يمكن تقديمه ألي شيء. ولكن لجعل ذلك بأسهل ما يكون قد يكون هناك حالً. 

 شكًرا.

 

وأين حديثها عن عدم التعقيد  CSCهل ثمة أسئلة أو مالحظات أخرى؟ وبينما بيتر يسأل أين موضع  

ت ولى على االقتراح األول كانالشديد. أحد التعليقات أو المالحظات الرئيسية من فترة التعليق العام األ

 وكان هناك سؤال بشأن التمويل وقضايا من هذا القبيل. ICANNأنه معقد جدا والكثير جًدا خارج 

 

وأنا أعتقد مع ذلك أننا سوف نحاول ونجعل األمر سهالً ولكن ال يزال لدينا بعض التفاصيل نحتاج إلى  

واحًدا من، ال أدري ما أسميه، كانت  -ولكن حيث أن -ذلكالعمل فيها. وقد أثار بيتر سؤاالً جيًدا جًدا ل

من هنا كنا  -فرضية وأمنية من المجتمع بعدم جعل األمر معقًدا للغاية. سيكون من الجيد القيام بذلك

 نحاول أال نجعل األمر غير معقًدا.

 

شركة  سؤال من األردن يقول "هل من العدل أن نقول أن المقترح األول وضع دور اإلشراف في 

 في شركة منفصلة؟" IANAخارجية ولكن المقترح الثاني وضع تشغيل 
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نعم وال، سأقول أنه من العدل أن نقول أن المقترح األول وضع اإلشراف في شركة خارجية. وأنا  

في شركة منفصلة، وهي في هيكل قانوني  IANAأتفق مع ذلك. ولكن المقترح الثاني وضع تشغيل 

ربما تكون شاركت وظائف مثل الموارد البشرية وغيرها مما يمكن  -منفصل ألنه ربما لديك

مشاركته. ولكن سوف تحتاج أن يكون لديك االنفصال القانوني هنا من المهم وهذا سوف يعطي 

أي انفصال. وهي أيًضا تمكن العقد  الهيكل نموذًجا أفضل أو سيتم تحديد هذه الهيئة بوضوح في حالة

 الحقيقي بين األطراف.

 

ليز،  ولذلك فهي ضمن الشركة." ويقول هولي " ICANN هي شركة تابعة لـ PTIويقول جريج " 

هي ليست شركة فرعية  -الكلمة التي استخدمتها هي فرعية." هي نوع من الشركة الفرعية. هي ضمن

ها كونها شركة غير هادفة للربح ولذلك ال أعتقد أنه بوسعكم، بالضبط ألن هناك أشياء قانونية بشأن

 فيما أعلم، تسميتها شركة فرعية.

 

وإن لم  NTIAمع  -هو نسخة من الوضع الحالي PTI ( لـSOWبيتر فانو روست يقول "حسًنا ) 

 ( يلتقي مرة كل عامين."FIRيكن كذلك فمن الذي سوف يقرر في ذلك حيث أن فريق )

 

 جوردان يرفع يده. سأعود إليك، جوردان، معذرة. -ًنا لقد حصلت للتوأجل. أوه حس 

 

وقدمنا أيًضا بعض  -. لقد قمنا بعمل قسم ICANNو NTIAحسًنا، لقد جعلنا في الواقع العقد بين  

، ال أتذكر، حيث قمنا بتسجيل ما هي األجزاء 2أو  1التوصيات. أرجينا ذلك في طلب تقديم العروض 

 ستمر وما هي األجزاء التي ليست مطلوبة في االتفاقية الجديدة.التي ينبغي أن ت

 

قد أن أعت -وهي في الواقع واحدة من القضايا المعلقة التي سيتم القرار فيها بناء على ذلك. ولذلك فهي 

نحن بحاجة ألن  -السؤال سوف يكون، ال ال أعتقد أنها سوف تكون نسخة كاملة. وأعتقد أننا سوف

 هذا العقد.نقرر من يقوم ب

 

 جوردان يدك مرفوعة. تفضل، جوردان. 

 

شكًرا لك، إليز. أنا جوردان كارتر للسجل. مما قلته في الرد على سؤالي المكتوب في الغرفة يبدو أن  جوردان كارتر:

الميزة الرئيسية لنموذج الشركة التابعة عندما تسير األمور بشكل جيد هو أن هناك خط مشرق في 

 لها هيكل إدارة منفصل. IANAا أردت، أن وظائف صنع القرار، وإذ



ICANN 
 منسق الجلسة: بريندا بروير 

 صباًحا بالتوقيت المركزي 05-07-15/07:00
 3663334تأكيد رقم 

 12صفحة 

وهكذا فإنه على األرجح أن القرارات سوف تتم وفق سلسلة التدفق، لنقل، من قرارات السياسة التي  

وسيتم بعد ذلك  ICANNتنتج عن حصول المنظمات الداعمة على ختم مطاطي من قبل مجلس 

 المقدمة. SLAيذ التسليم بوضوح وستكون الشركة التابعة ملزمة بتنف

 

مجمعة في كيان قانوني واحد بحيث إذا كان  IANAوأن الفائدة إذا ما ساءت األمور هي أن وظائف  

هناك حاجة لفصل، واختيار مشغل آخر يمكن القيام بذلك بسهولة. هل هذا توصيف عادل لسبب 

يجب على الناس ؟ أو هل هناك عوامل اخرى محفزة لهذا االختيار CWGتفضيل النموذج بواسطة 

 أن يكونوا على علم بها؟

 

شكًرا. وأعتقد أن معظم من هذا لدينا، كما نقول، لدينا أسهل طريقة إلبرام عقد وأيضا لديك حزمة  ليز فير:

حسًنا هذه هي المزايا الرئيسية في هذا النموذج. وبالطبع، كما قلت، هذا أيًضا  -. إلىIANAعمل 

بين السياسة والعمليات. لذلك فوجود كيان قانوني يجعل األمر اكثر يدعم االنفصال التشغيلي الفعلي 

 وضوًحا.

 

 شكًرا لك، إليز. جوردان كارتر:

 

نعم، حسًنا، شكًرا. )إشوان(؟ معذرة، أجد صعوبة في نطق اسمك ولكن تفضل. جيان تشوان، أنت  ليز فير:

 التالي.

 

 نعم جيان تشوان. جيان تشوان تشانغ:

 

 تشوان. معذرة، عفًوا.جيان  ليز فير:

 

 نعم، إن )جيان( مثل جون، جيان تشوان. هل يمكنني االستمرار؟ جيان تشوان تشانغ:

 

 نعم، تفضل. ليز فير:

 

 ؟ICANNأو مع  PTIيجب أن تدخل في اتفاق مع  RIRو IETFنعم، فقط أتساءل ما إذا كانت  جيان تشوان تشانغ:

 

 ى؟ لم اسمع الجزء األول.عفًوا، هل يمكنك السؤال مرة أخر ليز فير:
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في اتفاقية  ICANN، صحيح، لذلك تدخل IANAنعم )غير مسموع( هناك ثالث مستخدمين لوظائف  جيان تشوان تشانغ:

كرقم مستخدم.  RIRمعلمات مستخدم في  IETFهذا مفهوم. فقط أتساءل ما إذا كان لدى  PTIمع 

 ؟ICANNأو مع  PTIهل سيدخلون في التفاق مع 

 

هذا السؤال جيد للغاية، شكًرا. وفي الواقع عند تشكيل هذا المقترح كنا على وعي تام أنه سيكون هناك  ليز فير:

أرقام وأيًضا مجتمع البروتوكول. بينما كنا حذرين جدا بعدم افتراض أي شيء فيما يتعلق بهؤالء، 

أو أي  ICANNسوف تسمح لهم أيًضا بالدخول في عقد مع سواء  -لن يكون ذلك في أي -فهي ليست

 .IETFالمختلفة و RIRما هي األمنياتالخاصة بـ -. ستكون مستقلة حول كيفية الهيكل وماذاPTIمن 

 

ولكنها  PTIأو ICANNإنها ليست محظورة بحيث ال يمكنهمم التعاقد مع أي من  -لذلك ستكون  

م أنها معتمدة على انها ممكنا تماما ومطلوبة ألننا نعل -ستكون جزءا من اختيارهم ومدمجة في ذلك 

 جزء من الزبائن. شكًرا. -جدا أو جزء منها  IANAوظائف 

 

 ال أعرف إذا ما كنت قد أوضحت المسألة بما يكفي أم ال، لكن... 

 

 حسنا، شكرا. جيان تشوان تشانغ:

 

 ...هذا ممكن إلى حد ما. ليز فير:

 

 حسًنا. جيان تشوان تشانغ:

 

 حسًنا. هولي، تفضل. ليز فير:

 

شكًرا. أنا فقط أبحث عن جوردان وجريج أظن أنه مما قااله بشأن الرسم البياني في الصفحة التي  رايتش:هولي 

ال تزال من الواضح  ICANNفي حين أن  ICANNفوق  PTIننظر إليها يجب أن يكون هناك 

يمكن، ما، التمهيد  ICANNو ICANNكيان خاص بها، انها شركة غير ربحية ، ولكنها عضو في 

إذا نظرتم للهيل أنا أفكر  -جانًبا؟ أنا فقط  ICANNفي الواقع أن تخرج  PTIويمكن لـ  -ف آس -

 .ICANNعلى قمة  PTIمساءلة من ولمن في هذا الهيكل أو إذا وضعتم 

 

 جريج يقول الطريقة األخرى. لذا كل ما يمكنني قوله هو، أن جريج أنت وجوردان لستما متفقين. -إنها فقط 
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 ا، لم أكن أعلم بمايقوالنه في المحادثة. لذا...حسنً  ليز فير:

 

 ))حديث متبادل بين الجميع((

 

 ... اتفاق، حسًنا. هولي رايتش:

 

 يبدو أنهما متفقان. ليز فير:

 

 .PTIكعضو من  ICANNأعتقد أن ما أقووله هو الطريقة التي من الواضح أنها هيكلت  هولي رايتش:

 

ض أن تعنيه. هذا في الحقيقة من المفترض أن يعني أنه كما يمكنكم أن تروا ال، ليس هذا ما هو المفتر ليز فير:

 ICANNمتضمنة بالفعل في  IANAعلى الشريحة، هناك سطر يقول "االنفصال القانوني اليوم" 

 ولكن بهيكل قانوني منفصل. ICANNهنا. سوف تظل في داخل 

 

عضًوا في  ICANNولهذا أنا مرتبك. "نعم، ستكون أعرف ذلك، ولكن دعني أقرأ ما كتبه جوردان.  هولي رايتش:

 شركة تابعة إذا كانت عضًوا في شركة ال تهدف للربح" لذلك أنا أشعر بالحيرة بعض الشيء.

 

 حسًنا. ليز فير:

 

وربما كلمات جوردان ليست صحيحة أو شيء من هذا القبيل. ولكن بنظري علي هذا الرسم البياني،  هولي رايتش:

ومرحلة ما بعد انتقال  ،PTIوهو ما تحدثت عنه وهو ما أفهمه وفكرت فيه جيدا جدا، يبدو أن 

IANA كما أعتقد أنكم ستقولون أنها عضوا في ،ICANN  ولكن بالطبع إذا نشأت مشكلة ألي سبب

سواء كان يمكنهم  ICANNاألسباب وكان هناك قلق، إذا كان يمكنني استخدام هذه الكلمة، مع من 

 وفق وجهة نظر جوردان لذلك. ICANNالخروج من هذا الرسم البياني أو تخرج 

 

 ربما تكون كلمات أو... -عفًوا، ولكن أنا فقط 

 

 ))حديث متبادل بين الجميع((
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ال تؤدي عملها، وتم  IANAما النية في هذا الهيكل هو في الواقع لضمان أنه إذا  -أجل. حسنا، هنا  ليز فير:

. هؤالء يمكنهم إما أن ICANNحتى يمكنكم تصعيد ذلك إلى مجلس  ICANNرفع ذلك إلى مجلس 

 يتخذوا إجراًء في ذلك أو يقولوا اننا نعتقد أنهم يعملون بشكل جيد.

 

 شخص ال -إذا كانوا يقولون أنهم يعملون بشكل جيد وأن هذا لم يتم االتفاق عليه -وإذا كانوا يعملون  

وهذا لم يتم االتفاق عليه من قبل المجتمع سوف يكون هناك بعض آليات  -يضع كتم الصوت، آسف 

. ويمكن أن يتقرر أنه من األقضل فصل وظائف ICANNالمساءلة التي من شأنها أن تغير مجلس 

IANA لس إدارة من قبل مجICANN -  مجلس إدارةICANN  الجديد. لذا سوف يكون ذلك واحدة

 من الطرق لضمان المساءلة.

 

 هولي، يدك ال تزال مرفوعة، هل هذه هي اليد السابقة؟ وأنا أرى بيرني وجريج أيًضا ... 

 

 أعتقد أنني فقط سوف أسحب يدي وأجعل اآلخرين يتحدثون. هولي رايتش:

 

 ًنا جريج تفضل.حسًنا. حس ليز فير:

 

آمل أن أوضح األمور لهولي في ذلك، أن كون  -شكًرا لك، إليز. جريج شاتان. أردت فقط أن أوضح  جريج شاتان:

ICANN  عضوا فيPTI  هي إلى حد كبير مسألة تقنية قانونية، والشركات غير الربحية ال يمكن أن

الطريقة التي يمكن لطرف  -ثالث تكون مملوكة من قبل طرف ثالث وبالتالي فإن طريقة الطرف ال

 السيطرة فيها على منظمة غير ربحية هو من خالل أن يكون عضوها الوحيد.

 

عضو المنظمة غير الربحية هو في الواقع أعلى درجات المساءلة، هو قمة القطب، إذا جاز التعبير،  

لذا فهذه  -  ICANNلذلك سوف يكون فوق مجلس اإلدارة حتى يعمل كملكية واقعة. لذلك بالنسبة لـ

سوف تتم إدارته من خالل وجهة نظر  PTIو ICANNهي الطريقة التي يكون فيها االنتماء بين 

 قانونية.

 

 المنظمة -لذلك ال ينبغي النظر لألعضاء باعتبارهم أعضاء تابعين للمنظمة، بدال من وجود المنظمة 

في المساءلة، إحدى  CCWGموجودة مع السيطر على األعضاء. إذا نظرتم إلى ما توصي به 

في حد ذاتها أعضاء وسيكون األعضاء كل من   ICANNالتوصيات هو هيكل عضو حيث سيكون لـ

 المنظمات الداعمة واللجان االستشارية.
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 حسًنا. ليز فير:

 

ولسبب لذلك هو أن يمكن للألعضاء الحصول على مستوى أعلى من السيطرة بدال من المجتمع  جريج شاتان:

لماذا هذا الربط هناك  -لذي لديه منظمة ليست عضًوا. يقدم األعضاء الكلمة النهائية وهي الحالي ا

 ولماذا كل شيء، كما تعلمون، يقع في المكان.

 

 حسًنا. ليز فير:

 

 شكًرا. جريج شاتان:

 

شكراً جزيالً جريج على التوضيح هذا جيد جًدا. حسًنا. أية أسئلة أخرى؟ جريج ال تزال يدك مرفوعة.  ليز فير:

المقدم باألمس للرؤساء  NTIAبشأن خطاب  CWGولدي سؤال من وولف أولرتش. ما هو منهج 

 المشاركين، وجدول التنفيذ.

 

مساء في وقت متأخر جًدا. وأنا بحاجة يجب أن أقول أنه ال توجد لدي إجابة بعد. لقد تلقيناه باألمس  

أي أفكار بشأن كيفية  -إلى إجراء مناقشة مع جوناثان بشأن ذلك. لذلك من المبكر جًدا أن يكون هناك

التعامل مع ذلك. وكما أرى فالخطاب في الواقع يطلب الجدول الزمني للتنفيذ ويمكننا تقديم ذلك. ولكن 

بشأن ذلك. لذا فهذا نصف رد.  ICGاجة إلى عقد حوار مع لذلك نحن بح ICGهذا أرسل بالفعل إلى 

 بشأن ذلك. ICGيجب أن يكون هناك حواًرا مع 

 

حسًنا، هل هناك أي أسئلة أخرى؟ أوه، سؤال مضاد. أوه، هل ترغب في اإلجابة على هذا، وولف  

قد تلقيا  CCWGو ICGأولترش أم ترغب في القيام بذلك في المحادثة؟ ما يمكنني قول هو أن 

 NTIAباألمس خطاًبا، إذا كان الحاضرين هنا ال يعلمون. وكان هناك خطاًبا بشأن المخاوف من 

 ينتهي العقد في سبتمبر. -بشأن التنفيذ والفاعلية

 

هذا الخطاب، ولدي أنا وجوناثان بعض النسخ التي أرسلت إلينا. وقد أرسل  ICGوكما أعلم، تلقت  

على رسالة وأنا أعلم أن ماثيو أرسلها إلى مجموعة  CCWGت ذلك إلى المجموعة. وقد حصل

CCWG أيًضا. لذلك أعتقد أن جميع المجموعات وICG .قد عممت الخطاب داخلًيا 
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؟" ال، CWGحسًنا، هل هناك أي أسئلة أخرى؟ أوه، جوردان يسأل "إذا ليس هناك خطاًبا محدًدا لـ  

أرسل فقط نسخة إلى  -وفقط ألجل ICGفقط إلى لقد أرسل  -إنه فقط -ليس هناك خطاًبا محدًدا

CWG  ليس تحديًدا. حسًنا، إذا لم يكن هناك المزيد من األسئلة أو التعليقات إًذا أود أن أشكركم جميًعا

 للمشاركة في هذه المكالمة الجماعية.

 

 هناك ائع أن تكونأحثكم على تقديم اإلجابات لفترة التعليق العام. سيكون من الر -وأود أيًضا أن أشجعكم  

أي تعليقات. حسًنا، جوردان،إنه وقت الصباح الباكر ولكن من الجيد أن نحصل على هذه األسئلة منك 

 وهي أيًضا تساعدنا في العمل. وبالتالي هذا شيء رائع. استمتعوا بيوم، مساء، صباح، ظهر لطيف أينما

 .ICANNقة أو بأخرى في اجتماع كنتم وأنا أعتقد أننا سوف نتحدث في وقت الحق مرة أخرى بطري

 

 حسًنا، وداًعا. 

 

 

 النهاية


