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صباحا بالتوقيت المركزي
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ً

المنسق:

بدأت التسجيالت.

مريم بكوشي:

شكرا جزيال إيريس .صباح الخير ،ومساء الخير .هذه ندوة دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين
عبر الويب للوافدين الجدد في يوم الجمعية  24فبراير  .2017لدينا على المكالمة اليوم إيدا ،وأنا
لوب ،وأرشد محمد ،وبرونا سانتوس ،وكولين كوري ،ودانييل ماكياس ،وفرزانة بادي ،وجريس
موتونجو ،وجوليا موراليس ،وماردي تاجيزاده ،وكافي كليمان ،وميلتون مولر ،ونادرة العراج،
وراشيل بوالك ،وريناتا أكوينو ،وشهيل أحمد( ،وراجيت ناي) ،وتاتيانا تروبينا ،وإيزاك مابوسا،
ولويز ماري هوريل ،وبنيامين أكينموييجي ،وحميدة شاهرابي فاراهاني .ومن العاملين لدينا أنا ومريم
بكوشي.
أود أن أذكر المشاركين بذكر أسمائكم قبل الحديث ،ألغراض التدوين النصي .شكرً ا جزيالً .إليك
الكلمة ،فرزانه.

فرزانه بادي:

شكرا جزيال مريم .مرحبًا بكم جمي ًعا .اسمي فرزانه بادي وأنا رئيس دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين .وهذه ندوة عبر الويب للوافدين الجدد ،أو األعضاء الجدد لدينا باإلضافة إلى من يرغبون
أو مستعدون لذلك إال أنهم نشطين في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .كما أني أتحت الندوة
لألشخاص الخارجيين المهتمين بعمل المستخدمين غير التجاريين في  ICANNحتى يمكنهم الوقوف
على ما إذا كانوا يرغبون في االنضمام إلى الدائرة أم ال.
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لذا ،سوف نتناول ما نقوم به في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ونشرككم في مزيد من
أنشطتنا .مريم ،هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية؟ حس ًنا ،لقد بدأنا أوالً بتاريخ الدائرة.
لذا ،المستخدمون غير التجاريون (غير مسموع) في بداية  ICANNوبعدها لدينا المشاركين في
التأسيس هنا اليوم ،عذرً ا ،فجودة الصوت لدي غير جيدة .لذا ،سأترك الكلمة فحسب إلى كاثي وميلتون
خالل دقيقة.
مع ذلك ،لدينا في االجتماع اليوم المشاركين في التأسيس ،كاثي وميلتون ،وسيقدمون لنا خلفية حول
تاريخ الدائرة وكيفية تقدمها .كاثي ،هل ترغبين بالبدء؟
كاثي كاليمان:

بالتأكيد ،فرزي .هل تسمعونني جيداً؟

فرزانه بادي:

نعم ،ال بأس بذلك .شكرً ا.

كاثي كاليمان:

حس ًنا ،عظيم .مرحبا بكم جميعا .أنا كاثي كاليمان .شكرً ا لكم جميعً ا على حضور هذا االجتماع.
واألمر ممتع بالفعل ،كما تعرفون ،فأنا وميلتون نحب مشاركة قصة كيفية تأسيس دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين.
أوالً ،سأقدم لكم بعض المعلومات األساسية.

فرزانه بادي:

يبدو ،نعم ،ميلتون ،إن أمكنك البدء وبعدها نتصل بكاثي للمتابعة .حس ًنا ،ال يمكنني سماع أي شيء .ال
أعرف عن اآلخرين .حس ًنا ،يبدو أن المشاركين في التأسيس لديهم بضعة مشاكل في االتصال.
وأتمنى أن تأخذ كاثي أو ميلتون الكلمة في أي وقت .لكن...

كاثي كاليمان:

فارزي؟

((حديث متبادل بين الجميع))
كاثي كاليمان:

أنا كاثي .ها أنا قد عدت مرة أخرى.
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فرزانه بادي:

حسنٌ  ،هذا رائع .حس ًنا ،عظيم.

((حديث متبادل بين الجميع))
كاثي كاليمان:

هل ال يزال هناك صدى؟ فارزي ،هل يمكنك سماعي اآلن؟ ال أسمع صدى ،ولكني ال أسمع أي شيء.

فرزانه بادي:

نعم ،يمكننا سماعك.

كاثي كاليمان:

حس ًنا ،هل يسمعني األشخاص اآلخرون؟ حس ًنا ،ريناتا تقول أنها تسمعني .لذا ،فارزي ،هل فاتني أي
شيء أم هل يمكنني اإلعادة من البداية؟

فرزانه بادي:

يرجى العودة من البداية...

((حديث متبادل بين الجميع))
كاثي كاليمان:

حس ًنا .مرحبا بكم جميعا .كما تعرفون ،ال شيء مثل المشاكل في الندوات عبر الويب ،األمر ممتع
دائمًا .لذا ،مرحبًا ،لفهم أصل دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،يجب أن تفهموا أصل
 ICANNنفسها .واألمر غريب إلى حد ما ألنه في منتصف التسعينيات ،كان اإلنترنت بالفعل في
مرحلة االنتقال ،فقد كانت تديره مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية وكان يجري نقله إلى وزارة التجارة
األمريكية.
لذا ،فقد ربطت مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية الكثير من الجامعات باإلنترنت سواء في الواليات
المتحدة أوالً ثم حول العالم بعد ذلك .إال أنها حظرت الجانب التجاري .وإذا سألك أي شخص ،فسؤالي
الصغير المفضل ،ما نوع الحديث الذي كان ممنو ًعا بالفعل على اإلنترنت؟ لقد كان الحديث التجاري.
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لذا ،فقد كان اإلنترنت الذي نعرفه في البداية ألغراض البحث والتعليم والحديث الشخصي والسياسي،
ولكن ليس المحتوى التجاري .مع ذلك ،ففي أوائل التسعينيات ،ظهر رواد األعمال عبر اإلنترنت،
وبحلول منتصف التسعينيات ،ظهرت الشركات الكبيرة على اإلنترنت .ومن ثم ،رفعت مؤسسة العلوم
الوطنية يديها وتولت وزارة التجارة مسؤولية تشغيل اإلنترنت.
وقد كنا نقوم باألمور التقليدية في الواليات المتحدة ،التي كانت تتناقش مع جهة تنظيمية حكومية بشأن
ما أردناه لإلنترنت .لذا ،فقد كان يأتي إلينا األشخاص العاملون بالتجارة وغير التجاريين والفنيين
أي ً
ضا.
في  ،1997أعلنت إدارة الرئيس كلينتون تغيير قيادة اإلنترنت .فقد قال الرئيس أن القطاع الخاص
يجب أن يقود مستقبل تطوير اإلنترنت .وكان هذا صادمًا .فكيف يمكن أن يقود القطاع الخاص يجب
تطوير اإلنترنت؟
وكما تعرفون ،كان أول شيء أن الفنيون أرادوا بالفعل تشغيل اإلنترنت ،إال أنهم لم يرغبوا أن تقوم
األمم المتحدة بذلك .وقد قامت المجموعة الفنية بمهمة رائعة بالفعل تحت قيادة القطاع الخاص .ولكن
اآلن ،كان على البقية أن يطلبوا مزيد من الحقوق لدى وزارة التجارة ،بسبب الملكية الفكرية والمعنيين
باألعمال التجارية.
لذا ،كما تعرفون ،فقد كان المبادئ التي تم إنشاؤها من إدارة كلينتون هي األمن واالستقرار والتنسيق
الشامل الخاص ونموذج أصحاب المصلحة المتعددين .ولكن ما الذي كان يعنيه هذا؟ الحقيقة أننا لم
نعرف وبدأنا في تجربة كيف سنقوم بإنشاء القواعد نفسها.
ولم يكن هناك الكثير من السجالت والمشتركين في هذه األيام .كما كانت هناك رموز الدول وبعدها
كان هناك سجل كبير في الواليات المتحددة يسمى حلول الشبكة ألسماء النطاق المسجلة في
 dotComو dotOrgو dotNetو dotEduو .dotGovمع ذلك ،نظم التجاريون بسرعة كبيرة
حيث أصبح لدينا دائرة األعمال ،وكذلك دائرة مزوّ دي خدمة اإلنترنت ،ومكان خاص للمحامين في
دائرة األعمال ،يسمى دائرة الملكية الفكرية ،ومن ثم ،كان لدينا ثالث دوائر.
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في هذا الوقت ،التقيت ميلتون ،وعرفنا أننا نحتاج لدائرة غير تجارية .ومن ثم ،فقد أسسنا الدائرة في
سانتياجو في  .1998وقد كنا متأخرين قليالً .وقد كان أول قرار نتخذه هو أننا أردنا الحماية ،فقد قالت
إدارة كلينتون أنه كجزء من إنشاء  ،ICANNكان يجب إنشاء آلية بديلة لحل النزاع ،بما يعني
بخالف المحكمة .وكان يجب أن تكون هناك طريقة سريعة وغير نظيفة ،إلسقاط أسماء النطاق التي
تخالف حقوق العالمات التجارية.
وقد كان أول حل أنه كان هناك مسودة لذلك تدور حوله إال أن المسودة لم يكن بها حقوق أمناء السجل
وال حقوق أمناء السجل اآلن وال في المستقبل بما كان يعني أن مالك العالمة التجارية يمكنه دائمًا
استبعاد اسم النطاق من شخص ما لم يكن لديه عالمة تجارية .في هذا الصدد ،لم يكن المحتوى غير
التجاري يتضمن عالمة تجارية ،وعند استخدام أسمائنا األخيرة ،وانتقاد األمور ،ال تكون لدينا
عالمات تجارية ،ألن العالمات التجارية بطاقات تجارية فحسب.
ولذا ،فقد كان أول حل هو وضع السياسة الموحدة لحل النزاع ،والتي كان يجب أن تكون عادلة
وتتضمن بعض حقوق أمناء السجل .وقد انتهينا بنجاح من دعم هذا .فاألمر لم يكن بمقدار الحقوق
التي أريدها وبقدر التوازن المطلوب ،إال أنه كان عادالً ومتواز ًنا بما يكفي عند طرحه .لذا ،تم تأسيس
دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين كتوازن للدوائر التجارية المتعددة.
وبعد ذلك ،مع االرتفاع ،بدأ أوالً بإنشاء أمناء السجل ،والقطاع التنافسي الخاص بهم ،مثل
 Go Daddyو Tucowsو Blacknightواآلن إنشاء السجالت التنافسية ،وجميعها سجالت
 gTLDجديدة ،لذا ،فلدينا الجديدة مثل  VeriSignو Afiliasوسجل المصلحة العامة والجديدة مثل
 Donutsو Minds+Machinesوبعض السجالت األخرى و .Right Sideونحن جزء من
المجموعة التي تساعد في التأكد من أن تشريعات هذا القطاع الجديد ،قطاع تسجيل أسماء النطاق،
عادل ومتوازن.
لذا ،فنحن نلعب دورً ا مهمًا في عالم  .ICANNولم يشارك أي شخص آخر ،عاد ًة ما نعرض المبادئ
والمشكالت التي ال يعرضها اآلخرون ،حرية التعبير والحديث واالستخدام العادل والتعامل العادل
والخصوصية والعملية المناسبة .وال أعرف سبب أننا الوحيدون الذي يدافعون عن العمليات المناسب
ولكننا عادة الوحيدون الذين يقومون بهذا .وستعتقدون أن الجميع يدافع عن ذلك.
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لكننا لنا صوت مميز وأنا سعيد بمشاركة المزيد حول التاريخ .إال أني سأعيد الكلمة إلى فارزي
وبعدها إلى ميلتون .شكرً ا.
فرزانه بادي:

شكرً ا جزيالً لك ،كاثي .آمل أن تتمكنوا من سماعي اآلن .لذا ،ميلتون ،إذا كان الصوت ً
جيدا لديك...

ميلتون مولر:

هل يمكنكم سماعي؟

فرزانه بادي:

نعم…

((حديث متبادل بين الجميع))
ميلتون مولر:

هل أنت موجود؟ هل يمكنك...

فرزانه بادي:

نعم ،نعم ،يمكننا سماعك.

ميلتون مولر:

حس ًنا ،لقد عدت .وأعتقد أن كاثي قامت بعمل رائع لشرح القيم التي دفعت إلى تأسيس دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين .لذا ،سأحاول أن أقدم لكم مزيد من المعلومات حول العملية والهيكل
التنظيمي في المنظمة الداعمة لألسماء العامة.
ما تحتاجون لفهمه هو أنه عندما كان لدينا هذه الصراعات المبكرة حول سياسة اسم النطاق ،كان هناك
نوع من الفراغ .ولم يعرف أي شخص من كان من المفترض أن يتحمل مسؤولية صنع السياسة
التخاذ قرار في أمور مثل عدد نطاقات المستوى األعلى الجديدة ،أو كيف سيتم حل نزاعات أسماء
نطاق العالمات التجارية.
لذا ،فقد قمنا بالفعل بإنشاء مؤسسة سياسية جديدة ،وقد قررت تنظيمها للتعامل مع هذه األمور التي
تسمى الدوائر .وكما أشارت كاثي ،فقد كان المفهوم األولي للدوائر لمن يحصل على واحد وماذا
سيكون غير متوازن للغاية .فقد كان لديكم دائرة األعمال وكذلك دائرة مزوّ دي خدمة اإلنترنت،
وبالطبع فإن مزودي خدمات اإلنترنت شركات ،كما كان لديك دائرة العالمات التجارية.
وبالطبع ،تم نشر دائرة العالمات التجارية من هذه الشركات الكبيرة التي كانت أيضً ا مزود خدمات
اإلنترنت ودائرة األعمال .لذا ،أعتقد أن األعداد هنا من حيث التصويت في أي مجلس ،كان لدينا
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ثالث دوائر باألساس تمثل مالكي العالمات التجارية ،وواحدة ألمناء السجل وأخرى للسجالت ،وهو
ما شكل في النهاية شركة واحدة ،وليس شي ًئا آخر.
ومن ثم ،فقد أسسنا الدائرة في  .1999وقد كنا متفوق علينا في الحدد باستمرار من حيث األصوات
في المجلس وذلك بسبب ،كما تعرفون ،أن مصالح الملكية الفكرية يمكن أن تحصل على كافة الدوائر
الثالث وإذا صوت معهم فقط أحد الدوائر األخرى ،فسيفوزون بأي تصويت.
لذا ،في  ،2000اعتقد أنها كانت  2007أو بالقرب من ذلك ،فوضت  ICANNبإجراء تقرير
مراجعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة من كلية لندن لالقتصاد ،وقد أشار التقرير إلى أن هيكل
التصويت كان غير متوازن ولم يدعم بالفعل اإلجماع بين مختلف مجموعات أصحاب المصلحة .إذن
فقد أعادت التوازن إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة لبناء أربعة مجموعات مختلفة من أصحاب
المصلحة.
كانت األولى هي المجموعة التجارية ألصحاب المصلحة ،المستخدمين التجاريين ،وبعد ذلك مجموعة
أصحاب المصلحة غير التجارية ،والتي كنا مشاركين فيها ،بعد ذلك كان هناك السجالت والمشتركين،
باسم األطراف المتعاقدة ،األشخاص المتعاقدين مع  .ICANNومن ثم ،فقد قمنا بموازنة التصويت
بحيث كان لدى المجموعة التجارية وغير التجارية نفس عدد الممثلين في المجلس.
ومنذ ذلك الحين ،كان لدينا تأثير أكبر بكثير في بيئة  ،ICANNبالرغم من أنه قد يكون ً
مفيدا اإلشارة
إلى أن مجموعات أصحاب المصلحة التجارية كانت غاضبة للغاية بشأن إعادة التوازن ،وهو ما
دفعهم للحديث بالفعل بأمور سيئة عنا ،وقد أثروا بالفعل على مجلس اإلدارة لتولي مسؤولية تعيين
ثالثة من أعضائنا في المجلس بدالً من ترك االختيار لنا ،إال أننا استطعنا التغلب على هذه التفاصيل
التي تمثل الجانب المظلم وتقدمنا لما بعدها.
لذا ،تحتاجون بالضرورة لفهم أننا جزء من محاولة متوازنة للتأكد من وجود إجماع فعلي على
السياسات وأن مهمتنا هي عرض وجهة نظر المستخدمين للنطاقات التي ليست ألغراض تجارية.
وهذا ال يعني أننا ضد الجانب التجاري ،فنحن نقوم بتحالفات مع بعض أصحاب المصلحة التجارية في
العديد من األمور .ومع ذلك ،فنحن نمثل هنا بعض القيم التي ال يمثلها أصحاب المصلحة.
لذا ،سأتوقف هنا ،إذا كانت لديكم أية أسئلة.
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فرزانه بادي:

حس ًنا .شكرً ا جزيالً لك ،ميلتون .كان ذلك رائ ًعا .مريم ،هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة 3؟ نعم ،لذا،
فقد غطى ميلتون ما أردت قوله باختصار أكبر .لكني سأخبركم فقط أن مجموعة أصحاب المصلحة
الرئيسية هي مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية .لذا ،فأنتم تستلمون رسائل البريد اإللكتروني
من قائمة مراسالت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية وأي ً
ضا قائمة مراسالت دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين.
وتاباني هو رئيس مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية كما أني رئيس دائرة مستخدمي اإلنترنت
غير التجاريين .وإذا كنتم تتذكرون ،فقد قمتم بملء نموذج معقد كان يخص مجموعة أصحاب
المصلحة غير التجارية أوالً وهذا سبب أن مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية تتكون من
دائرتين ،واحدة منها هي نحن واألخرى هي الدائرة غير الربحية المسؤولة عن الجوانب التشغيلية.
من المفترض أال نستخدم اختصارات ،نعم ،يجب أن أتذكر هذا.
لذا ،سنشارك في سياسة  ICANNمن خالل الطرق المختلفة .فنحن ،على سبيل المثال ،نقدم ما يشبه
بيانات السياسة من أجل التعقيبات العامة ،ونشارك في مجموعات صنع السياسات ،كما نجري
االنتخابات ونشارك كمستشارين في ما ذكره ميلتون ،المنظمة الداعمة لألسماء العامة ،والتي تمثل نوعًا
من البرلمان الذي يقول نعم ،نحن نوافق على هذا ،ويتم وضع سياسة أم ال ،نحن ال نوافق على هذا.
هال ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلك ،مريم؟ حسنا ،شكرا .هذا هو مجلس المنظمة الداعمة
لألسماء العامة .وال ارغب في إرباككم بهذا ،فليس عليكم معرفة كل شيء عنه .ولكنكم تعرفون موقع
دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،ويمكنك معرفة أنها مشاركة بالفعل ،كما قال ميلتون ،في
وضع السياسات ،ويمكنها التصويت أي ً
ضا.
مع ذلك ،ما يجب أن نقوم به هنا ،يجب أن نتذكر أي ً
ضا االسم العام ،لذا ،فنحن نعمل على األسماء
العامة .ومثل آبل وأورانج وفوكس ،وأعتقد أي ً
ضا كاثي ستغطي بضعة مشكالت حول األسماء العامة،
وحقوق المشتركين.
هال ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلك ،مريم؟ حس ًنا ،سنخبركم اآلن عن كيف يمكننا استعراض
 ،ICANNوقد فكرنا أن تكون هذه ندوة عبر الويب مستقلة .لكن ما نقوم به هنا ،هو أننا نخبركم فقط
بأنكم يجب عليكم دائمًا وضع اختصاصات  ICANNفي االعتبار.
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تتمثل اختصاصات  ICANNفي وضع السياسة حول نظام اسم النطاق .فهي ال تضع السياسات حول
النطاق العريض وال تستثمر في (غير مفهوم) واإلنترنت عبر الهاتف المحمول .لذا ،فقد وصلتني هذه
األسئلة ،على سبيل المثال ،ماذا عن تسريع اإلنترنت في منطقة ما .ال تعمل  ICANNعلى هذه
المشاكل .فعلى األقل نعمل في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين على السياسات المتعلقة باسم
النطاق .ومن المهم للغاية لكم النظر في وقت بدء العمل مع دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين.
بعد ذلك ،سنرسل لكم أي ً
ضا استبيا ًنا حول مهاراتكم وخلفيتكم .وإن أردتم ،يمكنكم ملء هذا وبعدها
يمكننا إعالمكم ،لذا ،بسبب أعمال  ،ICANNبالرغم من تقييدها في نظام اسم النطاق ،فيمكنك
استخدام الكثير من مهاراتكم وخبراتكم.
لذا ،إذا كنتم تخبرونا بما تهتمون به بالفعل ،على سبيل المثال ،أنا مهتم بالخصوصية أو كانت
مؤسستكم نشطة في مشكالت الخصوصية ،أو حل النزاعات ،يمكننا أن نخبركم بمجموعات العمل
التي تعمل على الموضوعات وكيفية المشاركة فيها.
باإلضافة إلى لفت انتباهكم إلى موجز سياسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة واختيار موضوع .وقد
وضعت الرابط هناك .هذا ،باإلضافة إلى حضور اجتماعات سياسات مجموعة أصحاب المصلحة
غير التجارية التي تنعقد شهريًا عاد ًة يوم الثالثاء قبل اجتماع مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة
يوم الخميس.
الشريحة التالية .وسأنقل الكلمة اآلن إلى أنا .وأنا هي ممثل اللجنة التنفيذية من أمريكا الشمالية .أنا،
إليك الكلمة .وسنخبركم بكيفية التنقل على موقع  ICANNاإللكتروني.
أنا لوب:

حس ًنا ،شكرً ا لك يا فارزي .اسمي أنا لوب للسجل .أردت فقط أن أقدم تعلي ًقا سريعً ا ،أعتقد أن هذه
الشريحة ليست التي أردت تناولها ،إال أنه ال بأس بهذا ،سننتقل مع هذا ،ألن ما أردت الحديث هنا هو
أن هناك الكثير من المشاكل المختلفة المتعلقة بموقع  ICANN.orgوالتي يجب أن تدركوها عند
محاولة التصفح ،ألن أحد الطرق المهمة كما تعرفون لتصفح متاهة  ICANNهي تصفح موقع
 ICANNاإللكتروني.
لذا ،أردت أن أقدم لكم بضعة مؤشرات حول كيفية التنقل في موقع  ICANNاإللكتروني ،حتى
يمكنكم فهم متاهة  ICANNبصورة أفضل .لذا ،أردت فقط البدء ،فهذه الصفحة الرئيسية التي ترونها
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على الشاشة اآلن .وأردت أن ألفت انتباهكم إلى الجزء العلوي من الشاشة ،أليس كذلك؟ سنرى هناك
على أعلى اليسار ،الصفحات قيد المراجعة.
هذه مالحظة مهمة ألن موقع  ICANNاإللكتروني يجري العديد من التغييرات ،لذا ،فمن المهم إدراج
أن بعض الصفحات لن تكون موجودة بعد ذلك.
باالنتقال قليالً إلى اليمين ،نرى مجموعة من اللغات المختلفة .ومن المهم مالحظة هذا خاصة فيما
يتعلق بوظائف البحث ،ألن وظائف البحث مختلفة في اللغات المختلفة .لذا ،فأنا دائمًا أشجع الناس
على البحث عبر جوجل قبل الذهاب إلى موقع  .ICANNلذا ،فابحث عن أي شيء تهتم بالبحث عنه.
لذا ،على سبيل المثال ،توجد الكثير من البيانات ونوع من القياسات من مختلف أنواع البيانات على
موقع  .ICANNوأعتقد أن أحد األمور ذات األهمية الخاصة بالنسبة لكم ستكون فريق مراجعة
المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك في نطاقات المستوى األعلى العامة .فقد جمعت مجموعة من
القياسات المختلفة على نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة.
لم يتم عرضها على الشاشة لألسف ،ولكن إن كنتم ترغبون في البحث عن هذه المقاييس ،فيمكنكم
النظر والبحث في جوجل عن قياسات فريق عمل التنسيق واالتصاالت في  .ICANNولذا ،فهذه هي
كيفية تحديد موقعها ألنها ال تزال متغيرة على الموقع اإللكتروني ومن الصعب التنقل فيه.
يوجد لألسف شريط جانبي وآخر نصيحة لي بالنسبة للتنقل على موقع  ICANNهي استخدام الشريط
الجانبي .فالشريط الجانبي هو األفضل ،وهو غير معروض على الشاشة ،ولكن إن كنتم ستسألون،
فيمكنكم النقر على عالمة تبويب "ابدأ" ،وسيوجد شريط جانبي على يسار الشاشة .كما أن هذا الشريط
الجانبي هو األكثر فائدة في التنقل على موقع .ICANN
بخالف ذلك ،سأوصي بأن يلقي الجميع هنا نظرة على صفحة تعليم  ،ICANNفهناك الكثير من
مقاطع الفيديو والمقاطع التعليمية التي أعتقد أنها مفيدة للغاية .ها هو.
سأنهي كالمي بهذا ،وأسلم الحديث إلى فارزي.
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فرزانه بادي:

حس ًنا .عظيم .شكرا جزيال أنا .لذا ،هذه هي منصة تعليم  .ICANNويمكنك التسجيل عليها .ال أعرف
عدد الدروس المتعلقة بدائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين وحقوق أمناء السجل غير التجاريين،
ولكن يمكنك البحث والتعرف على ما يمكنكم تعلمه من هناك.
هال انتقلنا إلى الشريحة التالية ،رجا ًء يا مريم؟ حس ًنا ،هل يمكننا القيام ،ال ،هذا ليس صحيحً ا .حس ًنا،
هذه ليس الشريحة الصحيحة يا مريم .تنقلي ،نعم .لذا ،اآلن ،سنغطي بضعة موضوعات نعمل عليها،
أعمال أعضاء دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين على مختلف مجموعات العمل.
يعد األشخاص الذين يغطون ذلك نقطة أساسية ،لذا ،إذا كانت لديكم أية أسئلة أو تريدون المشاركة مع
(غير مسموع) ،فنحن نرحب بالتواصل معهم ،وقد قلت ذلك بشكل حاسم ،ولم أطلب منهم إال أني
متأكد (غير مسموع) اإلجابة على أية أسئلة.
لذا ،سأنقل الكلمة اآلن إلى كاثي لتغطية موضوع حرية التعبير والعالمات التجارية وأمناء السجل غير
التجاريين .شكرً ا.

كاثي كاليمان:

شكرً ا لك يا فارزي .أنا كاثي .هل يمكننا بالفعل العودة بضعة شرائح إلى صورتي التي ال أحبها؟
حس ًنا ،يا رفاق ،هذه أنا في الصورة .كان هذا منذ بضعة سنوات .وأنا أكره هذه الصورة .إال أني
أردت أن أشير إلى أن أجهزة الميكروفون تمثل جزءًا كبيرً ا من عملية  .ICANNكما أننا نقوم
بالكثير من األبحاث ،ولدينا الكثير من التعليقات ،والكثير من الكتابة ،ولكن في عالم  ،ICANNيتمثل
األمر في القدرة على العودة بعد عرض لجنة أو مجموعة وطرح لألسئلة .وفي هذه الحالة ،أنا أطرح
أسئلة بالفعل على مجلس إدارة .ICANN
وهذه القدرة أمام المجتمع كله لطرح المشكالت .وميلتون عبقري في هذا .وكذلك فارزي واآلخرون
في هذا االجتماع .لذا ،طرح األسئلة ،لقد أردت فقط اإلشارة إلى أن الميكروفون أحد أهم األدوات ألنه
الموضع الذي يمكنك فيه اإلشارة إلى عبارة ليس لها أي أساس من الصحة ،وبعض األمور التي
يجري إخبارنا بها ليس لها أي أساس.
شكرً ا ،فارزي ،يمكننا التقدم اآلن إلى حرية التعبير .حس ًنا ،أعتقد أن هذه هي الشريحة .ممتاز .لذا ،ما
أتحدث عنه اليوم هو التوتر بين حرية التعبير وحقوق العالمات التجارية .وهذا بالفعل مفهوم ما أسميه
حق الكالم .لذا ،أوالً ،سأروي قصة وبعدها سأخبركم قليالً عما تقومون به اآلن.
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لذا ،فالقصة تتمثل فيما ذكرته ساب ًقا ،في منتصف التسعينيات ،ظهرت شركات كبيرة في عالم
اإلنترنت وبدأت في تسجيل أسماء النطاق .وقد وجدوا أن بعض أسماء النطاق تم تسجيلها بالفعل .لذا،
فقد سجل البعض  americanairlines.comوهو ما أغضب الخطوط الجوية األمريكية للغاية
ومن ثم ،رغبوا في طريقة إلعادة الموقع بسرعة وبدون تكاليف كبيرة.
إال أن ماكدونالدز غضبوا للغاية أي ً
ضا .وذلك ألن شخص ما قد سجل بالفعل ،ففي الواقع سجل أحد
مراسلي وايرد  mcdonalds.comوأشار إلى أن ماكدونالدز ،شركة متعددة الجنسيات ،يجب أن
تسجل الموقع كما عرض نقله لهم.
مع ذلك ،وصل مجتمع العالمات التجارية إلى وضع يتم فيه تسجيل العالمات التجارية كأسماء نطاق
بدون تصريحهم .وقد أرادوا سبل حماية واسعة للغاية .ولم تكن هناك سوى مشكلة واحدة ،أنه في
معظم الحاالت ،تكون العالمات التجارية أي ً
ضا كلمات أساسية ،كلمات قاموس ،مصطلحات عامة
تصف كامل القطاعات مثل الشاحنة أو الحليب ،األسماء األولى العامة مثل ويندي ،وهي وينديز هو
مطعم هامبرجر في الواليات المتحدة واألسماء األخيرة مثل ماكدونالد وفوكس.
لقد ترتب على هذا مشكلة بسبب أن مالكي العالمات التجارية قالوا أنهم يمتلكون الكلمات ،وقلنا ،ال
أنتم ال تملكونها ،فأنتم ال تملكون القاموس .وما كان أسوأ حتى هو أن أسماء النطاق هي بالفعل الفتات
شوارع على اإلنترنت .وقد أرادوا التمكن من نزع الفتات الشوارع حيث كنا نضع حديثنا غير
التجاري ،ربما بأسمائنا األخيرة أو األولى ،أو كما تعرفون ،الكلمات العامة التي كنا نستخدمها أو حتى
العالمات التجارية التي كنا ننتقد فيها مالكي العالمات التجارية ،بصورة قانونية وشرعية للغاية.
لذا ،فقد أرادوا فقط القدرة على نزع ذلك بقدر محدود للغاية من اإلجراءات ،إن وجدت .وهذا هو
الموضوع الذي تدخلت فيه دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين وقالت ،ال ،نحن لنا حقوق في
هذه الكلمات .لذا ،يستمر ذلك في كونه مساحتنا من العالم ،فكلمات القاموس هذه تنتمي إلى استخدامات
غير تجارية.
وما عثرنا عليه عندما فتحنا نطاقات مستوى أعلى جديدة هو أنه ليس فقط مالكو العالمات التجارية
من يرغبون في حقوق النزاع ،فلم يرغبوا فحسب في نزع أسماء النطاق الخاصة بنا ،بعد تسجيلها
بالفعل ،وبعد أن كانت لدينا مواقعنا اإللكترونية ،وبعد أن وضعنا بالفعل قائمة الخوادم ،وبعد أن
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وضعنا عناوين البريد اإللكتروني تحت أسماء النطاق هذه ،ولكن اآلن في نطاقات المستوى األعلى
الجديدة ،وهذا نزاع نشارك فيه اآلن ،فهم يرغبون في حق التسجيل المسبق لكل شيء أو منع كل
شيء يتوافق مع عالمتهم التجارية.
ومرة أخرى ،فإن العالمات التجارية كلمات عادية ،فمثالً ،تعتقد أورانج تليكوم أنها تمتلك كلمة
"أورانج ".وقد أخبرتني فوكس ميديا أنهم يمتلكون حروف الكلمة وهو األمر غير الصحيح تمامًا من
الناحية القانونية .وكما تعرفون ،فإن فوكس هو اسم حيوان ،على األقل فوكس اسم أخير .فصديقي آدم
فوكس لديه شركة عالقات عامة باسمه األخير.
لذا ،فجزء من مهمتنا هنا هو الدفاع عن استخدام لغة اإلنترنت ومحاولة التأكد من مالكي العالمات
التجارية ،جزء من الواقع ،بخصوص السبب لفتح نطاقات المستوى األعلى الجديدة ،وكان أحد
األسباب الرئيسية هو الندرة المصطنعة لنطاق  .dotComفالجميع كان يتحول إلى  .dotComوقد
تم أخذ هذه النطاقات القصيرة الجذابة بالفعل .ومن ثم ،فقد احتجنا لمزيد من المساحة .وال يمكنك ذلك،
كما تعرفون ،كان هناك العديد من أسماء دلتا ،خطوط دلتا ،ودلتا فوستس ،وأخوية دلتا ودلتا ماث ،وقد
أرادوا جمي ًعا الحصول على موقع  ،delta.comكما تعرفون ،مثل مجموعة تعليم دلتا ماث ،وقد
أرادو جمي ًعا  ،delta.comوال يمكننا سوى عرض  delta.comواحد.
مع ذلك ،ففي نطاقات المستوى األعلى الجديدة ،وأنا هنا أطرح بعضها ،فهناك dotMedia
و dotEducationو dotLawyerو dotTechويمكنك وضع  ،dotFaucetsكما يمكنكم
وضع الكثير من األسماء األخرى ولكن ليس إذا منع مالكو العالمات التجارية القائمون عالمتهم
التجارية في فئات البضائع والخدمات واالستخدامات في استخدامات غير تجارية واألمور التي ال
تسري على العالمات التجارية .وهم يطلبون حقوق واسعة للغاية اآلن.
لذا ،فأنا الرئيس المشارك في مجموعة عمل آلية حماية الحقوق ،وهي طريقة أخرى لقول ،كما
تعرفون ،مجموعة عمل سبل حماية مالكي العالمات التجارية .ونحن نراجع كافة سبل الحماية لمالكي
العالمات التجارية .كذلك ،فسنحاول التأكد من أنها عادلة ومتوازنة ،ولكننا يمكننا استخدام دعم أكثر
بكثير .وال يجب أن تكون محاميًا للقيام بالعمل ،بل عليكم فقط االعتقاد بالفعل بأن االستخدامات غير
التجارية للكلمات مهمة بقدر االستخدامات التجارية.
شكرً ا لك يا فارزي .أرجو أن هذا كان مفي ًدا.
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فرزانه بادي:

لقد كان عرضا ً مفيداً جداً .شكرا جزيال كاثي .واآلن ،نفس الشريحة يا مريم ،ليس عليك تغيير
الشريحة .اآلن ،سننتقل إلى ستيفاني وآيدن ليخبرونا بالمزيد عن السرية في  ICANNوما تقوم به
دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .ستيفاني ،ال يمكنني سماعك بالتأكيد .حس ًنا ،لذا ،إن كان
آيدن موجو ًدا؟ آيدن؟ هل أنت موجود؟ حس ًنا...

ستيفاني بيرين:

عذرً ا ،هل يمكنك سماعي اآلن ،فارزي؟

فرزانه بادي:

نعم ،يمكنني سماعك اآلن.

ستيفاني بيرين:

أجل ،معذرة على ذلك .حس ًنا ،سنعود باألساس إلى تاريخ  ،ICANNبالمناسبة ،اسمي ستيفاني
بيرين ،وأنا مستشارة وأعمل على مشكالت السرية بصورة عامة .وتوجد مجموعة عمل محدودة
تعمل على مشكالت السرية.
لذا سأعطيكم لمحة موجزة عما حدث في  .ICANNأصدر مالكو حقوق الملكية الفكرية تقريرً ا قبل
إنشاء  ICANNأوصوا فيه الحكومة األمريكية بالحاجة بالفعل لمعرفة كافة التفاصيل وقد سردوها،
حول أمناء السجل وتفاصيل التسجيل الالزم توفرها من خالل اآللية القائمة التي كان يستخدمها
الباحثون لالتصال فيما بينهم وهي نظام .WHOIS
لذا بخصوص نظام  ،WHOISفبمجرد إنشاء  ،ICANNوبدء اعتماد المشتركين ،بسبب واحد من
أول األمور التي قامت بها  ICANNهي فتح مسابقة لبيع أسماء النطاق ،وقد أجبر المشتركون من
خالل اتفاقية اعتماد التسجيل ،على تجميع كافة البيانات الشخصية وتوفيرها من خالل قاعدة بيانات
نظام .WHOIS
اآلن ،كانت هذه األيام األولى لحماية البيانات المنتشرة ،ولكن كان هناك كثير من قوانين حماية
البيانات السارية في  .1998وكانت أول اتفاقية اعتماد أمين سجل في  .99لذا ،فقد ابتعدوا بالفعل عن
هذا .فقد كان هؤالء المشتركين لنطاقات المستوى األعلى العامة ،في هذا الوقت ،ينتهكون قانون
حماية البيانات ،ولكنهم استمروا وقاموا بهذا.
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ظهرت اضطرابات من المستخدمين غير التجاريين والدوائر األخرى ،وفي النهاية ،من خالل عدد من
دراسات نظام  ،WHOISواألشخاص الذين لديهم ذكريات مؤلمة بخصوص هذا ،ميلتون وكاثي
وأفري .وكما يمكنكم االستيضاح من هيكل التصويت الذي وصفه ميلتون ساب ًقا ،ولم نربح هذه
األمور ،فقد كان لدينا تعادل .وكان الحل الوسط الذي وصلنا إليه في  2006هو نزاعات نظام
 WHOISمع سياسة القانون الذي بموجبه إن أمكن ألي مشترك إثبات أنهم كانوا مخالفين لقانون
حماية البيانات ،فيمكنهم الحصول على تنازل.
اآلن ،تم منح عدد محدود للغاية حتى السنة السابقة .وتتمثل المشكلة بالطبع في أمناء السجل الذين ال
يهتمون بقانون حماية البيانات ويقررون ،حس ًنا ،سأخاطر بهذا فقط ،تخبرني  ICANNبالقيام بهذا،
ومن يهتم ،فقد تقدموا فقط وقاموا بهذا .لذا ،فهي طريقة غير مرضية إلى حد ما لتلبية متطلبات قانون
حماية البيانات.
على الرغم من ذلك ،فوق كل هذا ،ظهرت خدمة وكيل السرية ،حيث سيقول أحد أمناء السجل ،أال
تريدون البيانات في نظام WHOIS؟ لذا ،يمكنكم شراء خدمة الوكيل لدينا وسنضع البيانات في نظام
 WHOISبدالً منكم .وقد غطى هذا باألساس العمالء واستفاد الكثير من األشخاص والمؤسسات ،من
هذا.
اآلن ،تتمثل أحد التوصيات بمراجعة أحدث ،وسنرى بمجرد البدء في االطالع على الوثائق ،أن
يراجعوها بأنفسهم بصورة منتظمة .كما كانت إحدى التوصيات في اعتماد خدمات وكيل السرية
ووضع القواعد فيها .وكان ذلك مثل منطقة محرمة وكان مجتمع إنفاذ القانون يطالب باستخدام
األشخاص لخدمات وكيل السرية إلخفاء ارتكاب األخطاء والسلوك اإلجرامي.
لذا ،فقد مررنا بهذا منذ حوالي سنتين ،كما أعتقد .ويبدو أن األمر استمر لألبد .وقد كانت كاثي في هذا
معي .ونحن اآلن في معرض  --تم االتفاق أخيرً ا على السياسة بعد مرور سنتين .وقد كان لدينا نزاعً ا
كبيرً ا حول ما إذا كان يمكن لالتحادات استخدام خدمات وكيل السرية .لذا فقد ربحنا بالفعل.
وسنتعرض لذلك أكثر الح ًقا.
نحن اآلن منشغلون بتنفيذ هذه السياسة .ويتمثل األمر المدهش حول  ICANNإال أنه يستغرق كثير
من الوقت في استمرار مراقبة كافة الطرق في العملية ألن اللجنة االستشارية الحكومية لم تكن راضية
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عن السياسة التي توصلنا إليها وقد كانت مفوضة بتوجيه النصيحة إلى مجلس اإلدارة .ويتوقع المجلس
الحصول على النصيحة إذا لم يكن هناك سبب وجيه لعدم حدوث هذا.
سألقي الضوء على األعمال الحديثة في المجتمع الممكن .ولكن لدى اللجنة االستشارية الحكومية على
وجه الخصوص فكرة أنه إذا كان سيخبرون مجلس اإلدارة بأمر ما يجب أال يحدث ،فسيجعلونه كذلك.
لذا ،لم تكن اللجنة االستشارية الحكومية راضية عن السياسة ،ومن ثم ،قال مجلس اإلدارة ،حس ًنا،
سنحاول إصالح األمر في التنفيذ .وهذا هو سبب حضوري في لجنة التنفيذ.
إذا كان أي شخص مهتم بمراقبة هذه األمور ،فهي طريقة جيدة للتعرف على كيفية حدوث األمور
بالفعل في البيروقراطية المعروفة باسم  ICANNألن هناك الكثير من األجزاء المتحركة ،والعديد من
اللجان وهي تأخذ الكثير من األشخاص للعاملين في كافة هذه اللجان وتراقب ما يحدث.
لذا ،فاللجنة منعقدة في الوقت الراهن .لكن ،األهم ،هو انعقاد لجنة كبيرة للغاية ،عملية وضع سياسات
خدمات دليل التسجيل ،للنظر في خدمة بيانات التسجيل لتحل محل نظام .WHOIS
لقد عملت في لجنة خبراء تم إنشاؤها منذ بضعة سنوات كما أذكر في  ،2013لذا ،سيكون هذا منذ
أربع سنوات اآلن ،لمحاولة حل هذه المشكلة .ولم تكن هذه الطريقة التي تعمل بها  ICANNعاد ًة.
وبما يكفي بالطبع ،لم ينجح هذا أيضً ا .وقد كان علي مخالفة التقرير المتفق عليه ألن ما كانوا يقومون
به يخالف المبادئ األساسية وقانون حماية البيانات ،وال يمكن ألي شخص يفهم قانون حماية البيانات
أن يوافق على هذا من وجهة نظري.
لذا ،تم تعليق هذا .فقد توقفوا لسنة وبعدها تم إنشاء عملية وضع السياسات منذ حوالي سنة ،أو سنة
وقليل...
((حديث متبادل بين الجميع))
فرزانه بادي:

نعم ،ويرجى أي ً
ضا استخدام االختصارات بصورة أقل .فال أحد يعرف ما هي  ،PDPقل فقط سياسة.

ستيفاني بيرين:

حس ًنا ،عملية وضع السياسات .عذرً ا ،اعتقدت أنهم ينجحون في التعامل مع هذا .وهذه كيفية عمل
 ،ICANNمن خالل عمليات وضع السياسات ومن المهم للغاية وضعها.
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لذا ،فعملية وضع السياسات جارية .ويمكنكم المراقبة إن كنت تشعر أنك تعرف ما يكفي بالفعل
للمشاركة ،بكافة الوسائل ،واألمر يمر ببطء وسأضمن لكم البدء في اكتشاف ما يتعلق به النزاع حول
السرية .ولدينا عدد كبير من األشخاص في هذه اللجنة ونحن نجتمع أسبوعيًا .لذا ،فهيه هي عملية
وضع سياسات خدمات دليل التسجيل .وستجدونها على موقع .ICANN GNSO
فرزانه بادي:

شكرا جزيال ستيفاني .كان ذلك ً
مفيدا للغاية .لدى (كولين) بضعة أسئلة ،وأعتقد أننا سنتلقى األسئلة في
حوالي  .1200لكنا سنقوم مرة أخرى (غير مسموع) للمهتمين بالتواصل مع جهة االتصال
المركزية ،ستيفاني ،وكاثي ،وأي ً
ضا يمكنكم القدوم لي وطرح األسئلة ،لذا ،أين هذه المجموعة التي
أرغب في االنضمام إليها وأخبركم كيفية االنضمام للمجموعة .وهل يمكننا القيام باألمر بهذه الطريقة.
هال انتقلنا إلى الشريحة التالية ،رجا ًء يا مريم؟ حس ًنا ،صحيح ،هنا دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين وحوكمة اإلنترنت .لذا ،اعتقدت ،حس ًنا ،اعتقدت ريناتا أنه سيكون من الجيد لكم التعرف
على ما نقوم به بخصوص المشكالت المتعلقة بحوكمة اإلنترنت ألن هناك الكثير من اللبس بأن الناس
يعتقدون أننا نعمل على المشكالت األوسع لحوكمة اإلنترنت أيضً ا .لذا ،اعتقدت أن موجز حول ما
نقوم به في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين بالنسبة لمجال حوكمة اإلنترنت سيكون ً
مفيدا.
ريناتا ،تفضلي.

ريناتا أكينو:

مرحبا بكم جميعا .أنا ريناتا .هذا سؤال مثير لالهتمام ج ًدا .ولست متأكدة مما إذا تمت اإلجابة عليه
بالفعل ،كيف يمكننا القيام بهذا يا فارزي؟ األسئلة في النهاية؟

فرزانه بادي:

نعم ،نأخذ السؤال في النهاية ،وال أعرف بالضبط اإلجابة على هذه األسئلة ،لذا ،علي البحث عن ذلك.

ريناتا أكينو:

لذا ،هذا ما أردت معرفته ،حس ًنا .لذا ،كما ترون ،نحن نعيش ونتعلم هنا في دائرة مستخدمي اإلنترنت
غير التجاريين .ونعم ،إن كان لديكم قصر نظر مثلي ،يمكنكم استخدام الجانب األعلى األيمن واستخدام
االيقونة على شكل × ،وسأضعها في الشاشة الكاملة في المخطط المعلوماتي التوضيحي ،نعم .وأنا
لست بار ًعا في  ،PowerPointلذا ،أفضل هذا.
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لذا ،حوكمة اإلنترنت (غير مسموع) والسؤال هو "ما العالقة بين دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين وحوكمة اإلنترنت؟" هذا يعتمد على من تتوجهوا له بالسؤال .ويمكن أن يكون مباشرً ا
للغاية ،ال شيء .وسيقول اآلخرون كل شيء .لذا ،يستغرق األمر فترة الكتشاف المكان بالضبط وما
تقومون به .وهذه خريطة تساعد نو ًعا ما في فهم األمور.
لذا ،سأتعامل مع أنكم جمي ًعا من خلفيات مختلفة (غير مسموع) ومهن مختلفة.
((حديث متبادل بين الجميع))
ريناتا أكينو:

شخص ما قام بتشغيل الميكروفون .يمكنكم االقتراب من الميكروفون ،وإغالق صوته عبر النقل على
رمز (غير مسموع) في األعلى .وأتمنى أن تتمكنوا من السماع لي ،حس ًنا ،نعم؟ نعم؟ حس ًنا .هل
تستمعون إليّ ؟ نعم؟ حس ًنا ،جيد.
لذا ،نعم ،يمكنكم النوم خالل هذا ،أو يمكنكم أن تروه شي ًقا .فاألمر شيق للغاية .لذا ،فإن ICANN
مؤسسة تتعامل مع قواعد اإلنترنت لنظام اسم النطاق .وال يمكن لشخص واحد وضع هذه القواعد .فقد
تولى مجتمع مهمة إنشاء هذه القواعد بصورة متعددة أصحاب المصلحة.
ماذا يعني ذلك؟ عذرً ا ،فارزي ،فالوقت يمر ،أعود إلى  1مرة أخرى ،أعتقد أن لدي دقيقتان ،أليس
كذلك؟ سأحاول االختصار .على أي حال ،نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هو نموذج تراعون فيه
معايير تنوع مجموعات أصحاب المصلحة .لذا ،يجب أن يكون لديكم أصحاب مصلحة تجارية ،ويجب
أن يكون لديكم أصحاب مصلحة غير تجاريين ،وكذلك مجتمع حكومة وفني والجميع م ًعا بشأن سياسة
والمعايير والتوصيات والنصائح.
لذا ،يتم إجراء هذا عبر نقاش مفتوح .ويتم االنتهاء من هذا أيضً ا من خالل عالقة بين المؤسسات
األخرى مثل هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت ،فريق عمل هندسة اإلنترنت ،منتدى حوكمة اإلنترنت،
الذي تشرف عليه األمم المتحدة ،وكذلك فريق عمل بحوث اإلنترنت ،والعديد من الجهات األخرى،
مجتمع اإلنترنت .كما أن لديكم سجالت اإلنترنت اإلقليمية ،التي تشكل جزءًا من  ICANNبصفتها
 NICBRو NICCRوالعديد من الجهات األخرى.
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ولذا ،يمكنكم جمي ًعا من خلفات مختلفة ومهن مختلفة ومناطق مختلفة ،المشاركة في هذا النقاش
المفتوح والعمل على توصيات السياسة لإلنترنت .كذلك ،ستتحدث دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين نيابة عنكم للمستخدمين غير التجاريين ،لذا ،فهذا هو موضع اإلجراءات في .ICANN
وأعتقد أن هذه ستكون بالفعل عالقة بين حوكمة اإلنترنت ودائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين.
وكما قلت ،هذه عالقة نتعلم فيها من كل منا اآلخر ،كل يوم كيفية تحقيق نجاح هذا التفاعل.
((حديث متبادل بين الجميع))
فرزانه بادي:

شكرً ا جزيالً لك ،ريناتا .هال انتقلنا إلى الشريحة التالية ،رجا ًء يا مريم؟ عذرً ا ،سنقدم لكم فقط الكثير
من المعلومات .لذا ،تاتيانا ستتحدث عن ،لقد نسيت أن أذكر دور دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين ،سأوقل أننا نعمل على ثالثة أجزاء من  .ICANNاألول هو وضع السياسات في
 ،ICANNوالذي تحدث عنه كل من كاثي وستيفاني ،وهذه هي السياسة بخصوص أسماء النطاق.
لكن بعد ذلك ،هناك جزء آخر نشارك فيه وهو جعل  ICANNمؤسسة مسؤولة أكثر وشفافة أكثر في
عملياتها .وقد شاركنا نحن أي ً
ضا في هذا ،وهو ما ستغطيه تاتيانا .تاتيانا ،إليك الكلمة .شكرً ا.

تاتيانا تروبينا:

شكراً جزيالً ،فرزانة .تتاتيانا تروبينا تتحدث إليكم .أرجو أن تستطيع سماعي جيدا .أنا على شبكة
الهاتف .لذا ،قبل أن أبدأ ،أعتقد أني قد أريد أن أسأل عن سبب المساءلة ولماذا اآلن ،ألن ICANN
موجودة منذ مدة طويلة .وهذا أمر من التاريخ اآلن .ربما تعرفون أن  ICANNانتقلت في السنة
األخيرة من إشراف الحكومة األمريكية.
وقبل هذا االنتقال ،كانت هناك عالقة تعاقدية بين  ICANNوالحكومة األمريكية .وكان من المفترض
أن تضمن هذه العالقة التعاقدية درجة عالية من المساءلة ألنه إذا لم تكن  ICANNمسؤولة أو لم تكن
هناك آلية سارية تتيح للحكومة األمريكية الرفض ،فلن نجدد هذا العقد.
لذا ،عندما أعلنت الحكومة األمريكية عن حدوث االنتقال في  ،2014كانت هناك العديد من األصوات
المهمة التي قالت أن  ICANNيمكن أن تتحول إلى  .IFFAوقد اتفقنا على عدم استخدام
االختصارات لذا ،فهي االتحاد الدولي لجمعيات فوتبال .لذا ،فبالمثل ،ال توجد شفافية وال مساءلة.
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لذا ،كان هناك اجتماع كبير في المجتمع بحيث كان على المجتمع تشكيل مجموعة العمل لضمان تفعيل
آليات المساءلة قبل حدوث االنتقال.
لذا ،فقد بدأت هذه المجموعة في العمل في أواخر  ،2014وقد كان هذا عمالً كبيرً ا وشا ًقا بالفعل،
القتراح العديد من اإلصالحات على مساءلة  ICANNلضمان رضا الحكومة األمريكية على إنهاء
العقد ،تم تفعيل آليات متماسكة لتصبح  ICANNمنظمة مساءلة.
مع ذلك ،كان واضحً ا أن هذا العمل ال يمكن االنتهاء منه بالفعل على المدى القصير ،لذا ،فقد قرر
المجتمع أنه سيكون هناك مساري عمل .في هذا الصدد ،سيضمن مسار العمل األول تفعيل اآلليات
لالنتهاء من عملية االنتقال من إشراف الحكومة األمريكية.
لذا ،فقد انتهت هذه المجموعة من العمل كما أعتقد ،وتمت الموافقة على المقترح في النهاية في مارس
من السنة السابقة ،لذا ،فقد مرت سنة ،وبالنسبة آلليات المساءلة ،فقد حددت ما نسميه المجتمع الممكن،
الذي يمكنه بنفسه تنفيذ مختلف صالحيات المجتمع ،التي قدمها مقترح المساءلة هذا للمجتمعات
المماثلة ،على سبيل المثال ،لرفض الميزانية أو التغييرات في لوائح  ICANNللموافقة على
التغييرات في لوائح  ICANNواستبعاد أحد أعضاء مجلس إدارة  ICANNأو استبعاد كامل
المجلس.
لذا ،فهكذا تم االنتهاء من مسار العمل  .1لذا ،تم تقديم اقتراح المساءلة ،وتم اعتماد اآللية التي من
المفترض تفعيلها بعد االنتقال من الحكومة األمريكية .مع ذلك ،نحن اآلن في مسار العمل  .2وتوجد
موضوعات المساءلة التي تمتد ألكثر من االنتقال وال تزال  ICANNملتزمة باالنتهاء لضمان،
يمكنكم رؤية هذا في الشريحة ،التنوع وحقوق اإلنسان واحترام حقوق اإلنسان في  ،ICANNوحل
األسئلة الخاصة باختصاص  ICANNالتعاقدي ،وحل المشكالت المتعلقة بمحقق الشكاوى ،عذرً ا،
مساءلة المنظمات الداعمة واللجان االستشارية ،ومساءلة العاملين والشفافية.
لذا ،ال يزال يجري العمل على هذا .فهو عمل مستمر .وكشخص التحق للعمل في دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين بعد العمل على المساءلة ،أشجعكم على االنضمام ،إذا كنتم مهتمين بأي من
هذه الموضوعات ،التي أدرجتها في الشريحة .جدير بالذكر أن بعض هذه المجموعات على وشك
االنتهاء من المسودات األولى ،إال أنكم ال يزال يمكنكم االنضمام إن كنتم مهتمين بموضوع محدد ،ألن
هذه ممارسة جيدة للغاية لكم ،حتى إذا كنتم تشعرون بأنكم ال تزالون ال تمتلكون المستوى أو الثقة التي
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تسمح لكم بالمساهمة ،فيمكنكم على األقل معرفة كيفية عمل عملية أصحاب المصلحة المتعددين،
وكيف يعمل األشخاص م ًعا ،وكيف يتناقشون ،وكيف يصلون إلى الموافقة باإلجماع.
لذا ،يمكنكم االنضمام إلى أي مجموعة كعضو ،وسيتيح لكم هذا إرسال التعليقات على القائمة،
واالنضمام لفرق الصياغة الصغيرة ومساعدة األشخاص اآلخرين أو يمكنكم االنضمام كمراقب
ومعرفة كيفية عمل هذا .وتتيح فرصة المشاركة في هذه العملة مساعدة دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين على صياغة التعقيبات العامة على التقارير .كما أن لدى كافة المجموعات الفرعية أطر
زمنية مختلفة ،مثالً ،التقرير األول للشفافية متاحً ا على اإلنترنت بالفعل ،ونحن نعلق عليه.
لذا ،إذا كنتم تهتمون أوالً بمساعدتنا ،فيمكنكم االنضمام فحسب .وهذا باب بالفعل لكامل عمليات
السياسة ،ألنكم تتعرفون على األشخاص وتعرفون كيفية العمل وبعدها تشعرون بالراحة في مجتمع
 .ICANNشكرً ا جزيالً .هذا كل ما لدي.
فرزانه بادي:

شكرا جزيال تاتيانا .لذا ،كان هذا االجتماع في البداية لمدة ساعة واحدة ،لكننا أردنا تخصيص آخر
نصف ساعة من  ،11:00حس ًنا ،بتوقيتي ،فهناك  40دقيقة ،لذا ،يمكننا تغطية كافة الموضوعات،
وأي ً
ضا اإلجابة على أسئلتكم .ولذا ،إن أمكنكم التحمل معنا بحيث يمكننا اإلجابة على أسئلتكم إن كانت
لديكم أسئلة ،فسيكون هذا رائ ًعا.
اآلن ،أريد فقط أن أضيف أمرً ا واح ًدا ،حول مجموعة عمل االختصاص القضائي ،تاتيانا ،حيث
يمكنني أن أرى هناك الكثير من األعضاء من إيران هنا .وفي مجموعة عمل االختصاص القضائي،
نتحدث ،مثالً لدينا استبيان يقول "هل تتأثر أنشطتكم بسبب اختصاص ICANN؟" ،ما هو اختصاص
الواليات المتحدة.
لذا ،سأشارك االستبيان معكم على سلسلة مراسالت دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .ويرجى
نشر الكلمة ومعرفة ما إذا كانت هناك أي أنشطة معلقة بسبب اختصاص  .ICANNوبالنسبة
للمجموعة األخرى ،كما قالت تاتيانا ،يمكنكم االنضمام.
هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية؟ حس ًنا ،نحن نعمل أيضًا على حوكمة دائرة مستخدمي اإلنترنت
غير التجاريين .ونحاول تحسين األمر .لذا ،كيف نشارك في هذا؟ ما الدور الذي تقوم به اللجنة التنفيذية؟
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وكيف يمكننا ترشيح األشخاص؟ هذه هي نوعية األسئلة التي نحتاج لإلجابة عنها ونحتاج لتحسين
الشفافية والمساءلة ألعضائنا والقيام بما علينا للوصول إلى لوائح مناسبة وقواعد إجرائية مناسبة.
اآلن ،تقود أنا هذه المجموعة ،التي تعمل على القواعد الداخلية في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين ،وسوف تخبركم بكيف يمكننا المشاركة .شكرً ا ،أنا ،إليك الكلمة.
أنا لوب:

شكرً ا لك يا فارزي .أردت فقط ،سأتحدث بإيجاز حتى يكون لدينا متسع من الوقت لألسئلة واإلجابات.
وعندما شاركت بالفعل في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،كانت تعمل على اللوائح.
وعملية اللوائح تتقدم بالفعل .لذا ،سأقترح عليكم جمي ًعا االطالع في بريدكم اإللكتروني على طلبات
التعليق من أعضاء دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين بشأن لوائح الدائرة وسنعمل عليها مرة
أخرى في وقت ما ،لذا ،يرجى مراقبة هذا.
ما يجري بالفعل في الوقت الراهن وتتولى المجموعات مهام ،أنا أقود هذا ،فريق عمل اإلجراءات.
وأنا أضع رابط هناك على شريحة  PowerPointإال أني سأضعه على المخطط اآلن بحيث يمكنكم
إلقاء نظرة.
ما نقوم به بالفعل اآلن هو أننا ننظر في وضع اإلجراءات التي تؤثر مباشرة على كيفية عمل اللجنة
التنفيذية باإلضافة إلى الوظائف األخرى في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ولكن باألساس
مع التركيز على تطوير العمليات التي تتيح وظائف دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .لذا،
فسنقوم بتطوير العمليات حول التصويت وخيارات تمويل الرحالت والتطوير وبيانات سياسة
التصويت والتعقيبات العامة واألشكال األخرى من التواصل وأخيرً ا ،جداول االجتماعات.
لذا ،أشجعكم جمي ًعا على إلقاء نظرة على هذه الوثيقة .لكن فقط عليكم إلقاء نظرة على التعليقات التي
يجري تقديمها ،وكيفية تنفيذ العمليات ،كما تعرفون ،يجري وضع اإلجراءات .ومن ثم ،فهذه طريقة
جيدة بالفعل لفهم كيفية تقديم التعليقات .كما أشجعكم أي ً
ضا جميعً ا على التواصل معي أو تاتيانا ،فنحن
نعمل بالفعل كجهات اتصال لألعضاء األحدث ،لذا ،إذا كانت لديكم أية أسئلة حول فريق العمل،
يرجى التواصل .وسنقدر بالتأكيد أي دعم مقدم.
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سيكون اجتماعنا التالي في  28فبراير ،لذا ،سنرسل دعوة لذلك أيضً ا على  ،ListServeمرة
أخرى ،أنا أو تاتيانا نمثل جهات االتصال ،إذا كانت لديكم أية أسئلة حول المشاركة في فريق عمل
اإلجراءات .سأسلم الكلمة مجدداً إلى فارزي.
فرزانه بادي:

شكرا جزيال أنا .لذا ،هذه هي كيفية المشاركة في صياغة القواعد اإلجرائية في دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين .هال انتقلنا إلى الشريحة التالية ،رجا ًء يا مريم؟ حس ًنا ،لذا ،سأغطي قدر قليل
عن اجتماع  ICANNفي كوبنهاجن ،وما سنقوم به .وسأتحدث باختصار شديد ألني أعتقد أننا سيكون
لدينا نوع آخر من الموجز حول ما سنقوم به الح ًقا.
لذا ،إنها فرصة رائعة ،للمشاركة ،والجدول الزمني مطروح اآلن .وهذه هي توعية دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين .كما أن تاتيانا تقوم بهذا ألنها في أوروبا .وسينعقد هذا يوم السبت في
 11مارس .بعد ذلك ،يوجد يوم دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .وقد يكون لدينا اجتماع مع
الرئيس التنفيذي لمناقشة حقوق اإلنسان في  .ICANNكما دعونا أيضً ا مجلس اإلدارة (غير مسموع)
حول دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،ليس جميعهم ،فقد اخترنا بضعة منهم إلخبارهم حول
ما نقوم به بحيث ال نعمل باسم مستعار ،حتى يعرف المجلس ،الذي يمثل صانع القرار النهائي ،ما
نقوم به ومن يقوم به.
بعد ذلك ،لدينا أي ً
ضا قطاع الوافدين الجدد في يوم دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،والذي
يمكنه الحضور عن بعد أو بشخصه .وكما قالت كاثي ،توجد فرصة جيدة في المنتديات العامة لالنتقال
إلى الميكروفون وإخبار مجلس اإلدارة بما ال نرغب فيه أو ما نرغب فيه .هال ننتقل إلى الشريحة
التالية من فضلك ،مريم؟
رائع ،لذا ،نحن هنا اآلن ،هؤالء هم ممثلو اللجنة التنفيذية .وكما ترون ،يوجد عدم توازن في الجنس.
لكني أرى هذا إيجابيًا .لكن ،لذا ،لدينا أوروبية ،تاتيانا هي ممثلة ألوروبا في اللجنة التنفيذية .كذلك،
إنس من أفريقيا وأنا من أمريكا الشمالية وريناتا من أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي .وديفي كيك من
منطقة آسيا والمحيط الهادي.
نحن هنا ،لذا هناك العديد من األمور التي نقوم بها ،على سبيل المثال ،نعلن عن تمويل الرحالت
ونقرر من سيذهب إلى االجتماعات بتمويل من دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .نقوم بالعديد
من األشياء .ونحاول إشراككم أكثر .لذا ،ننظر في هذا كأول تواصل مركزي ورابط مع دائرة
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مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .ويمكنكم دائمًا التواصل معنا أو مع ممثلكم اإلقليمي والحديث
إلينا .وإن كنتم تريدون عنوان البريد اإللكتروني الخاص بهم ،حس ًنا ،فيمكنكم التواصل مع مريم
وستوصلكم بهم.
هذا كل ما في األمر .أنا ،هل التقينا عبر اإلنترنت ،شريحة المشاركة عبر اإلنترنت التي قمت
بإعدادها حتى نتمكن من إخبار األعضاء بكيفية االستعداد عبر اإلنترنت؟
أنا لوب:

آه ،حس ًنا.

((حديث متبادل بين الجميع))
فرزانه بادي:

نعم ،لذا ،إن كان هناك اهتمام ،يمكننا فقط االنتقال بإيجاز لكيفية المشاركة .مثالً ،آنا ،يمكنكم ربما
القيام بهذا بدون الشريحة .وأعتقد أنه من المهم إلى حد ما تغطيته ،فقط لدقيقتين وبعدها يمكننا االنتقال
إلى األسئلة .شكرً ا.

أنا لوب:

نعم ،يمكنني القيام بهذا بسرعة .وبأمانة ،ال تحتاجون لشريحة .وما أود اقتراحه هو ذهاب الجميع إلى
موقع اجتماعات  ICANNوالبحث عن جدول كوبنهاجن .وهذا دائمًا أول أمر أقوم به ،لذا ،لم أذهب
يومًا إلى اجتماع  ICANNلكني شاركت بفعالية في اجتماعات  ICANNلفترة ،ألني أعتقد أنه من
الممكن المشاركة بفعالية في اجتماعات  ICANNبدون الحضور شخصيًا .ومما سمعت ،كما
تعرفون ،فقد فاتكم الكثير ،ولكنه ممكن.
لذا ،ما أقوم به دائمًا قبل شهر هو الذهاب واالطالع على الجدول .بعد ذلك ،أسبوعين للنظر في
الجدول مرة أخرى .وأنظر في الجلسات التي أعتقد أنها ستكون األهم بالنسبة لي .ولكن لألسف ،هذا
يعني أنكم قد تستيقظون في بعض األوقات حتى الثالثة صباحً ا .لذا ،فهي تضحية عليكم القيام بها.
لكن ،بعد ذلك ،يكون رابط اجتماع  Adobeمتوفر دائمًا إن كان اجتماعً ا مفتوحً ا في الجدول.
وما أقوم به هو إنشاء وثيقة إكسل تحمل أسماء الجلسات والرابط وبعدها الوقت .أوه ،هذا رائع ،شكراً
جزيالً .لذا ،يمكنكم الذهاب واالطالع بالفعل على الجلسات التي تودون حضورها .كما يمكنكم
التسجيل لحساب بما سيتيح لكم وضع عالمة على االجتماعات التي تهمكم من أجل الذهاب إما
شخصيًا أو المشاركة عن بعد .وهذه وظيفة رائعة بالفعل أي ً
ضا.
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كما أنها جميعً ا محددة باأللوان .لذا ما سأقترحه بالفعل ،هو أني أرغب بالعمل معكم ،كما تعرفون،
االنتقال إلى القائمة مع أي شخص إن كانت لديكم أية أسئلة .لكن فقط للمرور بالفعل على القائمة،
واختيار الموضوعات التي تريدون ،وتدوينها وتدوين الوقت ثم ضبطها فحسب.
سأوصي إن كنتم تريدون بالفعل التواصل أو تريدون بالفعل تقديم تعليق أو ال تشعرون أنكم يتم
سماعكم ،فيرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني معي شخصيًا أو إرسال رسالة خاصة على دردشة
 .Adobeوسأكون بالطبع على دردشة  Adobeلكافة دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين
والعديد من اجتماعات الدائرة .وسأتأكد من سماع التعليق.
فرزانه بادي:

شكرً ا جزيالً ،كان هذا رائ ًعا .لذا ،بهذا ،يمكننا االنتقال إلى األسئلة .وأردت فقط أن أنهي حديثي بقول
أن هناك الكثير من الفرص هناك ونحن نحاول إشراككم فيها .لذا ،ال تترددوا في التواصل معنا،
وسنتحلى بالشفافية ونعلن عن كل شيء على سلسلة المراسالت .لذا ،فهذه مجرد (غير مسموع)
رسائل البريد اإللكتروني التي تأتي من اللجنة التنفيذية وبالطبع رئيس دائرة مستخدمي اإلنترنت غير
التجاريين ،كما تعرفون ،هذه مثل فرص للمشاركة في الدائرة وفي .ICANN
وأنا متأكد أنكم ستحصلون على مكافأة معنوية ،فليس لدينا أي مكافآت نقدية ،ولكن ،نعم .حس ًنا ،لذا،
إذا كانت لديكم أسئلة أو تعليقات ،يمكننا أي ً
ضا الحصول على تعليقاتكم حول ما إذا كانت الندوة عبر
الويب هذه مفيدة وما إذا كان يجب أن تستمر .وبالطبع يمكنكم أن تكونوا غير ودودين وتقولوا ال.
ولكن حس ًنا ،هذا رائع .لذا ،إذا كانت لديكم أية أسئلة ،فيرجى إخبارنا ،وإن لم تكن لديكم أية أسئلة ،فأنا
سأستمر في التحدث .حس ًنا لدى كيمبرلي بضعة أسئلة حول مسارات العمل .ربما تاتيانا ،هل تعتقدين
أنك يمكنكم اإلجابة على هذا السؤال؟ حس ًنا ،ال بأس .أعتذر على ذلك.
حس ًنا ،لذا (كيمبرلي) ،ما يمكننا القيام به هو أن لديكم سؤال حول مجموعة التنوع .يتولى قيادة
مجموعة التنوع ،رئيسنا السابق في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،رفيق داماك .ويمكنني
أن أتيح لك التواصل معه .ال يعتمد هذا على  ICANNكمؤسسة فحسب ،فاألمر يعتمد أيضً ا على
المجتمع ،ومجموعات أصحاب المصلحة وكذلك الدوائر لتقديم التنوع.
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كما يمكنكم أن ترون ،فقد تقدمنا في التنوع في دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين من خالل
وجود خمس نساء في اللجنة التنفيذية .ولذا ،لدينا أي ً
ضا تمثيل إقليمي ،لذا ،يتم اختيار اللجنة التنفيذية
من أعضائنا .كما أنهم قادمون من مناطق متعددة وهذا من خالل التصميم .وتقول لوائحنا أن كل
منطقة لديها ممثل.
لكن أنتم محقون ،علينا العمل على التنوع وإذا كنتم مهتمين ،يمكنني مساعدتكم في التواصل مع رفيق
كما يمكنكم االنضمام إلى مسار العمل  2ويمكنني أن أرى أي ً
ضا ريتشيل هنا .وريتشيل هي عضو
نشط للغاية في فريق التنوع ،وريناتا.
هل من أسئلة أخرى؟ يمكنكم رفع أيديكم فحسب ،وسأتحدث إن أردتم .حس ًنا ال أرى أية أسئلة أخرى.
أعتقد ،إن لم يكن لديكم أي أسئلة ،ال أرى أي منها؟ حس ًنا ،فيما يتعلق بتنفيذ تقرير التنوع ،ستذهب هذه
التقارير إلى مجلس  ICANNالذي سيتوصل إلى قرار.
وبعدها ،سيكون لدينا التنفيذ في هذا المكان .لكني ال أعرف ما إذا كان يمكن لمجلس  ICANNإخبار
مجموعات أصحاب المصلحة ،والدوائر ،التي يجب أن يكون فيها التنوع في النسبة وكل هذا ،ال
نعرف بعد .لكن ،يأتي التنفيذ عاد ًة من مجلس اإلدارة ومراجعة مجلس اإلدارة .وأي ً
ضا ،تتولى اللجان
االستشارية والمنظمات الداعمة ومجموعات أصحاب المصلحة المبادرات للتنفيذ الذاتي ألمور التنوع
هذه.
حس ًنا ،يد (كريستوفر) مرفوعة .الرجاء التفضل بالحديث (كريستوفر)( .كريستوفر) ،ال يمكننا
سماعك إذا كنت تتحدث .حس ًنا ،ال يمكننا سماع (كريستوفر) لألسف .أعنى ،ال يمكنني سماع
(كريستوفر) ،هل يمكن ألي شخص سماعه؟ ال؟ حس ًنا ،ال بأس ،لذا ،يمكننا االنتقال إلى ريناتا .ريناتا،
يرجى أخذ الكلمة حتى يتصل (كريستوفر).
ريناتا أكينو:

مرحبًا .أنا ريناتا .فقط لإلجابة ،فارزي ،نعم ،يعتمد تنفيذ التنوع على المجتمع وعلى تنظيم العديد من
أجزاء مجتمع  ،ICANNوكذلك المجموعة التجارية ألصحاب المصلحة ومجموعة أصحاب
المصلحة غير التجارية .لكن ،نعم ،المزيد من (غير مسموع) هي مجموعة عمل تسمى التنوع ويوجد
مقترحات .وفي الوقت الراهن ،تصدر مجموعة العمل التوصيات بشأن التنوع.
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لكن ،هناك بالفعل توصية لمكتب تنوع على سبيل المثال .لذا ،إذا كان هذا نوع العمل الذي تريدون
متابعته ،أي ً
ضا عمل الشفافية في  ،ICANNفسأوجه بالفعل تعليق تاتيانا للمشاركة في مسار العمل .2
فرزانه بادي:

حس ًنا ،عظيم .شكرً ا جزيال ريناتا على هذا التوضيح .لذا ،إن كان كريستوفر ال يزال يتحدث.
كريستوفر ،هل يمكنك المحاولة؟ ال أرى كريستوفر إللقاء الكلمة .حس ًنا .حس ًنا ،هذا يحدث .حس ًنا ،هل
ثمة أسئلة أخرى؟
لذا ،تذكروا أننا سنرسل لكم نوعًا من االستبيان حول ما أنتم مهتمون به ،وما هي خلفيتكم ،وبعد ذلك،
سنعين لكم مرشد يمكنه إخباركم ،ولكن مريم اقترحت نظامًا مفي ًدا غلى حد ما بأننا سيكون لدينا
برنامج مدرب /متدرب لمدة ستة شهور .كما اقترح كل من كافي وآيدن هذا علي ،أن يكون لدينا
برنامج مدرب /متدرب لمدة ستة شهور لكم حتى يتم توفيقكم مع شخص ما قديم ويفهم مشكالت دائرة
مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين وكذلك  .ICANNوبعد ذلك ،يمكنهم إرشادكم كما يمكنكم
االستفادة من هذا .وبعدها ،يمكنكم التحلي بمزيد من الفعالية وتحقيق فارق في .ICANN
إذا كانت لديكم أية أسئلة أو تعليقات ،يرجى إعالمي .لكني ال أرى أي ،حس ًنا ،كيف يمكننا الوصول
إلى كافة األمور والروابط على (غير مسموع) المشتركة؟ لذا ،مرة أخرى ،سنرسل عرضً ا إلى سلسلة
مراسالت دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين .كما يمكنكم التواصل مع جهة االتصال الخاصة
بكم أو معي أو مريم لمختلف المشكالت واألسئلة .لكننا سنرسل هذا إلى سلسلة المراسالت.
وسنرسل النص المدون ونرسل التسجيل ،كل ذلك إلى سلسلة المراسالت .كما سنرسلها أيضً ا على
موقع دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين اإللكتروني .ولدينا موقع إلكتروني ،بالمناسبة ،لذا،
سيكون من الجيد االعتياد على هذا أي ً
ضا .ونحن نحاول أن نقدم مزيد من التحديثات .أجل ،نعم ،تمامًا.
حس ًنا ،مرة أخرى ،لذا ،إذا كان هناك غير أعضاء هنا ،ومهتمين باالنضمام إلى دائرة مستخدمي
اإلنترنت غير التجاريين ،فعليكم التقدم أوالً .لكننا سنضع هذه المواد على الموقع اإللكتروني والنص
المدون والتسجيل على أي حال ،لذا ،حتى إذا لم تكونوا أعضاء ،فيمكنكم الوصول إلى هذا .ولكن إذا
كنتم تنظرون في االنضمام إلى دائرة مستخدمي اإلنترنت غير التجاريين ،فسيكون هذا رائعً ا.
وسيكون عليكم التقدم أوالً وبعدها تصبحون أعضاء ثم في سلسلة مراسالت الدائرة.
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نعم ،حسنٌ  .حس ًنا ،يمكنكم االنضمام إلينا (غير مسموع) .وسيكون من الرائع وجودكم ،ويجب علينا
أن ننظر في أننا مهتمين بالمشكالت غير التجارية .لذا ،فنحن نقدم المصالح غير التجارية في
 .ICANNوعليكم فقط مراعاة هذا عند االنضمام.
لذلك ،إن لم يكن لديكم أية أسئلة أو تعليقات أخرى ،فأنهي هذه الندوة عبر الويب .وشكرً ا جزيالً لكم
على الحضور .هذا من دواعي سروري .وإذا رأيتم أن هذه الندوة مفيدة ،فسنقوم بالمزيد إلشراككم
والحفاظ على ذلك .شكرً ا جزيالً.
مريم بكوشي:

ً
جزيال لكم جميعً ا...
شكرً ا

النهاية

