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لذا إذا أمكننا بدء التسجیل ودعوة  نحن على وشك بدء ھذه الجلسة. مرحًبا بكم جمیًعا.  ماري وونغ:

  الجمیع ألخذ مقاعدھم.

إذن فقد بدأت الجلسة اآلن. مرحباً بالجمیع، في ھذا الحوار المجتمعي بشأن وضع إطار 

دة لتكوین وعملیات فرق العمل عبر المجتمعات، والتي یتم عمل نھائي للمبادئ الموح

وبالطبع، قد یكون ھناك واحد  .ICANNاالعتماد علیھا بشكل متزاید من طرف مجتمع 

  على األقل یتم تكوینھ في المستقبل القریب.

 مع زمیلي ستیفین تشان وزمیل آخر، ICANNاسمي ماري وونغ، وأنا عضو من موظفي 

  ونحن ندعم جھود فریق العمل ھذا. ، والذي إذا وقف فلن یخفى علیكم.بارت بوسوینكل

دون مزید من الكالم، سأقدم لكم وأسلم الكلمة إلى الرئیسین المشاركین لفریق العمل ھذا، 

 ، جون بیرارد.GNSO، بیكي بیر، واآلخر من ccNSOأحدھما من 

 بیكي؟

 

  وشكًرا لكم جمیًعا على الحضور. شكًرا.    بیكي بیر:

یخطر ببالي أنھ لیس لدینا أي رقم مرتبط بھذا. حیث في  لدي مساھمة واحدة في ھذا.

  لیست لدینا أیة أرقام مرتبطة بھذا. .754، بقول االجتماع رقم CCWGاجتماعات مساءلة 

أال تشعروا وشيء مختلف تماماً ھو حقیقة  CCWGوسأقترح أن العالمة الممیزة لفریق 

 أنكم مجبرون على ربط أرقام مع عدد االجتماعات التي لدیكم.

 واآلن سأسلم الكلمة من أجل الجدیة والعمل الدؤوب إلى جون بیرارد.
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اسمي جون بیرارد، وقد كنت الرئیس المشارك المعین لفریق العمل ھذا من  شكراً بیكي.  جون بیرارد:

  .GNSOطرف 

ي حظیت بھ فرق العمل عبر المجتمع وتلك العالمة في المجتمع، وفي ضوء االھتمام الذ

اعتقدت أنھ سیكون من المفید الحدیث قلیالً عن كیف وصلنا إلى ھذه المرحلة ألننا بقینا 

  في الحقیقة، عملنا سبق طفرة فرق العمل عبر المجتمع. فیھا لفترة.

، حیث تم 2011شترك ثم الم IDN، حینما تم تمكین فریق العمل 2009فھو یرجع إلى 

 GNSO، حیث أدرك 2012ثم في  تكوین فریق عمل دعم مقدمي الطلبات المشترك.

، وكان ھناك اقتراح ألن ننظر في مسألة لماذا JASبنجاح بخالف  JIGأنھ تم تكوین 

 وكیف یمكن جعل فرق العمل عبر المجتمع أكثر فعالیة.

ل لبدء دراسة مبادئ تشغیل فرق لوحده بتكوین فریق عم GNSO، قام 2012لذا في 

  ولم ینتج عن ھذا أي شيء ألننا قمنا بذلك بمفردنا. العمل عبر المجتمع.

كشریك ورئیس مشارك لفریق عمل  ccNSO، دعونا وتمكنا من ضم 2013وثم في 

  .2014تم تكوینھ سنة 

 أحدھا، ، بالطبع، كانت سنة بدء طفرة فرق العمل عبر المجتمع بشكل جدي.2014وسنة 

في الحقیقة تم انطالقھ من طرف المدیر التنفیذي ساعتھا والذي قدم مقترحاً من المنصة 

 بأن أي أحد مھتم یجب أن یجتمع في خلفیة القاعة.

وقادنا ذلك إلى وضع مبادئ، أو مسودة مجموعة من  وعلى تلك المنصة بدأت مداوالتنا.

ع، في الواق عنھا الكثیر من األشخاص. المبادئ، والتي تم إصدارھا في فبرایر حیث أجاب

  تمت قراءتھا واإلجابة عنھا بشكل جید.

باختصار، اقترحنا النظر إلى فرق العمل عبر المجتمع لیس ككیان ثابت ولكن ككیان 

وإذا ما راجعتم الوثائق، فسترون أننا نتحدث  حیوي ونظرنا إلیھ من منظور دورة حیاتھ.

فریق عمل عبر المجتمع، وكیف نقوم بتكوینھ، والقواعد التي عن القدرة أو عن كیف نبدأ 

یمكن أن تؤطر تشغیلھ، وقدرتھ ومنھجیتھ في وضع وتقدیم توصیات، واعتماد استنتاجاتھ، 

ثم حتى إحداث فرصة من أجل نشاط قبل التنفیذ من طرف فریق العمل عبر المجتمع من 
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داعمة واللجان االستشاریة التي أجل توفیر المساعدة والظروف المالئمة للمنظمات ال

 شاركت حین تبدأ التنفیذ.

ما ك ونحن ھنا الیوم من أجل الحدیث قلیالً عن الردود التي تلقیناھا من فترة التعلیق العام.

یمكنكم أن تروا على الشاشة، كانت ھناك أربعة عناصر رئیسیة وعنصر خامس، إذا كان 

ة التي سمعنا االھتمام األكبر بھا والتي تلقینا األسئلة لكن األربع لدینا الوقت یمكننا تناولھ.

بشأنھا كانت ھي التنوع في فریق عمل عبر المجتمع، والمیزانیة وتخصیص الموارد 

لفریق عمل عبر المجتمع، وتعریف "اإلجماع" في فریق عمل عبر المجتمع، ثم بالطبع، 

 دور ذلك الفریق في التنفیذ.

وإذا قسمنا ھذه المدة  دقیقة. 15ول الزمني ساعة إضافیة وإذن ال تزال لدینا على الجد

لذا أود التعمق مباشرة في ذلك  دقیقة لكل موضوع. 20على أربعة، ستكون لدینا حوالي 

وبدء أخذ التعلیقات، والنقد والمدخالت، أو اإلرشاد من األشخاص المجتمعین ھنا بشأن 

زامنا مع أنفسنا حیث تعھدنا بإنھاء العمل كل من ھذه المواضیع حتى نتمكن من الوفاء بالت

 في وقت اجتماعنا المقبل في الھند.

ال ق وقد تذكرت أسلوباً بالغیاً استخدمھ مرة قاض فدرالي لوصف الخط الزمني لقضیة.

اعتقد، و نتمنى أن یكون لدینا قرار في الوقت الذي سُتسمع فیھ أغنیة السلحفاة في برونكس.

 وأتمنى أن ال نفوت ھذا األجل النھائي. لقد تجاوزنا ذلك األجل النھائي. حسناً، أن ھذا بالغي.

 إذن، بیكي، ھل ترغبین في التعلیق؟

 

نعم، فقط حیث بدأتم جمیعاً في التفكیر بشأن التعلیقات التي لدیكم حول المواضیع التي   بیكي بیر:

 --طرحتھا، التنوع، والمیزانیة، والتنفیذ 

 

 التنفیذ.  جون بیرارد:

 



 AR  جلسة عبر المجتمع: مسودة إطار عمل مبادئ مجموعات عمل المجتمعات المتعددة المستقبلیة -ھلسنكي 

 

 31من  4صفحة 

 

فقط من أجل التأكد من  --فلنرجع اآلن إلى الشریحة األخرى  --واإلجماع  --أوه، حسناً   بیكي بیر:

ما نرید القیام بھ ھو مناقشة تلك  أنكم فھمتم أین نحن، فقد تسلمنا التعلیقات بشأن ھذا.

عضاء ظمات األالتعلیقات حتى نتمكن من االختتام، وتقدیم تقریر نھائي، وإرسالھ إلى المن

 .ccNSOو  GNSOوالتي ھي في ھذه الحالة 

فقط اسمحوا لي أن أبدأ بقول أننا تحدثنا عن التنوع وعن أھمیة التنوع فیما یخص  --لذا 

ومسودة إطار العمل  العدید من القضایا التي كنا نتحدث عنھا، بما في ذلك قرار المساءلة.

وقد سمعنا الكثیر من  "التنوع مھم." إنھا تقول، ھنا ال تحتوي على توصیة خاصة.

 ویجب إنھ أكثر من مجرد مھم. المعلقین یقولون أساساً أن الوضع جید لكن نحتاج المزید.

 --ولذا نقترح إضافة توصیة بأن  أن یكون لدیكم أكثر من مجرد اإلشارة العابرة إلیھ.

منظمات األعضاء حیث أن المیثاق تتم صیاغتھ ویتم تعیین األعضاء، فیجب على ال

التشاور فیما بینھا من أجل التأكد من وجود تنوع في التمثیل قدر اإلمكان بما في ذلك 

على سبیل المثال ال الحصر التنوع الجغرافي ألصحاب المصلحة ومجموعات المھارات 

 ذات الصلة.

ي الئحة أطول بكثیر وغیر شاملة لما ھ --اآلن، من الواضح أنھ یمكننا تقدیم نوع من 

لكنني أعتقد أن ما استخلصتھ من المناقشة في الیوم  أنواع التنوع التي یجب تحقیقھا.

اآلخر ھو أن األمر األھم ھو أنكم تحتاجون تنوع وجھات النظر من أجل الحصول على 

والعدید من ھذه األمور ھي حقاً وسائط للتنوع في وجھات  مدخالت كاملة للمجتمع.

ا واألنواع المختلفة من وجھات النظر التي تحتاجونھا ستختلف النظر، والتي ھي الھدف ھن

 للسؤال الخاص الذي تتم معالجتھ. --حسب السیاق 

 نعم، مارلین. ھل ھناك تعقیبات إضافیة؟ ھل من تعلیقات على ذلك؟

 

 ُسررت كثیراً عندما ظھر الضوء األحمر. اسمي مارلین كید.  ماریلین كید:

 [ ضحك ]
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بشأن قضیة التنوع وإدراك التوجھ الذي تتبعونھ وما أعتبره بالضبط االتجاه أرید التعلیق 

حقیقة، حیث أننا منظمة مرتكزة على الجانب الفني تماماً، فإن القضایا المختلفة  الصحیح.

التي یمكن معالجتھا في فریق عمل عبر الدوائر قد تتطلب أنواعاً مختلفة من الخبرة 

  والمعرفة.

-ایا قد یتطلب مجموعة عمیقة من الخبرة الفنیة في حین ستتطلب أخرى لذا فبعض القض

 سلسلة أوسع من وجھات النظر السیاسیة القانونیة ألصحاب المصلحة المتأثرین، وھكذا. -

وأعتقد أن التوجھ الذي تتبعونھ یضع نوعاً من البنود العامة التي یمكن أن یلبیھا كل فریق 

 ھو كفیل بمعالجتھا. عضو حسب ما یناسب القضیة التي

أنا ضد الحصص تماماً، وأقول ھذا ألنني أسمع  كما أرید أیضاً التعلیق بشأن الحصص.

إذا أمكن أن  --في أجزاء أخرى من المناقشة بشأن التنوع أنھ ربما یجب أن یكون ھناك 

یكون ھناك فقط شخصان من فریق، فإنھ یجب أن یكون ھناك فقط شخصان من الفریق 

وأعتقد أننا بحاجة ألن نكون حذرین بشأن إقصاء المدخالت والذي ھو عكس أن  اآلخر.

  نكون شاملین لجمیع المدخالت.

وأعتقد حالیاً أن طریقة معالجتنا لذلك في فرق العمل عبر المجتمع الحالیة ھي إضافة 

سنف المشاركین والمراقبین إلى األعضاء، مما یسمح لنا بجلب مجموعة أوسع من الخبرة 

 شكًرا. واآلراء.

 

قد أضیف فقط أن إطار عملنا یفترض ذلك النوع في المسار الطبیعي،  شكرا لك، مارلین.  بیكي بیر:

وسیكون لدیكم نوع من ترتیب األعضاء والمشاركین/المراقبین حیث تحصلون على أكبر 

ت االعدد من األشخاص الذین یریدون المشاركة بأكبر قدر ممكن، باستثناء في تلك الح

 النادرة حیث تحتاجون القیام بنوع من اجتماع لإلجماع.

 كافوس. ھل ھناك تعلیقات أخرى حول التنوع؟     
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أعتقد أن التنوع موضوع یجدر بنا التعامل معھ في المستوى  شكًرا جزیالً لكم. عذًرا.  كافوس أراستیھ:

تنوع الجنس، وتنوع  ات:فھناك تنوعات في التنوع األعلى وعدم الدخول في التفاصیل.

یقة لذا دعونا نتناولھا بطر اللغة، والتنوع الثقافي، وتنوع السن، والتنوع الجغرافي، وھكذا.

على المستوى األعلى مع وضع بعض المؤھالت التي یجب احترامھا قدر اإلمكان وھكذا، 

 ضوع أبداً.لكن مع عدم الدخول في التفاصیل ألنھ بھذه الطریقة فلن ننتھي من ھذا المو

 شكًرا.

 

لم أشارك  لدي سؤال. .GACشكًرا، اسمي أندریس ھیكتور، وأنا عضو سویدي من   أندریس ھیكتور:

لكن حینما نتحدث عن "التنوع"، فھل  مؤخراً، لذلك ال أعرف ھذا. CCWGبنشاط في 

ھذا یتضمن تنوع فرق أصحاب المصلحة القادرین على المشاركة الفعالة في العمل 

 التطبیقي على اللوائح البریدیة واالجتماعات الھاتفیة وھكذا؟

، العدید من الزمالء لدیھم الكثیر من األمور األخرى في مھامھم GACأعلم أنھ في 

والقلیل منھم قاموا  .CCWGفي عمل  -- CCولدیھم موارد محدودة للمشاركة في 

بما فیھم أنا، حیث لم أتمكن لكن، لألسف، القلیل جداً،  بعمل ضخم من حیث المشاركة.

 من القیام بذلك.

حیث أنني فھمت أنھ كانت ھناك فرق لدیھا موارد أفضل للمشاركة والنشاط على اللوائح 

ھل ھذا متضمن في مفھومكم  البریدیة وھكذا، مما یحد نوعاً ما من تنوع تمثیل الفرق.

 شكًرا. حول التنوع؟

 

 وأرید التركیز على أن ھذا إطار عمل. --إذن فالھیكل الذي حددنا أنھ مشترك وناجح   بیكي بیر:

حیث أن كل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  --ھذه لیست قواعد صارمة وسریعة 

م ثم سیكون ھناك تقیی المتأثرة المصالح ستكون لدیھا الفرصة لتصبح منظمات أعضاء.

 .CCWGحدث، مثالً، مع مساءلة وذلك ما  متساو عبر ذلك.
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القضیة التي تشیر إلیھا على ما أعتقد، ھي حینما تفتح الباب للمشاركین وتعطیھم وقتاً 

متساویاً للحدیث والمشاركة، فإذا كانت وجھة نظر واحدة یمكنھا دمج العدید من الكیانات، 

لد نوعاً من فقدان ال یحد بالضرورة من التنوع، لكنھ قد یو --على ما أعتقد  --فھذا قد 

 التوازن.

أعتقد أن مقترحنا ھو أنھ، تعلمون، إذا كانت لدیكم وضعیة حیث تحتاجون حقاً  --أنا ال 

لكن بالطبع  كجزء من عملیة التكوین، قد یقوم بمعالجة ذلك. CCWGمعالجة ذلك، فإن 

ن فإن األمر اآلخر لمعالجتھ سیكون من خالل مھارات رئاسة جیدة، من أجل ضمان أ

 تسمعوا من مجموعة متنوعة من األشخاص المشاركین.

والذین كانوا یشاركون في  GACوعلي أن أقول أنھ كان ھناك العدید من األعضاء من 

CCWG.إذن فإن رئیساً جیداً قد یحاول  ، على الرغم من حقیقة أنھم لیسوا أعضاء

كنھا إدماجھا في ذلك، لكنني یم --موازنة الفروقات في األرقام أو، نوعاً ما الكیانات التي 

أفترض أنھ قد تكون ھناك وضعیة حیث قد ترغبون في الحد من المشاركین، لكن ھذه لم 

لحد اآلن، وال یوجد شيء بشأن ذلك الترتیب قد نشیر إلیھ بأن  CCWGsتكن رغبة 

 .CCWGھناك تحدید لنجاح أو نقص نجاح فریق 

 نوعاً ما. لذا لم نر دلیالً من أجل تغییر ذلك الترتیب

 

 من سویسرا. GACمعكم جورج كانسیو، ممثل  طاب مساؤكم. مرحًبا. جورج كانسیو:

ربما قد نحتاج النظر  أنا فقط أرى ھذه الشریحة وأظن أن ھذه خطوة لألمام في التنوع.

في ھذا بتفصیل أكبر، لكن أظن أوالً ربما أیضاً أنھ قد تكون ھناك حاجة لإلشارة للترتیبات 

  جة لدعم التنوع.المحتا

مثالً، النصوص، والترجمة كلما كانت محتاجة، أو دعم الموظفین في مساعدة أولئك الذین 

 لیست لغتھم األم ھي اإلنجلیزیة، ولذا قد تكون ھذه نقطة.
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وأنا لست متأكداً إذا ما كانت النقطة البیضاء الثانیة بعد النقطة السوداء الثانیة تغطي أیضاً 

ان أن أولئك الذین لدیھم أدوار مقررین أو أدوار قیادة أكثر في فكرة محاولة ضم

CCWG  علیھم أیضاً عكس تنوع المجتمع الذي  --في توازن علیھم أیضاً محاولة

 .CCWGیشارك في 

 كًرا.ش لذا أنا لست متأكداً إذا كان ذلك متضمناً وما تعتقدونھ أیضاً بشأن الجزء األول من تعلیقي.

 

العمل لم یكن على التنوع،  --أقصد، التركیز على ھذا، الطبع، لم یكن  --ذلك مھم  لذا  بیكي بیر:

لكن یبدو لي أن ھناك عمالً یحصل في المجتمع في إطار عمل المساءلة بشأن التنوع، 

االستفادة من  CCWGوبالنسبة للتقریر النھائي یمكننا إضافة مالحظة بأنھ یجب على 

ملیة، ألنني أعتقد أننا ھنا نتحدث عما ھو محتاج لدعم التنوع التعلم الذي ینتج عن تلك الع

  من حیث، تعلمون، النصوص وما شابھ.

 أعتقد أن ھذه نقطة جیدة. لكنني أتناول النقطة الخاصة بكم.

 --لدینا واحد عن ُبعد 

 

 (خارج المیكروفون.)  متحدث غیر معروف:

 

 سباستیان.إنھ  أوه، لیس شخصاً عن بعد.    بیكي بیر:

 

ذه ھ إذا سمحتم لي، سوف أتكلم باللغة الفرنسیة. شكًرا. سباستیان باشولیھ یتحدث إلیكم. سباستیان باتشولیھ: 

  أنا أعتذر لھذا. عذًرا. عادة سیئة لدي.

أوالً، أود تھنئة المشاركین في ھذا العمل ألنني أعتقد أنھ من المھم للغایة أخذ التنوع في 

االعتبار كموضوع في حد ذاتھ ورؤیة ھذا من البدایة، وأعتقد أن ھذا یمثل خطوة كبیرة 

 شكراً لجمیع المشاركین. لألمام.
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تم  مھم جًدا. إنھ أمر .ICANNتمت معالجة موضوع التنوع في مجاالت متعددة في 

اً لكن إذا أردنا الفعالیة، فإن مظھر بعض البیانات یجب تجمیعھا. --البیانات  نشر البیانات.

إیجابیاً لما ذكرتم ھو أنھ یجب أن یكون ھناك قرار جماعي موضوع الختیار أعضاء 

 فریق العمل.

بالنظر ورئیس مجلس اإلدارة سیشاركان في االنتخاب النھائي،  GACإذا كان رئیس 

 إلى المرشحین المختلفین، یمكنھم أیضاً العمل على جانب التنوع في ذلك الفریق.

في حیاتي المھنیة، دعوني أقول أن علي أن أنظم اجتماعات للمستخدمین، وقد حاولت 

دوماً البحث عن شخص لیس من سلطة علیا في ذلك الموضوع، عن شخص یمكنھ جلب 

النظر الخارجیة، عن شخص یمكنھ أن یكون قلیالً وجھة نظر خارجیة للمناقشة، وجھة 

 خارج نقاش الموضوع المعالج في ذلك الوقت.

 إذن على المدى المتوسط والطویل، فكل أحد یمكنھ الحصول على الخبرة.

من الصحیح أن التنوع یجب تضمینھ ویمكن  فالتنوع ال یمكنھ أن یكون ھناك فجأة.

 شكًرا. تحصیل المھارات خالل الوقت.

 

بما  --یتعلق  --أعتقد أن رأیك بشأن الحصول على شخص خارجي أو مختلف  شكًرا.  بیكي بیر:

نتعلم من ھذه المناقشة بشأ، تنوع وجھات النظر، وھذا  --قلتھ في البدایة، بأننا نأخذ من 

 متسق جداً مع ذلك، وذلك ھنا تماماً.

نوع من الذھاب في، عبر جعل  كما نقترح أن لدینا بعض التركیز المتعمد على التنوع،

 --ولم نقترح أي شيء مثل خارجي  المنظمات األعضاء تتشاور مع بعضھا البعض.

یبدو ذلك غیر متسق مع اتجاه  یعینان األشخاص. GACرئیس مجلس اإلدارة ورئیس 

 المجتمع بشأن بقیة أجزاء ھذا النوع من المشاركة الخارجیة.

 بار.لكننا نأخذ نقطتك في االعت     
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أعتقد أنھ من المھم أیضاً اإلشارة إلى أن المقترحات، التوصیات التي نرفعھا، تسعى   جون بیرارد:

لتشمل المجتمع بأكملھ من أجل االستفادة من المناقشة خاصة بشأن التنوع الذي یحصل 

 في كل مستوى وكل جانب من المجتمع.

فإن مسؤولیة اختیار األعضاء  -- إذن بالنسبة لمنظمة داعمة أو لجنة استشاریة مساندة

لفریق العمل عبر المجتمع، بأن خبرتھم، رغبتھم في تحقیق التنوع ستصعد في فریق 

العمل عبر المجتمع بدل السعي لجعل فریق العمل عبر المجتمع یفرضھا على جمیع 

 المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التي تختار المشاركة.

ة من الحركة التي تحصل وعدم محاولة إحداث شيء منفصل أو لذا نحن نحاول االستفاد

 من وجھتنا الخارجیة.

إذن في المواصلة في سعینا خالل ھذه العناصر األربعة في الوقت المخصص،  حسًنا.

 فیجب علینا االنتقال إلى المیزانیة والموارد.

لس اإلدارة، سأعترف أن أدق تعلیق حصلنا علیھ بشأن المیزانیة والموارد قدم من مج

 لیس المصدر الوحید للتعلیق، لكن بالتأكید األدق من حیث التعریف. --إذن 

أو ما یجب فعلھ، إذا ما  --إطار عملنا لم یتضمن توصیة بشأن المیزانیة أو الحاجة إلى 

كما یمكنكم أن تقرأوا، من منطلق التجربة فإن أغلبیة  الموارد ستكون متطلبة. --كانت 

ر المجتمع ال تتطلب أكثر من التشغیل الطبیعي للدعم والمشاركة؛ بأن فریق العمل عب

الحاجة لموارد إضافیة كانت اختصاص فرق العمل عبر المجتمع األكبر واألكثر شھرة 

والتي نحن على اطالع أكبر بھا الیوم، لكن ھل یجب أن تكون ھناك طلبات للمیزانیة، 

حث عنھا من خالل الوسائل الطبیعیة وھل ھناك أي سبب الختیار أي أسلوب بدل الب

 .ICANNفي دورة میزانیة  --الموجودة أساساً 

ھل مقاربة فریق العمل عبر المجتمع، والتي ھي االستفادة  إذن فالسؤال، كما وضعناه ھو:

 من اآللیات الموجودة، تلبي تطویر فرق العمل عبر المجتمع في المستقبل؟
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وإذا أمكنني فقط إضافة نقطة واحدة، حیث أننا نضع ھذه الشرائح، بالطبع رأینا الكثیر   بیكي بیر:

لفریق  2من الحركة بشأن عملیة المیزانیة وھناك عملیة تم وضعھا لعمل مسار العمل 

، وربما من المنطقي إضافة مالحظة في التقریر أنھ من المفید مراجعة CCWGمساءلة 

إذا ما كنت بحاجة إلى تعدیل في أي  --ما كانت تم تعدیلھا  كیف عملت تلك اآللیات وإذا

مستقبلي واسع النطاق خارج المسار العادي حیث، حقاً، یتم إنجاز العمل  CCWGفریق 

عن بعد في االجتماعات وتھتم المنظمات األعضاء بتخصیص الموارد ألنھا تقرر إذا ما 

  كانت لدیھا الموارد ضمن تخصیصھم الحالي.

بارت للعمل على ھذا  ccNSOیمكن أن یخصص  -- CCW، إذن إذا ما كان تعلمون

ماري للعمل على ھذا أو إذا ما كانت ھناك حاجة للعمل  GNSOكما یمكن أن یكلف 

 خارج ھذا.

 ولذا أعتقد أنھ قد یكون من المالئم إضافة شيء ما إلى ذلك.

 لكن إذا أمكننا أن نسمع من األشخاص بخصوص قضیة المیزانیة.

 

ھذه قفزة لألمام بالنسبة لفریق العمل في ھذا الموضوع  --سأقول أنھ قد كان  بالتأكید.  جون بیرارد:

ألننا لم نفكر في أنھ كانت ھناك حاجة للمناقشة، والتعلیق، والتوصیات بشأن طلب موارد 

أو التوصیات تحتاج أن  --إضافیة لكن كان الرد من المجتمع الذي اقترح أن توصیاتنا 

األنشطة الجاریة لفرق العمل عبر المجتمع  --تكون موضوعة بدقة أكبر، خاصة بسبب 

 األوسع بشأن انتقال اإلشراف والمساءلة.

 تشاك؟

 

 شكراً جون، وشكراً بیكي. تشاك غومیز.  تشاك غومیز:

 ورةدأنا سعید بنقطتكم األخیرة ھناك، النقطة الفرعیة، التي وضعتموھا "قدر اإلمكان" الستخدام 

 یزانیةتأخذ عملیة الم المیزانیة السنویة، ألن توقیت بدء فریق العمل عبر المجتمع مھم للغایة.

 سنة، فقط حوالي، كل سنة، لذا إذا أخطأتم في ذلك فقد یجعل األمر صعباً بعض الشيء.
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لكنني  ال أستطیع، مباشرة من ذھني ھنا. أتمنى لو كان لدي حل سھل للتعامل مع ذلك.

ءل إذا كان یجب توفیر بعض العملیات االستثنائیة، سواء عبر الحاالت الطارئة أو أتسا

أیاً كان، وربما أنھا متوفرة بالفعل ألن المیزانیة تتطلب عادة بعض األموال االحتیاطیة 

لكن إذا تناولتموھا في الوقت الخاطئ، فذلك وقت طویل قبل الوصول إلى  وما إلى ذلك.

 الدورة مجدداً.

مجدداً، أرى بوضوح صیغة "قدر اإلمكان،" لكن إذا لم تكن ھناك بعض المرونة في لذا 

 المیزانیة، فقد یكون ھذا مشكالً إذا تم بدء فریق عمل عبر المجتمع في الوقت الخاطئ.

 

ذلك یفترض أن فریق العمل عبر المجتمع المكون یحتاج موارد إضافیة،  شكًرا لك، تشاك.  جون بیرارد:

 ك؟ألیس كذل

توقعنا، مع سیرنا في المناقشات، كان ھو أن المسار الطبیعي للعمل ھو أنھ  --أقصد، أن 

یتم تكوین فرق العمل من طرف المنظمات  خارج الطبیعي. --لن یكون ھناك أي شيء 

إنھم ینطلقون في عملھم ویقدمون تقاریر  الداعمة بشكل منتظم وفق جدول غیر منتظم.

لذا بدأنا بھذا النموذج الروتیني، لكن نقدر أنھ قد یكون ھناك، في  لمنظماتھم األعضاء.

الحقیقة، حاجة لموارد إضافیة وأنھ أحیاناً قد تكون ھناك حاجة لموارد خارج الدورة 

 --العملیات الموجودة  --الطبیعیة، لكن یجدر بنا السعي الستخدام الظروف الموجودة 

 غالباً قدر اإلمكان.

 --أالن أو  لنرى. آه. ى؟أي أسئلة أخر     

 

 حسًنا.  آالن غرینبیرغ:

 

 سوف نبدأ مع كریس. آالن، ھال انتظرت للحظة. أوه، كریس.  جون بیرارد:
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 بالطبع.  آالن غرینبیرغ:

 

 أقدر لك ذلك. شكًرا لك، أالن.  كریس دیسیبان:

كم في المشاكل، عدد األسباب وراء إمكانیة وقوع --السبب  أود الحدیث عن نقطتین.

األشخاص المشاركین، وإذا كان ھناك أجل نھائي، فإن اآلجال النھائیة التي غالباً تسبب 

مشاكل ألنكم إذا نظرتم إلى األمر، فإنھ مثل أنھ یجب علینا إنجاز األمر في ذلك الوقت، 

  ثمنھا. لذا نحتاج المزید من االجتماعات والمزید من االجتماعات وجھاً لوجھ ویجب تأدیة

ي یجب علینا ف لقد تحدثت أنا وبیكي عن ھذا. --أعتقد أنھ یجب علینا  لذا أنا أتفق معك.

 لنسمیھا ماك ومابیل. باسم آخر. CCWGوإشراف ومساءلة  CWGالواقع إعادة تسمیة 

كانت عموماً من الموظفین الذین قدموا للتو إلى  CCWGوتذكر أنھ بغض النظر عنھم، 

 وھكذا. ICANNاعات الطبیعیة في حدود االجتم

مع ھذا، ینشأ سؤال عما إذا كان أي شيء ینجم عن اللوائح الداخلیة الجدیدة واآللیات 

  ال أعلم، لكن قد یجعلنا ننتھي بحاجة إلى تلك. --الجدیدة التي نضعھا قد یجعل األمر ربما 

 ا ھو واضح بشكل كبیرم --لذا إذا ما كان بإمكاننا وضع نوع من عملیة من عدمھ لتمكین 

، فرق العمل التي تشتغل، الفرق الكبرى، CCWGsھو أن الوضعیة الحالیة من حیث 

لذا ال أعتقد أننا نحتاج العمل على  ھو أنھ ال توجد عملیة، ویجب أن یكون ھناك شيء ما.

 والذي قد یكون مفیداً. 2وأعتقد أن ھناك بعض العمل المنجز من جھة مسار العمل  ذلك.

كنني أعتقد أساساً، أنك على حق، عموماً لیس علیك أن تكون كذلك، لكنني ال أعتقد أن ل

وأعتقد أننا  ذلك ینفي سبب أن ھناك نوعاً من اآللیة لإلصالح إذا كانت ھناك حاجة لذلك.

 ربما. .2قد نتمكن من البناء على ما نقوم بھ في مسار العمل 

 شكًرا.

 

  سنعود إلى آالن. أشكرك یا كریس.  جون بیرارد:
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 شكًرا. أود تمریر الكلمة بعد ذلك إلى آالن. كریس دیسیبان: 

 

 إذن تقترحون اآلن أن یكو ھناك شيء یسمى فریق العمل عبر المجتمع الممكن؟  جون بیرارد:

 

 (بعیًدا عن المیكروفون) متحدث غیر معروف:

 

 آالن.  جون بیرارد:

 

وفواتیره القانونیة  CCWG، و CWGكما ذكر كریس،  ھناك وجھتان. نعم، شكًرا.  آالن غرینبیرغ:

 الضخمة حالة استثنائیة، ودعونا ننظر إلى ذلك ھكذا.

لیس ھناك تخصیص میزانیة  ھناك نموذج لألمور التي لیست حاالت عامة حصریة.

جھ، والتي تكون عادة مرتبطة أحیاناً وجھاً لو PDPلتغطیة اجتماعات  GNSOلمنظمة 

 GNSOإنھ تمویل مظروف یتم وضعھ سنویاً، وإذا ما قرر مجلس  .ICANNباجتماع 

أن ھناك ما یبرر اجتماعاً وجھاً لوجھ، وبالطبع إذا كان جدول أعمال اجتماعنا الجدید 

على األقل ھكذاً كان یتم  یسمح بذلك، حینھا یكون ھناك تخصیص میزانیة تغطي ذلك.

 جاز األمور إلى غایة سنة ماضیة أو سنتین.إن

ال أعلم ما أتحدث عنھ لذا  تقول لي ماري أن األمر قد تغیر اآلن. ھل تغیر األمر اآلن؟

كیف یتم  --دعونا نتجاوز ھذا الجزء، وماري یمكنھا أن تقول لنا كیف ھي األمور اآلن 

 تمویلھا حالیاً، إذا ما كان قد حصل مثل ھذا مجدداً.

الي الحقیقي لیس ھو تخصیص األموال ألنھ یمكن القیام بذلك عبر تخصیصات انشغ

 خاصة، حاالت استثنائیة، المیزانیات السنویة، وأیة صیغة یتم استخدامھا.
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أقصد، اآلن نحن نتحدث عن أن  --المشكل الحقیقي ھو مراقبة استخدام المال وكیف 

خصیص المیزانیة، أو ربما تجب مساءلتھم على ت CCWGالرؤساء المشاركین لفریق 

 نتحدث عن رؤساء اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة التي أسستھا ستكون مساءلة.

 .CCWGلكن لیست لدیھم آلیة لمراقبة ما یقوم بھ 

یضعون  --قد یحكمون  عموماً، رؤساؤنا المشاركون یضعون القواعد لمن یمكنھ الكالم.

 ال یقولون أنھ یجب  یقولون أنھ ال یمكنكم القیام بشيء.ال قواعد بشأن اجتماعات اإلجماع.

 علینا، تعلمون، القیام بشيء مختلف بشكل جذري.

لذا ال أحد من أولئك علیھم حقاً أن یكون لدیھم تحكم على كیفیة صرف األموال بمجرد 

ذلك  تعلمون، أعتقد أنھ یجب حلھ. -- 1تخصیصھم وكیفیة التحكم فیھا، وھذا الجزء 

 فة مسؤولیة جدیدة لرؤسائنا ورؤسائنا المشاركین والتي لم تكن لدینا سابقاً.إضا

 شكًرا.

 

وأعتقد أن ذلك صحیح، لكنني أعتقد أن اآللیة المختبرة حالیاً تخصص  شكًرا لك، آالن.  بیكي بیر:

 لذا سنحتاج رؤیة إذا كان ھذا سینجح. المسؤولیة لكل من المنظمات األعضاء والرؤساء.

 

  أوه، اآلن یعمل. --ھذا لم یعد یعمل   آالن غرینبیرغ:

نعم، وسأقول لكم بكل ثقة، لھذا الفریق بأكملھ، ھناك الكثیر من التعارض مع رؤساء 

المنظمات األعضاء الذین إذا أعطیتھم المسؤولیة، فیجب أن تعطیھم األدوات واألمور 

 دوات.أن لدینا األ %100من ھذا القبیل، وإنھ لیس واضحاً 

 لذا رغم ذلك لم نحاول ذلك بعد، فھناك بعض المخاوف المھمة.

 شكًرا.
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 شكًرا لك، آالن.  جون بیرارد:

 ترید ماري تقدیم توضیح.

 

 شكراً جون.  ماري وونغ:

ھذا حقاً أكثر ألولئك الذین لیسوا على اطالع بالمثال الذي  أشكرك آالن، على التعلیقات.

بدأ كمشروع  GNSOقدمھ آالن وللتسجیل؛ بأن التمویل الذي كان یتكلم عنھ لفرق عمل 

كجزء  GNSOوھكذا، كان طلب مسزانیة خاصة تم وضعھ من طرف مجلس  تجریبي.

بار كفاءة ھذا النوع كان ذلك بوضوح الخت المنتظمة. ICANNمن دورة تخطیط میزانیة 

 من اآللیات.

إنھ لیس معطى لكل فرق  إال أنني أرید أن أوضح أن ذلك لیس مبلغاً كبیراً من المال أبداً.

بالتأكید إنھ مبني على عملیة اختیار وكذلك الفریق نفسھ یقرر إذا ما كان  .PDPعمل 

لوجھ وإذا ما وافق قد بلغ مرحلة في دورة حیاتھ تجعل من المناسب عقد اجتماع وجھاً 

 المجلس على ذلك.

إنھ ال یغطي تكالیف  إال أنھ من المھم كذلك كما قلت، أن ذلك لیس مبلغاً مھماً من المال.

الیاً وذلك مندمج ح السفر بكاملھا، وبالتأكید ال یغطي كل المشاركین في فریق العمل ذلك.

 المنتظمة. GNSOفي میزانیة 

آخر، بالرجوع إلى ما أفكر في أن تشاك وكریس كانا  وإذا أمكنني فقط إضافة تعلیق

یقوالنھ، ألنھ من الصعب حقاً التوقع مسبقاً، وكما كان یقول بیكي، فإن المیثاق نفسھ 

والمنظمات األعضاء ستكون لھم تلك القدرة والحریة لمناقشة ما ھو نوع اآللیة أو تقریر 

 المساءلة، حسب اإلمكان، لوضع ذلك في المیثاق.

ھذا، في عملیة ما قبل التكوین، ما لدینا في الوثیقة یقول أن المنظمات األعضاء  فوق

المحتملة تحتاج أن تطرح على نفسھا مجموعات من األسئلة قبل الدخول في فریق عمل 

وأحد ھذه األسئلة یتضمن إذا ما كان من المناسب أو الكافي للمجتمع وإذا  عبر المجتمع.
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سؤال آخر ھو إذا ما كان العمل المتوقع  حة لبدء فریق آخر.متا ICANNما كانت موارد 

 والنتیجة ربما سیكون لدیھا تأثیر مھم من حیث المیزانیة كذلك.

 

 شكًرا لك ماري.  جون بیرارد:

 لدینا كافوس.

 

 نعم.  كافوس أراستیھ:

لوجھ، في إذا كان لدى فریق العمل عبر المجتمع أجل نھائي وإذا احتاج اجتماعاً وجھاً 

 بعض الظروف، فھل سنفكر أیضاً في بعض الزمالة ألولئك األشخاص من الدول النامیة؟

 على األقل إذا كنتم تتعاملون مع قضایا التنوع، من أجل تمكینھم، إذا ما كانوا أعضاء.

لذا إذا كنت عضواً وھذا العضو یأتي من ھذا؛ فإذا لم تكن لدیك ھذه اإلمكانیة، فلن یكونوا 

 ین على الحضور.قادر

 إذن ھذا ھو السؤال، على أساس حسب الحالة وتحت ظروف خاصة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك على ھذا.  جون بیرارد:

أود أن أؤكد، دون سؤال زمالئي عمن عمل معي على ھذا، بأننا ال نقترح أن یكون ھناك 

العمل األساسي لفریق العمل عبر المجتمع یبدأ  --أي حد لما یمكن القیام بھ، لكن أن 

وفي ھذه المناقشة للمیثاق، یمكن في الواقع ظھور  بمیثاق یمكن االتفاق علیھ من الجمیع.

 بة في مشاركة أشخاص لن یكونوا عادة قادرین على تمویل أنفسھم.أن ھناك حاجة لرغ

 السؤال ھو ھل یمكن القیام بذلك أم یجب التعامل مع األمر بطریقة مختلفة؟
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لذا لم نرد فرض قواعد إلعطاء مجموعة من السكك التي یمكن لفریق العمل عبر المجتمع 

 السیر علیھا.

االستشاریة المؤسسة لدیھا القدرة على التداول لذا فإن المنظمات الداعمة واللجان 

 واالقتراح، والتوصیة وإقناع الشركاء اآلخرین بمجموعة من الخصائص.

 لذا نحن ال نسعى للحد بقدر ما نرید تقدیم توجیھ.

لذا إذا كان التنوع عنصراً مھماً لعمل فریق العمل عبر المجتمع، وإذا كان التنوع الذي 

كة األشخاص الذین لن یتمكنوا خالف ذلك من المشاركة، فإنني یسعى إلیھ یتطلب مشار

 أعتقد أنھ سیطلبون القیام بترتیبات من أجل ذلك.

ن ستكو --لكن بناء على ذلك، كما قلت في البدایة، فإن القصة األصلیة لعملنا، كانت 

 مجال رؤیتنا األولي. --بالتأكید خارج  --خارج 

 ل إلى الموضوع التالي.إذن سوف ننتق سؤال آخر. حسًنا.

 

  أنا آشوین من إندونیسیا. شكًرا.  آشوین:

ربما یمكن لفریق العمل أیضاً  وربما إنھ جید أیضاً بالنسبة للثالث. من األول ومن الثاني.

 اعتبار إمكانیات تقویة فریق عمل المجتمع على المستوى المحلي وربما حتى اإلقلیمي.

بر المجتمع لكن إذا أمكننا أیضاً تقویة المحلي، وأنا متأكدة من اآلن لدینا فریق العمل ع

یس ل التسھیل، ولیس بالضرورة قیادة ذلك. یمكنھا دائماً القیام بتسھیل لذلك. GACأن 

وربما یمكننا الحصول على فریق عبر  بالضرورة قیادة ذلك أو ترؤسھ؛ لكن فقط تسھیلھ.

 المجتمع أكبر عالمیة.

 IGFوربما في الغالب، في اجتماع  ، نحن في إندونیسیا نناقش ھذا.وفي واقع األمر

ستقترح  --ال أتذكر الشھور؛ نھایة ھذه السنة إذا لم أكن مخطئة  --المقبل في مكسیكو 

 إندونیسیا ھذه الفكرة.
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ثم سیكون علینا أیضاً تقویة منظمة  لدینا منظمات أصحاب المصلحة المتعددین الدولیة.

ة المتعددین المحلیة وربما فیما بعد منظمة أصحاب المصلحة المتعددین أصحاب المصلح

لدینا بالفعل منظمات أمم متحدة، مثل  وقد یكون ھذا نظام منظمات جدید دولیاً. اإلقلیمیة.

، مثل المنظمة IGOلدینا المنظمات  ، أیاً كان.UPU، األمم المتحدة. ITUاألمم المتحدة. 

وربما التالي، یمكننا تقویة  ، الصلیب األحمر.ICRCأیاً كان، ، WTOالعالمیة للتجارة 

منظمة أصحاب المصلحة المتعددین الدولیة المكونة من كل األشخاص، لكن یجب أیضاً 

 أن تتم إعادة ھیكلتھا.

لدینا المستوى الدولي، المستوى العالمي، ولدینا المستوى اإلقلیمي، لكن علینا أیضاً تقویة 

 . المستوى المحلي

 IGFإذن ھذا ما نناقشھ حالیاً، وربما سنرغب في طرحھ في منتدى حوكمة اإلنترنت 

حسناً، أنا طرحتھ ھنا، لكن ربما یمكن مناقشتھ ھناك، ومناقشة أیضاً فریق  --المقبل و 

 العمل لفریق العمل عبر المجتمعات، ألنھ مشابھ إلى حد ما.

 شكًرا جزیالً لكم.

 

ھنا، وھذه آلیة حیث  RALOأقصد، بوضوح لدینا أنظمة  فكرة مھمة للغایة. ھذه شكًرا.  بیكي بیر:

 یمكننا إشراك األشخاص محلیاً أو إقلیمیاً بشكل أكبر على األقل.

األخرى، تتطلع بشدة إلى ھذا السؤال  ISTAR، مع منظمات ICANNفھمي ھو أن 

سیقوم بكل تأكید  --ي التخاذ القرار عن بعد وتعمل حقاً على تسھیل ذلك نوعاً ما والذ

 بتقویة العملیات سواء على المستوى المحلي، والوطني، أو اإلقلیمي.

إنھ نوعاً ما خارج صالحیتنا ھنا، لكن یمكننا  لذا مجدداً، أعتقد أن المقترح جید جداً.

علم أن أ --أعتقد أنھ یمكننا تدوین ذلك في التقریر النھائي وتدوین العمل الذي  --تدوینھ 

ICANN  تعلمون،  --لدیھا مبادرة من أجل النظر حقاً في تلك األنواع من القضایا وكیف

كیفیة تفادي الحاجة لجعل الجمیع یسافرون عبر العالم من أجل إنجاز ھذا النوع من 

 العمل.
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سننتقل إلى القضیة التالیة، قضیة اإلجماع، والسؤال حول إذا ما كانت ھناك حاجة  حسًنا.

  المقترح ومنھجیة تحدید اإلجماع.لتغییر التعریف 

لدیھا توصیفات  ICANNأحد األمور المھمة حول اإلجماع ھنا ھو أن مختلف الفرق ضمن 

 ccNSOلذلك یمكنني أن أقول لكم أننا في  أكثر أو أقل تفصیالً بشأن معنى الإلجماع.

اك أال یكون ھن نرید أساساً أن یتفق األشخاص إلى درجة نتبع قاعدة إجماع بسیطة للغایة.

إلیبرھارد لذا ھذه المناقشة التذكاریة  أي أحد یقول أنھ مستعد للموت من أجل ھذه القضیة.

  ذلك المقترح. --ال أحد مستعد للموت من أجل منع قبول ھذا  تعریف اإلجماع. --لیس 

ھناك تعبیر أكثر تفصیالً بشأن  GNSOلكن في  .ccNSOوھذا یعمل بشكل جید في 

ھناك، بصیغة أخرى، غیاب  ال یوجد موقع أقلیة. --اإلجماع الكلي حیث ال یوجد فریق 

تعلمون، ھذا سیسمح  العتراض إجماعي حیث ال تتفق أقلیة صغیرة مع موافقة األغلبیة.

م یكن وإذا ل بوضوح، في غیاب اإلجماع الكلي فسیتم تقدیم وجھات نظر األقلیة. --

الرؤساء قادرین على تحدید إذا ما كان ھناك إجماع بشأن قضیة أم ال، فإن المنظمات 

ستصبح مشاركة من أجل رؤیة إذا كانت ھناك طریقة لتقلیل  --األعضاء سوف تكون 

 االختالف أو لتقریر إذا ما لم تكن ھناك أیة طریقة لتقدم في ھذا.

ا بحاجة لمزید من التفاصیل بشأن استخالص بعض التعلیقات التي استلمناھا اقترحت أنن

اإلجماع، بما في ذلك معاییر أوضح بشأن من یشارك في اإلجماع، إذن األعضاء مقابل 

حینما تقوم باجتماعات  --ھذا یصل بنا قلیالً إلى ضمان أنھ حینما تكون  المشاركین.

حفوظاً وال یكون إجماعیة فإن التوازن الذي تضعھ في الھیكل األصلي نوعاً ما یبقى م

لذا كما تعلمون،  خارج السیطرة من طرف، تعلمون، الفرق التي لدیھا مشاركون أكثر.

تحدید إذا ما كان ھناك إجماع أم ال، ربما  --وإذا كنت تسعى إلى  تذھب وتضع توازناً.

 سترجع لذلك النوع من اآلراء المخصصة ھناك.

إذن بعض التعلیقات األخرى كانت منشغلة بقدرة الفرق على منع اإلجماع عبر االعتراض 

مجدداً، أعتقد أن ھذا یذھب بنا قلیالً إلى، تعلمون، ھل یمكنك حقاً أن تلزم األشخاص  علیھ.

في أیة نقطة تقول أننا ناقشنا ھذا  --كیف  بالبقاء ھناك واالعتراض فقط مراراً وتكراراً؟

 سندعو لإلجماع. من األوقات.لكثیر 
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استنتاجنا كان ھو أننا نعتقد أن المشاغل تمت حقاً معالجتھا من خالل مجموعة من 

طریقة عمل اجتماعات اإلجماع، إلى درجة  --التوصیات ولذا عادة، تعلمون، اإلجماع 

 CCWGو  CWGكل من  --یوجد ألننا حاولنا في  --وجودھم في الواقع، وإنھ حقاً لم 

تعلمون، القرب من  --ي فرق العمل عبر المجتمع األخرى، وقد حاولنا حقاً الوصول وف

اإلجماع حیث ال أحد یصرح أو یشعر مثل أنھم یصلون إلى أمور تھمھم، وقد كانوا 

تعلمون، بأنھ كان ھناك أخذ ورد كاف من المناقشات  --قادرین على طرح آرائھم وكانوا 

المناقشة في التوصیات في إطار العمل لم  قل رسمیة.من أجل تعریف اإلجماع بطریقة أ

تتحدث عن ھذا ولم تتحدث عن الحاجة للتفكیر في ما ھو المعیار الذي ستحصلون علیھ 

لذا كان ھذا استنتاجنا، بناء على مراجعة، بأننا ال  وكیف ستعقدون اجتماعات اإلجماع.

ر بشأن كیف ستحددون اإلجماع نحتاج تغییر التوصیة، وھي أنھ یجب علیكم القیام بقرا

وما ستقومون بھ إذا لم تتمكنوا من تحدید اإلجماع، سواء في قضیة خاصة أو في القضیة 

 جماعیاً.

إذا كان األشخاص  --إذن الكلمة مفتوحة للتعلیقات بشأن إذا ما كنا بحاجة للحصول 

ك أو إذا ما یعتقدون أننا نحتاج الحصول على شيء أكثر صرامة وتحدیداً فیما یخص ذل

في مرحلة التعلم والطریقة الصحیحة لإلجراء ھي االستمرار في  --ال زلنا  --كان 

لنقول، أوالً، التفكیر في ذلك وتحدید العملیات الجاریة واالستمرار في  --التطویر 

 جورج أوًال ومن ثم كافوس. الحصول على المعلومات بشأن كیف یعمل ھذا.

 

وأعتذر على العودة إلى شيء اقترحتھ في   لك على منحي الكلمة مجدداً.شكًرا جزیالً  جورج كانسیو: 

لكنني أعتقد أنھا نقطة مھمة وأیضاً شيء على األقل بالنسبة لي یعتبر  فترة التعلیق العام.

لكنھ أیضاً شيء تتعلمھ في أماكن أخرى، في  .CCWGsجزءاً من عملیة التعلم في 

جماع یحتاج، من وجھة نظري، أیضاً مستوى من الدعم وھي فكرة أن اإل منتدیات أخرى.

من أجل تحدید اإلجماع، فقط من الناحیة السلبیة، كغیاب ألقلیة صغیرة أو ال  اإلیجابي.

ة ھناك احتمال أن تتحكم أقلیة صغیر تستفید منھ أقلیة صغیرة أو لدیھا فیھ بعض األخطار.

والذین لدیھم مصالح مباشرة أكبر، والذین ھم أولئك الذین لدیھم موارد أكبر،  في العملیة.

قد تكون ھناك أغلبیة من األعضاء  مستعدون أفضل والذین ھم الذین یضعون األسئلة.
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قد و من الفریق الذین ال یریدون الموت ضد ذلك المقترح من األقلیة القائدة ولذلك یقبلون.

أو اثنین، فإنھ ال یزال  تكون ھناك أقلیة تعترض، لكن وفق التعریف، إذا كان واحداً 

احتماالً إلى أقلیة صغیرة، إذا  --لكننا سنكون قد أعطینا التحكم في العملیة إلى  إجماعاً.

 كانوا ھم من یضعون األسئلة في ظل سكوت األغلبیة.

أن نبالغ في وضع القواعد لكن تضمین فكرة من طرف  --لیس علینا بالقوة  --لذا أعتقد 

 --الوسائل األخرى التي نعرفھا وسبق لنا استخدامھا أیضاً في  بعض من االقتراع أو

CCWG  فقط من أجل ضمان أنھ في نقطة معینة أن ھذا لیس فقط شیئاً متقدماً بالقوة

من طرف أقلیة وأنھ مقبول بشكل سلبي من طرف أغلبیة كبرى لم ترغب في الموت لكن 

ھذه ھي الفكرة التي أردت  عبر عنھ.أن ھذا اإلجماع حقاً یجد مستوى جیداً من الدعم الم

 شكًرا. نقلھا.

 

سأقترح أننا قد نقلل من شأن الصالحیة النھائیة لتوصیاتنا عبر المرور  شكًرا لك على ھذا.  جون بیرارد:

علیھا تباعاً في حین أنھ في الحقیقة، التوصیات مجموعة ممنھجة من التحققات والتوازنات 

حقیقة أن المنظمات  من االستیالء الذي تتحدث عنھ. من أجل فقط تجنب ذلك النوع

قدرة على إنشاء  --األعضاء یجب أن تصل إلى اتفاق على میثاق واحد، حقیقة أن ھناك 

مجموعة من عدد معین من األرقام، المنظمة العضو التي تقلق من االستیالء قد تقترح 

خمسة أو بدل ذلك عشرة، من أن یكون عدد األرقام صغیراً، أن یكون ثالثة أو بدل ذلك 

وأیضاً، عدم القردة على  اإلجماع. --أجل إنشاء التوازن ضمن المناقشة والذي یؤدي إلى 

 --لذا ال یجب علینا التفكیر في  بلوغ اإلجماع نتیجة معقولة لفریق عمل عبر المجتمع.

قشة إلى عدم القدرة على الوصول لإلجماع كفشل إذا لم نتمكن من إیصال أطراف المنا

  ما یرضي الجمیع.

ممنھجة من التحققات والتوازنات التي تمنع أي أحد  --لذا نحن نعتقد أننا أنشأنا مجموعة 

  التالي؟ من أن یصبح مشكالً للعملیة بأكملھا.
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 شكًرا. أعتقد أنھ ال یجدر بنا جعل الحیاة صعبة علینا. إذا دخلتم إلى التفاصیل بشدة فإن  كافوس أراستیھ:

وتم  .ICGھذا سیعرقلنا في النھایة. ھذا األمر مھم جًدا. لقد عملت على ھذه القضیة في 

في النھایة وصلنا إلى شيء یسمى عملیة بناء  تبادل المئات من رسائل البرید اإللكتروني.

إذا قلت أقلیة، فإنھ لیس  اإلجماع. ھذا كل شيء. لكننا لم ندخل إلى الكثیر من التفاصیل.

حین تضع وصفاً لألقلیة، صغیرة، فإنك تضع صعوبة  اضح حقاً ما معنى األقلیة.من الو

أخرى. إذن فاألمور التي یمكننا قولھا أن المتوقع عموماً أن القرار یتم وضعھ عبر اتفاق 

لكن إذا كانت ھناك بعض االعتراضات، یحاول الرئیس أو  األشخاص وھكذا دوالیك.

ھم في النھایة، سُیسمح ل معھم لرؤیة إذا ما كانوا یشیرون إلیھا.القائد تقلیلھا عبر المناقشة 

وال یجب علینا الذھاب إلى الحاالت  بإعطاء بعض التصریحات، ھذا كل ما في األمر.

حیث یوقف فریق خاص أو فریقان العملیة بأكملھا بسبب ذلك وقول أنھ ال یوجد إجماع 

 شكًرا. سیكون ذلك خطراً للغایة. والتوقف.

 

 تشاك. شكًرا. جون بیرارد: 

 

أنا  معكم تشاك غومیز. شكًرا، مرة أخرى. ھا نحن ذا. ھل یعمل اآلن؟ ھل ھذا یعمل؟ تشاك غومیز: 

وجون، أكدتھا  --بیكي، أوالً، أعتقد أنك وضعت نقطة مھمة حقاً بأن  أؤید ما اقترحتھ.

خرى في العملیة المقترحة التي حیث أن ھناك الكثیر من اآللیات األ --في بعض ما قلتھ 

في النھایة في فریق عمل عبر المجتمع، حتى مھما عملھ  تفید في ھذا وتوفر التوازن.

فریق العمل عبر المجتمع، فسیكون علیھ أن یرجع إلى المنظمات المساندة من أجل 

 لذا لدیكم التحققات والتوازنات ھناك بشأن ذلك. الموافقة.

ون، تكلمت عن ھذا، ال یجب علینا افتراض أن الفشل في الوصول امر أعتقده مھماً، وج

أقصد، ال  --ذلك فقط یعني أنھ لیس ھناك ما یكفي من االتفاق  إلى اإلجماع أمر سيء.

ال ترید بسھولة كبیرة إجماعاً ألنك ترید  یجب أن یكون اإلجماع مساویاً لألغلبیة البسیطة.

أجل الحصول على مزید من االتفاق، من أجل  من فریق العمل أن یواصل االجتھاد من

وإذا جعلت األمر  القیام بتعدیالت إلى غایة تمكنھم من الحصول على مزید من االتفاق.
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سھالً للغایة لإلجماع، فلن یكون ھناك تحفیز للحصول على مجموعة أفضل من 

 لدیكم ھناك. --لذا أنا أدعم ما  التوصیات.

 

أحد مظاھر التوصیات التي لم نتحدث عنھا ھو أننا نعتقد أن ھناك حاجة  اك.شكًرا لك، تش جون بیرارد: 

لمزید من التواصل المستمر بین المنظمة العضو وأعضائھا في فریق العمل عبر المجتمع 

من أجل أن یكون ھناك مزید من التشاور خالفاً لنتیجة نھائیة فقط من جنس عملنا أو لم 

لذا و ك جلب حتى المزید من التأثیر أو التعاون في العملیة.وفي تلك المشاورة یمكن نعمل.

أشعر حقاً بالثقة بأن أحد أفضل مظاھر ھذه التوصیات، رغم غیاب اعتماد المجتمع،  --أنا 

وفي نجاح العملیة، سواء  --ھو مجموعة التحققات والتوازنات التي تساعد في اإلرشاد 

 اإلجماع أو ال، في النھایة.

 .4نا االنتقال إلى الجلسة التالیة، ب. االنتقال إلى الشریحة التالیة رقم نعم، یجب علی

 .4الشریحة 

 

 .4البند     ماري وونغ:

 

 .4نعم، البند   جون بیرارد:

لذا نحن نحترم كیف یمكن أن تبدو ھذه العملیة الجدیدة وإمكانیة أن توصیات لفریق العمل 

تعترف أن ھذا سیكون مجاالً حیث ستكون أن مسودة إطار عمل  --عبر المجتمع قد 

 للمجتمع أدنى خبرة یمكنھ أن یستفید منھا، والذي ھو تنفیذ توصیاتھ.

في صیاغة توصیاتھ، قصدنا اإلشارة  إطار العمل المقترح یحتوي على تفاصیل إضافیة.

ألننا لم نرد جعل  GNSOإلى إدماج إرشادات السیاسة والتنفیذ المطورة من طرف 

  إذا ُوجد ذلك وكان مفیداً، أردنا إدماج ذلك. حیث لم یكن علینا ذلك.األمور 
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إذا كان فریق العمل عبر المجتمع یعتقد أنھ من الضروري المشاركة في التنفیذ، فإنھ 

وإذا كان ھناك التزام بأنھ یجب أن یكون ھناك  یجب أن یكون جزءاً من العمل األولي.

عبر المجتمع خالل التنفیذ، فإنھ یجب أیضاً اعتبار  خط زمني والئحة مھام لفریق العمل

 ذلك واالتفاق علیھ مسبقاً.

ھل حقیقة أن ھذا نشاط جدید نسبیاً، بالتأكید مع شعور متزاید باالھتمام،  إًذا فالسؤال ھو:

ھل التوصیات اإلضافیة لفریق العمل عبر المجتمع تكفي كإرشاد لفرق العمل عبر 

قصد، ھل نقوم بما یكفي ھنا لمساعدة أولئك في المستقبل على أن أ المجتمع المستقبلیة؟

 أجل. جذر ذلك، نعم؟ --أعتقد أن ذلك ھو مصدر  یكونوا ناجحین؟

 

تعلمون، نوع مما تتوقعھ حین تضع  --وإذا أمكنني فقط إضافة، ما نفكر فیھ ھنا ھو  أجل.  بیكي بیر:

وھو لیس كما تعلمون  للعملیة مع وسط.ھذا، حین تكونھ، ھو أنك تتوقع بدایة ونھایة 

إذا احتجتم شیئاً مثل ذلك، نحتاج التفكیر بحذر حول إذا ما  فریق عمل دائم سیبقى لألبد.

، والذي من المقصود أن یقود نوعاً ما بناء اإلجماع أو أن یساعد CCWGكان فریق 

  على بناء اإلجماع بشأن بعض القضایا خالفاً للتنفیذ.

سار الطبیعي، ما تتحدث عنھ ھو الوصول لإلجماع، إدماج إرشادات السیاسة إذن في الم

 عندما یصل إلى نھایتھ الطبیعیة. CCWGوالتنفیذ في ذلك ونوع من إنھاء 

 لكن ما نقترحھ نفھم أنھ في بعض الحاالت، قد تكون ھناك حاجة لإلشراف على التنفیذ.

نجاز ذلك الجزء من مخططك والجزء ھو أنھ من المھم التفكیر في تقدم ذلك من أجل إ

 --إذن فاألمر لیس فقط، "أوه، تعلمون، لم نكمل عملنا حقاً لكن  من النتائج التي تحددھا.

وھذا من األشیاء التي غالباً  لنطلق ذلك ونستمر في عمل سیاستنا خالل قیامنا بعملنا."

ا حقاً ھو ھدف تلك إذن كان ھذ تقودنا إلى مشاكل وتتحول إلى فریق عمل ال متناه.

 التوصیات.

 كریس، لقد رفعت یدك.     
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ھ لذا فإن --أظن أنني فقط قلیالً  ال أستطیع استیعاب أن المیكروفونات ال تعمل. عذًرا.  كریس دیسیبان:

تذھب التوصیات إلى المنظمات األعضاء ثم تتم  یأتي مع مجموعات من التوصیات.

 األعضاء وینفذ الموظفون، صحیح؟ الموافقة علیھا من طرف المنظمات

تبعاً لھذا النوع من  --الذي ھو نوعاً ما  CCWGإذن أنا فقط منشغل قلیالً من أن فریق 

أخذ  كلما یتم النمط لعضویة صغیرة بشكل معقول، لكن المشاركة المفتوحة بشكل واسع.

 اً، إنھ أكثرعدم الحدیث عن التكلفة كثیر --خطوة تنفیذ، فیجب أن یكون ھناك اجتماع 

، CCWGوسیكون من الضروري أن یكون ھناك اجتماع لفریق  --بشأن اللوجستیات 

 إلى آخره.

إلى المنظمة  CCWGأتساءل إذا لم تكن ھناك طریقة أفضل للتقدم، أي أنھ إذا أوصى 

العضو، یجب على المنظمة العضو إنشاء فریق إشراف على التنفیذ والذي سیكون أصغر 

 CCWGخاصة سیكون مكلفاً بتنفیذ اإلشراف بدل تمدید وجود نفسھ و CCWGمن 

والذي قد ینمو بشكل كبیر خالل الوقت بسبب اھتمام بمظھر خاص للموضوع لكن قد ال 

 شكًرا. تكون لھ بالضرورة المرونة للتعامل مع التنفیذ.

 

  كیف قمنا بذلك. وھذا حقاً  إذن یبدو أنھ سیكون من الجید حقاً بالنسبة لي إدماجھ.  بیكي بیر:

إذن ما تریدون القیام بھ ھو إلى المدى حیث تحتاجون مواكبة التنفیذ، وتحتاجون التفكیر 

وما أعتقد أننا كنا نحاول الحصول علیھ في ذلك عبر قول،  في القیام بذلك بطریقة فعالة.

بما إضافة كننا رلكنني أعتقد أنھ یم قرروا مسبقاً. تعلمون، فقط ال تتركوا ذلك یستمر لألبد.

 تعلیق حول ذلك.

 كافوس؟
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من غیر المحتمل أن ھناك شیئاً ما  قبل ذلك، نقطتك كریس، ھي بالضبط حیث وصلنا.  جون بیرارد:

من غیر المتحمل أنھ ستكون ھناك حاجة  سیحدث، أو ھل من غیر المحتمل أنھ سیحدث؟

كن إذا كان، حجم أقل، أخف، ل ألي عمل بعد التنفیذ من جھة فریق العمل عبر المجتمع؟

اإلجابة عن األسئلة  --عدد أصغر من أولئك األشخاص الذین یمكن جلبھم من أجل توفیر 

كننا كیف یم --بشأن ما قصدتم حقاً حینما قلتم ھذا أو كیف كانت المناقشة أو كیف یمكننا 

یر محتمل من حیث امتداد محتمل/غ --لكنھ  أن نفھم بشكل أفضل ما كنتم تتجھون إلیھ؟

 من األنشطة، أعتقد أنھ سیكون أكثر حول الجانب الغیر محتمل من األمور.

 

وال أعتقد أنھ من الكفاءة من حیث  أعتقد أن ھذا یجب أن تتم مناقشتھ إلى مستوى ما. نعم.  كافوس أراستیھ:

ھناك  ونإال أنھ قد تك أن یكون من یطور التوصیة مسؤوالً أو مشاركاً في التنفیذ. التكلفة

حاجة ألن یكون لدینا نوع من المراقبة أو المواكبة، كیفما كان المصطلح الذي تستخدم، 

لفترة قصیرة من الزمن لرؤیة إذا ما كان مفھوماً بشكل مناسب أو ال، فقط لفترة قصیرة 

 من الزمن.

كانت  كانت لدیھا التوصیة. CCWGلیس مثاالً مضبوطاً، مثال لذلك كان ھو أن مساءلة 

كان لدیھم نوع من الفترة القصیرة لرؤیة  ھناك إرادة ألن یتم تحویلھا إلى أحكام قانونیة.

فترة جد  إذا كانت ھناك أسئلة خالل التنفیذ، ھناك أمور یجب توضیحھا وتوضیح ذلك.

 شكًرا. قصیرة من الزمن، نوع من المراقبة لكن لیس لألبد.

 

 أالن؟ لدینا آخر. شكًرا.  جون بیرارد:

 

 شكًرا.  آالن غرینبیرغ:

 

 شكًرا. جون بیرارد: 
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 31من  28صفحة 

 

كحاالت استثنائیة، فإن التجربة مع  CCWGومساءلة  CWG IANAمجدداً، بأخذ   آالن غرینبیرغ:

ومن الصعب أحیاناً إیجاد  فرق عمل أخرى تظھر أن األشخاص یفقدون االھتمام بسرعة.

ال أعتقد أن االھتمام بشكل  مثل فریق مراجعة التنفیذ. ما یكفي من األشخاص یتفاعلون

  یبدو ھذا یعمل بشكل جید فقط بسببھ. طبیعي سیكون أوسع بكثیر وكیف سنتعامل معھ.

 اآلن، ربما سیكون لدینا شيء جد مرھق وجدي حیث سیكرر ما نراه ھنا، لكن لدي شكوكي.

 

 تطبیقیة، آالن.شكراً لتلك الكمیة من المشورة ال  جون بیرارد:

ثم أرید  سننھي مع تشاك. عذًرا. أوه، تشاك. --إذا لم تكن ھناك أسئلة أخرى بشأن ھذا 

  أیة مقترحات من الحاضرین. --ترك بضع دقائق ألي شيء 

 تشاك.

 

تشاك غومیز مجدداً وكما قد تظنون، أدعم تلك النقطة الفرعیة  سوف أحاول اإلیجاز.  تشاك غومیز:

ناك بشأن إرشادات السیاسة والتنفیذ، ألنني كنت رئیساً مشاركاً لذلك الفریق، األولى ھ

القیام بذلك والقیام بالنقطة التالیة قد یكون غیر متسق قلیالً،  --لكنني أود اإلشارة إلى ذلك 

مع عدم كونھ فریق  ألن إرشادات السیاسة والتنفیذ افترضت مسؤولیة االستمرار ھناك.

 --، فریق مراجعة التنفیذ، ویوصون ببعض التوجیھ IRTیوصون بفریق التنفیذ، لكنھم 

 بعض االتصاالت من ذلك الفریق الذي لدیھ المعرفة لضمان اتباع الھدف.

لذا، قد تریدون التفكیر في إعادة صیاغة تلك النقطة الثانیة ألن االفتراض في إرشادات 

ك اتصال بین وضع السیاسة حاجات ألن یكون ھنا --السیاسة والتنفیذ ھو أن ھناك 

ن لكن یجب أ ال تسیئوا فھمي. ال یجب بالصرورة أن یكونوا نفس األشخاص. والتنفیذ.

  لذا قد ترغبون في التفكیر في ذلك قلیالً. یكون ھناك ذلك االتصال.

الحاجة ألن یكون ھناك  --أعتقد أن إرشادات السیاسة والتنفیذ تفترض أن ھناك بعض 

 حسناً؟ روري.االتصال الض
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 31من  29صفحة 

 

 إذن فأنتم تقترحون أنھم زائدون عن الحاجة. شكًرا لك، تشاك. جون بیرارد: 

 

 طریقة صیاغتھا لن تكون متسقة مع إرشادات السیاسة والتنفیذ. --ال. أنا أقول أن النقطة الثانیة لم   تشاك غومیز:

 ة.أنھا متسق --أعتقد أنھ اآلن، أعتقد أن غرضكم من النقطة الثانیة ربما واضح، لكنني ال 

 

  إذن سنسلم الكلمة إلى كتابنا البارعین. حسًنا.  جون بیرارد:

اآلن، قبل أن نتوقف لالستراحة، ھل ھناك أیة تعلیقات من األشخاص ھنا لم تكن لدینا 

 على جدول أعمالنا لكنھا بنفس األھمیة لیتم طرحھا؟

  لدینا سیباستیان ثم ستیف.

 ف.ھال تفضلت، ستی

 

ال أعلم إن كانت بنفس األھمیة لطرحھا، لكن مع مروري  شكًرا. أدعى ستیف میتالیتز.  ستیف میتالیتز:

جزء منھ نوعاً ما مربك وأود تشجیع الفریق على  --على الوثائق، وجدت األمر نوعاً ما 

لى أن وحقاً، أنا أشیر إ بشأن اتخاذ القرار واإلنھاء. 3.4ھذه  إلقاء نظرة أخرى علیھ.

 CCWGالمنظمات األعضاء من المفترض أن تقوم أو لدیھا خیار القیام، بمجرد انتھاء 

  أو كما تعلمون بعد إنھائھ عملھ. --من 

یبدو أن ھذا یتضمن أن ھناك أربع خیارات، الموافقة، االعتماد، الدعم، أو على األقل 

 لم أكن متأكداً مما كان الفرق بین تلك. عدم االعتراض.

الفقرة التالیة تقول أن ھناك شیئاً یسمى "الموافقة،" والذي ھو أیضاً فعل آخر قد یعني 

 بعضاً من نفس األمور أو أمراً آخر.

وھناك إشارة إلى أن التوقع االفتراضي ھو أن كل المنظمات األعضاء سوف، على األقل، 

 .CCWGلم تعترض على المنجزات النھائیة لفریق 
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 31من  30صفحة 

 

ملة "التوقع االفتراضي،" ھل تقصد قول أنھ إذا لم تجب منظمة من خالل استخدام الج

 عضو، فإنھ سیكون من المفروض أنھ لم یعترض؟

أعتقد فقط أن ھذا یستحق التوضیح ألننا مع بدء التفكیر في ما لدى المنظمات األعضاء 

ات رسیكون علیھا العمل علیھ وفق إطار العمل، فإنھ من الغیر واضح قلیالً ما ھي الخیا --

 في تلك النقطة وما كانت نوایاكم.

 شكًرا.

 

سوف نلقي نظرة على ذلك وسنكون واضحین، لكنني أعتقد أن النتیجة  --إذن من أجل   بیكي بیر:

األھم ھي أنھم یحتاجون تقریر ما سیقومون بھ، وكم الدعم الضروري وما ھو نوع الدعم 

 الضروري.

 

 باللغة اإلنجلیزیة. ا.حسنً  شكًرا. نعم.  سباستیان باتشولیھ:

بخصوص كل  CCWGلدي سؤال حول التسمیة ألننا نتحدث في ھذه المنظمة عن 

في كل  CCWGشيء، وھل یمكنكم التوصیة بشيء حول حقیقة أن نتوقف عن جعل 

سیكون أسھل بكثیر  مكان، لكن أن نعطي اسماً لما ھو محتوى العمل الذي سنقوم بإنجازه؟

طرف األشخاص خارج ھذه المنظمة أو في األساس، وحتى نحن،  الفھم في المستقبل من

 شكًرا. في ھذه األیام وال أعرف بم تتعلق. CCWGألن كل شيء ھو 

 

قلقكم ھو بشأن اتفاق على التسمیة وأعتقد أنھا نقطة مھمة للغایة ألننا  --االسم  --أعتقد   بیكي بیر:

إنھ فقط الترتیب الذي تسمى من خاللھ  --لیست واضحة  CCWGو  CCWGلدینا 

وتلك األسماء المختصرة لیست كلھا مختلفة وال یتواصلون حقاً مع األشخاص حول بم 

 في الواقع نقطة مھمة للغایة. --تتعلق، وأعتقد أنھ 
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 31من  31صفحة 

 

ًال لكم على شكًرا جزی ال أرى أیة أیاد أخرى مرفوعة، لذا یمكننا إنھاء ھذه الجلسة. جون بیرارد: 

 حضوركم.

 [ تصفیق ]

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


