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دقیقة وھذا الوقت ألخذ فكرة  30والي لدینا ح دعونا ننتقل إلى الموضوع األخیر في ھذا الیوم. الرئیس درایدن: 

وبخصوص تعزیز  IANAعامة عن القضایا، وما حالة القضیة الخاصة بنقل إشراف 

 المساءلة.

دقیقة فقط للحصول على نظرة عامة عن مكان ھذه العملیات وأین تبدأ  30لذلك أمامكم 

 عملھ ھذا األسبوع. GACالستیضاح ما تحتاج 

من ساعتین تغطي جمیع ھذه الموضیع، لذلك فإننا سوف ندخل  غدا سوف ییكون لدین مناقشة

 في تفاصیل أكبر ونكون قادرین على النظر في بعض التطوار األحدث بشكل أكثر قربا.

 إنني على علم ببعض التقاریر التي خرجت والتي قد تلقى اھتمامكم وھذا النوع من األشیاء.

د ذلك سوف نكون مستعدین عندما نعقد لذلك دعونا نحاول ونستوعب الموضوع اآلن ثم بع

 جلستنا لمدة ساعتین غدا للحدیث عن ھذه القضایا.

ونقل  IANAاألولى ھي إشراف  لذلك ذكرت أنھ توجدي عملیتین أو مجالي عمل رئیسیین ھنا.

 .ICANNدور الوالیات المتحدة الخاص بذلك، ثم المجال الثاني یتناول بنود تعزیز مساءلة 

وعن موضوع  IANAعمل تلخیص صغیر عن عملیة اإلشراف على  لذلك سوف أحاول

 المساءلة.

والتي تعتبر  GACكما تعلمون، ھناك مجموعة تنسیق تتواجد لتمثیل مجموعات مختلفة تشمل 

مسئولة عن تنسیق األجزاء المختلفة من االقتراح الذي سیتم إرسالھ بشكل نھائي إلى الوالیات 

 بشكل خاص. NTIAالمتحدة، وإلى 

لذلك، كانت ھناك اتصاالت ھاتفیة واجتماعات تحدث لمجموعة التنسیق، وساھم مشاركینا من 

GAC  في ھذا الجھد والتأكد من أننا بصفتناGAC .ممثلین في ذلك 

 

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

 كسجل رسمي.
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من العادل القول بأنھ طالما أن األسئلة المتعلقة بكیفة عمل المجموعة وكیفیة متابعتھا وما ھي 

صوص ما یسمى بالمجتمعات التشغیلیة، ولكن ھذا تم تسوتھ بشكل األسئلة التي تطرح علیھا بخ

لذلك، فإن ھذه المستندات الرئیسیة بشأن طرق العمل وكیفیة تحدید اإلجماع وكیفیة دعوة  كبیر.

 تم تسویة ھذا كلھ. دعوة األجزاء المختلفة من االقتراح للتقدم والخروج من المجتمع.

ك بشكل فعلي إلى داخل المجتمع الستمرار العمل مع العمل یتحر ھو أنلذا ما یحدث اآلن 

لذا، فإن أحد ھذه الموضوعات التي تتعلق  .IANAالوظائف الرئیسیة الثالثة التي تتواجد داخل 

بحدود البروتوكول؛ أحداھا یتعلق باالرقام وارقام اإلنترنت ثم الجزء الذي یتعلق بأسماء 

  ة الرئیسیة.لذا فإن ھذه ھي المجاالت الثالث النطاقات.

، فإنن نركز كثیرا على األسماء النطاقات في ICANN، كجزء من GACوبالنسبة لنا ھنا في 

 ذلك األمر.

 المجتمع.والمجموعات المتنوعة ھنا إعداد مجموعات عمل عبر  ICANNولذلك، تم في 

تعلق بأسماء واآلن تبدأ ھذه المجموعات بأداء عملیھا للتوافق مع ھذا الجزء من االلتقارح الذي ی

 GACوالفكرة أن ھذا قد یتم تطویره في المجتمع بمشاركة  النطاقات ووظیفة اسم النطاق.

 ولیس وقتا طویال على اإلطالق. بحلول منتصف ینایر.

ثالثة أجزاء مختلفة من االقتراح وھذه  IANAولذلك فحینئذ سوف تتلقى مجموعة التنسیق في 

ومن المتوقع أن تحتاج مجموعة التنسیق أن تعمل  بعضھا. األجزاء الثالثة ستم ربطھا حینئذ مع

ولذلك فإنھ حد  مع المجتمعات المختلفة المشاركة بشكل رئیسي في كل واحدة من ھذه الوظائف.

 زمني محكم لكل ما سیحدث.

وقد حددنا  ولكن، منذ آخر مرة التقینا فیھا، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع قد بدأت العمل.

وقد وافقت النرویج وتایالند بكل سرور على أن تكونا  للمشاركة في ذلك. GAC ممثلینا من

وبالطبع ألنھ  قائدتان لنا وتكونا مشاركتین وممثلتین لنا في مجموعة العمل عبر المجتمع.

الموضوع یخص وظیفة اسم النطاق، فإنھ من المتوقع أن نركز بشكل أساس على كود الدولة 

 .فیما یتعلق بھذه األشیاء
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لذلك فإن الجمیع مھتمون بالموضوعات المتعلقة بكود الدولة ومھتمین بدرجة عالیة بكیفیة 

لذلك ولھذا السبب فإنن أعتقد أننا جمیع سوف نحتاج أن  معالجة القضاي الخاصة بكود الدولة.

 یكون وسیلة وصول متساویة للمعلومات والتطورات والتحدثات وغیرھا من األمور.

كد، بالنسبة لزمالئنا الذین وافقوا على المشاركة في مجموعة العمل عبر ونحتاج إلى التأ

  قادرة على متابعة ھذا العمل. GACالمجتمع، من أن ھذا العمل مدعوم وأن 

 سوف یكون ھناك حد زمني محكم لھذا العمل سیتم تنفیذه خالل مجموعة العمل عبر المجتمع.

االجتماعات بخطوات تالیة واضحة جدا وفھم جید لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى الخروج من ھذه 

ولذلك فإن ما تحتاج إلیھ  لھذا الحد الزمني والخطوات التالیة لمجموعة العمل عبر المجتمع.

GAC .ھو إدخالھ في ذلك والمساھمة في ھذه النتیجة مع الوقت المحدد بحلول منتصف ینایر 

اآلن إلى المجتمعات خلف  IANAتنسیق في لذلك كما قلت فإن العمل ینتقل فعلیا من مجموعة ال

بشكل خاص على اسم الحق في ھذه  GACوتركز  كل واحدة من ھذه الوظائف الثالثة.

 الموضوعات.

ولذلك فإنھم سوف  صباح یوم األربعاء. IANAوقد عقدنا اجتماع مع مجموعة التنسیق في 

مثلین من قوة مھام ھندسة ونحن لدینا م یأتون للحدیث معنا عن كل واحدة من ھذه الوظائف.

اإلنترنت ومن سجالت الغنترنت اإلقلیمیة ألنھم یفھمون أنھ من المھم التواصل مع الحكومات 

 بشأن كیف یمكن للحكومات متابعة مجاالت العمل ھذه أو تساھم فیھا إذا كانت ترغب في ذلك.

 وظیفة اسم النطاق.، فإننا نركز كثیرا على جانب GACولكن كما قلت فإنھ بالنسبة لمجموعة 

أحد التقاریر التي تم توزیعھا علینا، كما اعتقد، خالل أخر  وھذه ھي الفكرة العامة. حسناً.

اجتماع لنا أو قبل االجتماعت األخیرة لنا في لندن كان تقریر أعدتھ لجنة اإلشراف على األمن 

نظرة عامة على وأنا أعرف عدد منكم علقوا بأنكم وجدتم أنھا مفیدة جدا ك واالستقرار.

توم، ھل بإمكانك أن تحضر لي العنوان  تقریرا آخر أیضا. SSACوقد أصدرت  الوظائف.

ولكن ھذه قضیة  ولكننا سوف نوزع ذلك عندما نستطیع كشفھ. الصحیح لھذا التقریر لتوصیلھ.

 جدا.حدیثة 
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كد من أننا لذلك سوف ننتأ ولكنكم قد تجدون ذلك مفیدا في استخدامھ كمرجع في ھذا الموضوع.

  قمنا بتوزیعھ علیكم.

وكذلك بخصوص اسم النطاق، ھناك تعلیقات أخرى آتیة من بعض مجموعات الخاصة بأكواد 

أعرف أن المركز ھو أحد أولئك الذین قاموا بعمل اقترحات حول تحدید بعض المعاییر  الدول.

المساھمات التي تتواجد  لذلك قد كون مھتمین بالنظر في ھذه األنواع من المتعلقة باسم النطاق.

 فعلیا وبعض األفكار األخرى التي تم تقدیمھا في ھذه القضیة للمساعدة في إبالغكم بأعمالنا.

  لذلك سوف نحدد ھذه الوثائق ونتأكد من أنھ تم اإلشارة إلیھا.

ولكن، یرجى  إننا لدینا ملخص نحتاج إلى تحدیثھ قلیا في ضوء ھذه التطورات األكثر حداثة.

وسوف یكون من  اإلشارة إلى ھذا الملخص الذي حددنا للحدث عن ھذه القضایا بعینھا.منكم 

یتعلق األمر األول بانتقال اإلشراف على ھیئة  حسناً. المفید جدا كما أعتقد لنا في شكلھ الحالي.

 .)IANAأرقام اإلنترنت المخصصة (

ص ما نحتاج إلى إنجازه لذلك ھل توجد أي أفكار عن ھذا الشق من العملیة، خاصة فیما یخ

  أثناء وجودنا ھنا وما ینبغي التركیز علیھ في مناقشاتنا غدا؟

كما أقول، أعتقد أنھ یتناول مجموعة العمل عبر المجتمع واالطالع على ما ھو مشترك في ذلك 

، ولكن قد تكون ھناك أسئلة عن GACلقد قمنا بتسویة موضوع كیفیة مشاركة  في مناقشاتنا؟

 ممثل النرویج، تفضل. وأشیاء من ھذا القبیل.طرق العمل 

 

فقط أشكركم على بدء تفویضنا لنكون جزء من  ال، لیست ھناك أسئلة. شكًرا لِك، ھیذر.  النرویج:

إنني أرى أنھ ال تتبقى أسابیع كثیرة حتى  نعم. –إنھ سیكون عمل سریع  مجموعة العمل ھذه.

 ألمر جاذبا لالھتمام.سوف یكون ا نسلم شء جوھریا لمجموعة التنسیق.

وأحدث ھذه المستندات یتناول جمیع العقود التي  مستندات على ما أعتقد. 10لقد تم اعطائنا 

لذلك سوف ...  تتكون من صفحات ألعمال قانونیة وتحتاج أن تتم في مجموعة العمل ھذه.

 سوف یكون ھناك عمال كثیرا.
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علمون بالطبع، فإن الكثیر منكم قد رأي أرید فقط ان أذكر أنھ باإلضافة إلى األعضاء كما ت

ولكن اآلن  یسمونھ مراقب. GACمجموعة العمل ھذه منفتحة على أي شخص موجود في 

وجمیع المشاركین یتوقع منھم المساھمة في  وضوعوا مسئولیة وظیفة المراقب على المشارك.

النظر إلیھ  وكل شيء سوف یتم وضعھ على الجدول من المشاركین سوف یتم مجموعة العمل.

لذلك لیس الموضوع لالستماع فقط، ولكن للتعھد بالمشاركة في  على أنھ جزء من العمل.

  المجموعة.

إنھا ، حیث أعرف أن المملكة المتحدة قالت GACاعتقد وجود الكثیر من أعضاء مجموعة 

 ولكنني أود أن أسمع وأن اعقد مناقشات في المجموعة سواء مع بأن تكون مشاركة. مھتمة

ولذلك فإنني كما قلت فإننا تشاورنا مع  أشخاص آخرین أو دول آخر سوف تكون مشاركة.

GAC .ألننا ال یمكننا الحدیث نیابة عن الدول  بالكامل بشأن ما سنقولھ ونسلمھ لھذه المجموعة

، فإنھ سوف GACلذلك، فإن ھذا بالطبع بصفتنا لدینا منصب خاص كعضو في  األخرى.

 تكون ھناك اختالفات وصعوبات عندما تظھر في التصویت وغیر ذلك.

لذلك فإننا یجب أن نعقد مناقشة غدا عن كیفیة قیامنا بھذا العمل وكیف تریدوننا كأعضاء تسلیم 

وكذلك كما قلت فإن شخص آخر أیضا یحتاج إلى متابعة ھذا  شيء ما لكم مثل كامل المجتمع.

 شكًرا لكم. ضروریة كما أعتقد وباقي أسابیع قلیلة حتى نسلم ھذا الشيء.العمل، ألنھ مھمة 

 

 ھذا مفیداً للغایة لنا. شكراً لممثل النرویج.  الرئیس درایدن:

مستندات ونیة في  10 لذلك فإن ھذا یعطینا فكرة جیدة حقا عن ما ھو موجود فعال في الجدول.

 حسناً. النطاق. االطالع على عقود مختلفة موجودة تخص وظیفة اسم

 إذن، المملكة المتحدة، رجاًء تفضل.

 

 شاركت المملكة المتحدة كعضو غیر مصوت. فقط، لقدتعلیقان سریعان  شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

في البدایة، تقولون  یجب أن تقدموا بیان من صفحة واحدة باھتماماتكم. إنھا عملیة سھلة للغایة.
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وتوجد أسئلة بسیطة عن اإلقرار بعدم  حكومة تمثلون ومنصبكم في الحكومة. من أنتم وأي

 وجود مصالح في العملیات التجاریة.

في  عن الرئاسة. CWGثانیا، اضیفوا إلى تعلیق النرویج، ھناك مناقشة في الوقت الحالي في 

ھناك سؤال مطروح في  .ccNSOو GNSOالوقت الحالیة یرأسھا فریق مشترك من 

رأیي أنھ  سیكون لھا دور في الرئاسة أم ال. SOsو  ACsماع األول عما إذا كانت لجان االجت

ولكنني أرى أن ھذا  من األفض الحفاظ بساطة عملیة الرئاسة بھذین الرئیسین المشتركین.

ھو النظر فیما إذا  GACومن الوضح أنھ ربما یكون تركیز  .CWGالسؤال تم طرحھ في 

 شكًرا لكم. ا ردا على ھذا السؤال.كانوا یریدون قول شيء م

 

بشأن ھذا  GACشكرا لكم، ممثل المملكة المتحدة، لدي تایالند بعد ذلك، قیادتنا األخرى في   الرئیس درایدن:

 شكًرا لكم. الجھد.

 

 11أو  10تم جدولتھا لعقد ستة اجتماعات یجب أن تغطي  من المشاركات في مجموعة العمل  تایالند:

ھناك أیضا أسئلة عن  كود الدولة واحد فقط من ھھذ الوظائف ذات الصلة.ویعتبر  وظیفة.

إنني آمل في ان نغطي كیفیة تنظیمھا وأي الوظائف سوف نجتاج  الكیانات والجوانب األخرى.

 أیضا. GACعالجھا وأیھا یكون في مصلحة 

 

تلمة ولكن العمل أیضا على أي لذلك لیس فقط تحدید المستندات المس نشكركم على ذلك أیًضا.  الرئیس درایدن:

مرة  ھذه المستندات نرید وضعھا في األسبقیة وكیف نرید تنظیم أنفسنا للمساھمة في ذلك.

ونحن بحاجة إلى أن نكون جزء من  أخرى، ألن ھذه األشیاء سوف تنتقل بشكل سریع جدا.

 حسناً. ذلك.

 لدي بعد ذلك ممثل ھولندا، تفضل.
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أعتقد أن السؤال المھم ھو  طلبتم تعلیقات عن كیفیة ما ینبغي أن نتناولھ غدا. شكًرا لِك، ھیذر.  ھولندا:

أود أن أشیر إلى  ما ھي مشاركتن في ھذه العملیة. –أعتقد أن تایالند ذكرت ذلك أیضا  –كیفیة 

المتطوعین الذین یتواجدون في جمیع المجموعات كنوع من التواصل الذي یجلب المعلومات 

 ككل كما ذكرت على األقل. GACنھم كما أعتقد ال یمثلون ولك ذھابا وإیابا.

عن كیفیة عدم تقییم  GACلذلك وبھذا المعنى، أعتقد أنھ ینبغي وجود اسلوب ما من 

یمكننا على  كیف-وجھة نظر ھولندا  وھذه-االقتراحات المختلفة فقط ولكن أیضا في البدایة 

اعتقد  أنھا مھمة للنموذج الجدید. GACسبیل المثال وضع بعض المبادئ التي نعتقد بصفتنا 

أننا ینبغي أال نكون مصممین أو موقعین للكود بھذا النموذج، ولكن ینبغي أن نضع بعض 

وأعتقد أن ھذه  أعتقد أن المبائ التي وضعتھا االوالیات المتحدة ھي بالطبع بدایة جیدة. المبادئ.

عدم إدارتھا من خالل  إنھ ینبغيول المبادئ األربعة باإلضافة إلى المبدأ الخامس الذي یق

ولكنني أعتقد أن ھناك أشیاء ال  لذلك فھذه بدایة جیدة. الحكومة فقط أو المنظمات الحكومیة.

تزال مفقودة وھي تقول أن شيء ما عن نوع االشتراطات التي فرضتموھا على اإلشراف 

 –والحیادیة واإلصالحي  على سبیل المثال، فإن االستقالل والمتابعة، كما تطلقون علیھ ذلك.

ولكن النقطة التي أعتقد أنھ من المھم  وكذلك الكثیر من االشیاء األخرى سمعنھا من المجتمع.

االعتراف بھا ھي أننا ینبغي عدم الدخول في ھذه الحالة التي نكون فیھا في نھایة ھذه العملیة 

لیس من الصحیح ألن ھذا  في ھذه الحالة، ال. GACعندما یتم بناء النموذج بالكامل، تقول 

شكًرا  بشكل داخلي. GACلذلك من المحتمل وجود شيء ینبغي أن نناقشھ في  وذلك.وھذا 

 لكم.

 

 حسناً.  نشكركم على ذلك ممثل ھولندا.  الرئیس درایدن:

أخذنا  إذن لدینا دقائق قلیلة للحدیث عن تعزیز المساءلة مرة أخرى قبل مناقشتنا األطول غدا.

 .IANAإشراف  بشأنوسوف نعید ھذا إلى جدول األعمال للمناقشة غدا  حات.ھذه االقترا

وفي  IANAوسوف نستمر في النظر إلى الزمالء المشاركین في كال من مجموعة التنسیق في 

  مجموعة العمل عبر المجتمع إلرشادنا ومساعدتنا في إیجاد طریقا لألمام.
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الظھر، قدم تقریر عن ھذا التطور الحدیث جدا  بشأن تعزیز المساءلة، وعندما بدأنا یومنا بعد

إذا سوف نحتاج إلى أخذ دقیقة  .ICANNمع عملیةمنقحة ومنھج نشر ھذه العملیة من خالل 

 لالطالع على ذلك وفھمھ من أجل عقد مناقشة غدا.

أنھم  من المجتمعوقال زمالء من أجزاء أخرى  والكن الغرض منھا ھو أن تكون متجاوبة.

ویمكنھم رؤیة الدرجة العالیة من االستجابة في ھذا االقتراح المنقح أو  مھما حقا. وجدوه تطورا

لذلك آمل فأننا نستطیع اآلن البدء بشكل فعلي في  .ICANNالعملیة المنقحة التي أصدرتھا 

في  GACالتفكیر في مجموعات العمل عبر المجتمع وما قد یمثلھ ذلك وكیف یمكن أن تساھم 

ألشیاء المفیدة التي یتم اقتراحھا لمجموعة العمل عبر المجتمع ھو تقسیم نفسھا ومن ا ھذا العمل.

التي یعززھا  ICANNویكون أحد ھذین المسارین قضیة مساءلة  إلى مسارین من العمل.

وبعد ذلك یكون المسار  التي یتم مناقشتھا في الوقت الحالي. IANAعملیة نقل اإلشراف على 

المسار األول یكون  –المسار وھذا  مساءلة على المدى الطویل.الثاني للعمل ھو قضایا ال

ولكن ألنھ كانت توجد الكثیر من التعلیقات واالھتمامات  خاضع ومتأثر بشكل كبیر بالوقت.

التي تتحدث عن تنوع قضایا المساءلة، فإن ھذا أحد االقتراحات الخاصة بمجموعة العمل عبر 

ساءلة على المستوى التنظیمي قصیر األمد للشركة إلى المجتمع التي تحاول تقسیم مسألة الم

وبھذه الطریقة، فإن الناس  مسار واحد ثم االنتقال إلى القضایا طویلة األمد لتكون المسار الثاني.

 لن یشعروا بأن قضیتھم ال یمكن معالجتھا عبر ھذه العملیة.

إلعطائنا دلیال  IANAویمكننا استخام مجموعة العمل عبر المجتمع بخصوص اإلشراف على 

مرشدا عن كیفیة متابعة االشیاء بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع المنوطة بتعزیز 

یمكن یطلب منھا  GACوبمعنى آخر، فإنھ بالطریقة التي تم صیاغتھا، وكیف أن  المساءلة.

 المشاركة، وھكذا.

وھذه ھي  وع.ولكن ھذا شيء نحتاج إلى توضیحھ بشكل أكبر ونحن نتحرك خالل ھذا األسب

وآخرین في المجتمع إلى أخذ وقتا الستیعاب  GACوسوف تحتاج  العملیة التي تم نشرھا.

 الموضوع.
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وأعتقد ایضا أننا سوف نتحرك بسرعة  ولكن رد الفعل األول سوف یكون إیجابي جدا على ھذا.

المساءلة  للبدء في إعداد مجموعة العمل عبر المجتمع ھذه والعمل بشكل فعلي على مادة قضایا

 الموجودة.

ال أعرف ما إذا كانت  .GACلذلك، فإننا نستطیع التأكد من أن العملیة المنقحة تم توزیعھا على 

 ال. حسًنا. تم نشرھا أم ال.

 حسناً. ولكنھ من المفترض أن یتم نشرھا اللیلة الماضیة. ربما لم یتم نشرھا حتى اآلن. حسًنا.

وربما اآلن یكون موضوع  ا لدینا نسخ متاحة لمناقشتنا غدا.سوف نتأكد من أنھا تم توزیعھا وأنن

أین ستكون لنا الفرصة في الحدث مع األجزاء  النظر فيالحدیث من خالل ذلك وبعد ذلك 

 األخرى من المجتمع ھذا األسبوع من أجل رؤیة مدى استجابتھم ومدى تقدم األشیاء.

 ین على المتابعة الیوم في ھذا الموضوع.إذن أن أعتقد أن ھذا محتمل طالما أننا قادر حسًنا.

لذا أعتقد أن ھذه النقطة یمكننا إنھاء اجتماعتنا بھا ونبدأ  .6:30وھذا سوف یجعلنا نأتي قبل 

فلتستمتعوا  شكًرا لكم جمیًعا. مرة أخرى بھا كأول شيء في الیوم التالي من االجتماعات.

 بمسائكم جمیًعا. استریحوا جیدا للیوم التالي.

 ا لكم.شكرً 

 

 

 النص] [نھایة


