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أنا توماس ریكیرت،  طاب صباحكم جمیًعا. سوف نبدأ الجلسة اآلن. أرجو من الجمیع الجلوس. :توماس ریكیرت

أود أن أرحب بكم جمیعا،  .CCWGشاركة في مجموعة مساءلة أحد الرؤساء الثالثة بالم

سواء مْن في الغرفة أو المشاركین عن بعد في اجتماع تاون ھول المشترك لكل من مجموعة 

كما ذكر فادي شحادة في كلمتھ قبل بضعة دقائق، حیث طلب منا  .CWG/CCWGعمل 

عتقد أن ھذا ھو المثال األول خالل جمیعا أن نركز على المرحلة األولى من عملیة االنتقال، وأ

  الیوم حیث یمكننا إثبات ذلك.

 جوناثانو حسنا، یوجد على یمین الطاولة لیز فوھر وأود أن أقدم إلیكم زمالئي أعضاء اللجنة.

منصب الرئیس بالمشاركة لمجموعة عمل  جوناثانو حیث تشغل كل من لیز روبنسون،

CWG  اللذان قدما للتو مقترحاتھم بشأن المنظمات األعضاء، ونتوقع أن توافق المنظمات

 وإلى یساري لیون سانشیز. ویوجد بجواري ماثیو ویل. األعضاء على المقترح الذي تقدموا بھ.

، والتي ال تزال تعمل على تقدیم CCWGونحن رؤساء بالمشاركة في مجموعة عمل 

حسنا، كما سنشاھد على  على ما توصلنا إلیھ حتى ھذه اللحظة. مقترحھا، وسوف نطلع سیادتكم

، وثمة ضغط كبیر ولكن CCWGالشرائح اآلن، یقع عبء تسلیم المقترح على مجموعة عمل 

حسنا، أود أن أنقل الحدیث إلى جوناثان روبنسون الذي یود أن  ال تبكوا علینا، یا أرجنتین.

 .CWGالذي تقوم بھ مجموعة عمل یحیط سیادتكم علما بسرعة عن حالة العمل 

 

قبل أن نبدأ في عرض التفاصیل عن العمل  وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا جزیالً لك، توماس. :جوناثان روبنسون

 ، سوف أدلي فقط ببعض المالحظات االفتتاحیة العامة.CWGالذي تقوم بھ مجموعة عمل 

لدى كل منھما مجموعة خاصة  بوضوح یوجد أمام سیادتكم ھنا مجموعتي عمل عبر المجتمع،

وقد وافقت  بھ من األھداف وعملھم راسخ في اثنین من المواثیق المحددة في كل حالة.

المنظمات األعضاء ومنظمات الدعم المعنیة واللجان االستشاریة التي كلفت بھذا العمل على كل 

 میثاق.

 

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

 .كسجل رسمي
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قد انسحبت من  NTIA حسنا، وبما أن الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات

دورھا التاریخي عن اإلشراف، أصبحت المساءلة بشكل واضح ومحتمل ھي الموضوع 

وقد تشكلت مجموعة اإلشراف ومجموعة المساءلة لكل  الرئیسي في المجموعتین المختلفتین.

 من مجموعتي عمل عبر المجتمع.

ھذه ترتبط ببعضھا  ، فإن مجاالت المساءلةICANNیتم تنفیذھا داخل  IANAوألن وظائف 

بشدة، وقد اضطر الرؤساء، الرؤساء بالمشاركة على التوالي على ھذه الطاولة، إلى العمل معا 

على مدى عدة أشھر للتأكد من أن ھذا االرتباط لیس فقط متكامل، ولكنھ ال یزال أیضا 

  متماسك، وأن االرتباط المناسب یحدث دون ازدواجیة.

بشكل منتظم ومتكرر من أجل تحقیق ھذا النھج المنسق بین لذا لقد عقدنا اجتماعات 

كما حققنا استفادة من العدید من األعضاء والمشاركین من القواسم المشتركة  المجموعتین.

 والعالقات المتبادلة بین المجموعتین.

اآلن مقترحھا النھائي للمنظمات األعضاء، ونحن  CWGوكما سمعتم، قدمت مجموعة عمل 

وبالطبع ال یزال ھناك الكثیر من  موافقتھم كما نأمل في وقت الحق ھذا األسبوع.في انتظار 

 – ، وھنا تتجلى النقطة الحرجة، أن عمل ھذهCCWGالعمل على مساءلة أمام مجموعة عمل 

یتوقف بوضوح على عمل مجموعة عمل  لیزو مجموعة عمل اإلشراف التي أتولى رئاستھا أنا

حین أنھ یمكننا إحراز تقدم في دمج مقترح األسماء على  وبعبارة أخرى، في المساءلة.

اإلشراف مع مجموعات أخرى، فلن ینظر إلى العمل على أنھ كامل في مجملھ، في كل 

 النواحي، حتى یتم دمجھ معا في الحدث النھائي مع العمل المرتبط بھ من مجموعة المساءلة.

من مجموعة المساءلة إلى  – ن اإلشرافلذا، نتوقع أنھ عندما یتم تسلیم المقترح النھائي م

المنظمات األعضاء للموافقة علیھ، فإن الفحص الرئیسي الذي سترید المنظمات األعضاء تلك 

أن تحققھ لنفسھا قبل الموافقة على ھذا العمل ھو تلبیة الشروط الضمنیة في عمل مجموعة 

 اإلشراف.

إنھا تعتبر بمثابة مراجعة  – إنھا – نوا منلذا أعتقد انھ مع توافر ھذه الخلفیة، أتمنى أن تتمك

نأمل أن  – ومن خالل المشاركة في ھذه الجلسة سریعة وعملیة فھم للترابط بین ھذه الشروط.

بل یجب أن ینتھي األمر إلى فھم جید جدا للمقترح  – تشاركوا، ولیس فقط مجرد االستماع إلینا

جید للمقترح بشأن المساءلة والتحدیث بشأن انتقال اإلشراف، یجب أن تقوموا بتحقیق فھم 

الحالي الذي تم إجرائھ على عملھم مؤخرا، بما في ذلك الجلسات التي تمت في نھایة األسبوع 
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وبالتالي ستقوم ھذه الجلسة بالتركیز في مجملھا على، في الجزء األول توضیح  الماضي.

عمل المساءلة، ومن  – ىوبعد ذلك في الجزء الثاني التركیز عل – ثم – و مقترح اإلشراف

خالل ذلك نتمنى أن ینتھي بكم األمر إلى الثقة في المقترحات والذي من شأنھ أن یجعل المجتمع 

كما  من خالل عمل مجموعة المساءلة. – یحتفظ و، في الواقع، یُحدث تأثیر كبیر من خالل

ونتمنى، بناء ستؤدي الشروط الضمنیة والواردة في ھذا إلى تمكین المجتمع من التصویت، 

على مقترح اإلشراف، مع العلم أن ھذا االرتباط محدد بإحكام وبالتالي تستطیعون إجراء 

أعتقد أن التصویت ال یكون بالضرورة مناسبا  تصویت ثقة على اإلشراف أو اتخاذ قراراتكم.

في جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة، ولكن اتخذوا القرار بشأن المقترحات وأنتم 

تشعرون بالطمأنینة بمعرفة أن الشروط واالرتباط قد تم إدماجھما ولن تضیع من خالل التعامل 

حتى مع ذلك، سوف أنقل الحدیث بعد  – حسنا شكًرا. مع مقترح اإلشراف في ھذا االجتماع.

 ذلك إلى لیز للتعامل مع الجزء األول من العمل من اإلشراف.

 

طاب صباحكم جمیًعا. من الجید أن نرى كثیرا منكم ھنا مھتمین بالعمل. نقوم باستعراض سریع  :لیز فیر

اإلحصاءات والتنوع. للشرائح الخاصة بنا والنموذج على ھذا النحو، وتتناول أول شریحة 

وتعتبر ھذه الشریحة في الواقع ھامة للغایة بالنسبة لنا ألنھا تظھر كمیة الجھد الھائل الذي بذل 

في ھذا المقترح، كما أنھا أیضا مھمة ألنھا تظھر تنوع المجموعة. وكان من الضروري جدا 

حاء العالم. وكما ترون، لقد أن یكون لدینا ممثلین من جمیع أن – بالنسبة لنا جمیعا أن یكون لدینا

كان لدینا، من جمیع المنظمات األعضاء التي كانت مشتركة معنا في ھذا العمل، كما كان معنا 

ھذا أمر  – منظمة، وھذا في غایة 53. لقد كان لدینا ICANNأناس لیس لھم أي انتماء إلى 

مكنكم مشاھدة أنھ كان . كما یICANNجید للغایة ألنھ یدل على االمتداد الذي یتخطى العالم 

عضوا ومشارك، وشاركوا جمیعا على قدم  152 – عضوا من مجموعة العمل 152معنا 

ساعة  5000مكالمة، ما یقرب من  101المساواة. لذا، كان لدینا مجموعة عمل جیدة جدا مع 

 من العمل التطوعي، والكثیر من البرید اإللكتروني المتبادل.

وكانت أحد ھذه العملیات،  إنما ھو جزء من عملیة أوسع. حسنا، ولم یكن مقترحنا ھو الوحید،

لدینا  – نبطبیعة الحال، عملیة المساءلة حیث أننا نعتمد على عملھم، ولكن عالوة على ذلك، نح

، مجموعة ICGالمقترح الخاص بنا والذي یعد بمثابة إجابة على طلب االقتراح المقدم من  -

، لذلك ألننا نمثل مجموعة عمل عبر IANAتنسیق عملیة انتقال األشراف على وظائف 

، المقترح الموحد CRISPكما لدینا  .IANAالمجتمع المعنیة بانتقال دور اإلشراف على 
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، التخطیط لعملیة IANAPLANو ،IANAألشراف سجالت األنترنت اإلقلیمیة على وظائف 

والذي یمثل البروتوكول الذي المدرج في مقترحاتھم إلى  IANAانتقال اإلشراف على وظائف 

ICG .كما قدم مجتمع الترقیم  التي یتوجب علیھا تجمیع كل ذلك في مقترح نھائي واحد

ینایر كانون الثاني حیث كان علینا، مجموعة عمل عبر المجتمع  والبروتوكول مقترحاتھم في

، العمل أكثر على مقترحنا حتى نتمكن من تقدیمھ IANAالمعنیة بانتقال دور اإلشراف على 

 قبل المیعاد المحدد بقلیل.

یجب أن نعقد جولة أخرى من  وھذا أمر ضروري یجب استیعابھ ألن الوقت ھو جوھر العقد.

مع تعلیقات  CWG، كما ستُعقد جولة أخرى الستعراض مقترح ICGامة مع التعلیقات الع

وھذا كلھ من شأنھ أن یربط بالمقترح نھائي للوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت  الجمھور.

 ).NTIAوالمعلومات (

 ICANNذلك ألن  ، االنتقال اإلشراف؟CWGوھنا یبرز سؤال لماذا تعد المساءلة ھامة في 

ولذلك فإن ھذا یجعل ھذا  .IANAسیاسات أسماء النطاقات والمشغل الحالي لوظائف تمثل ھیئة 

 االرتباط في غایة األھمیة.

حسنا، أوال وقبل كل شيء، یلبي مقترحنا احتیاجات العمالء  ما ھي أھداف ومتطلبات مقترحنا؟

ذات الصلة  IANAالمباشرة، وللقیام بذلك علینا أن ننشأ مقترح انتقال مدمج لعناصر وظائف 

 بنظام اسم النطاق.

 وما الذي یتطلبھ المقترح من أجل تلبیة ھذه االحتیاجات؟

 .NTIAحسنا، نعتقد أن المقترح یجب أن یتضمن عقدا یمكن أن یحل محل العقد الحالي مع 

 ICANNعلى  – فیما یتعلق ـب IANAكما كان ثمة ضرورة إلى توافر آلیات مساءلة على 

 .IANAفیما یتعلق بوظائف 

كما كان ثمة ضرورة إلى مزید من الفصل بین السیاسات والعملیة المخصصة لمشغل وظائف 

IANA،  عالوة على إننا كنا بحاجة إلى بدیل لدورNTIA .في منطقة الجذر 

وكما ترون باعتباره  .IANAوكنا بحاجة إلى إیجاد وسیلة لضمان توافر تمویل كاف لوظائف 

ع أصحاب المصلحة المتعددین تتطلب اختیار المشغل الجدید آخر المتطلبات، أن قدرة مجتم

 ھذا ما كان یسمى بقابلیة االنفصال، إمكانیة االنفصال. ، إذا لزم األمر.IANAلوظائف 
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األولى في دیسمبر كانون األول حیث قمنا  لقد كان لدینا بالفعل فترتین من فترات التعلیق العام؛

من التعقیبات، واضطررنا إلى تغییر النموذج بناء على بإرسال المقترح وحصلنا على الكثیر 

ولكن بعض األجزاء المھمة من تلك التعقیبات كانت تفترض أن ثمة ارتیاح كبیر  تلك التعقیبات.

أن تبقي على مشغل وظائف  ICANNوأنھ یجب على  الحالي، IANAتجاه مشغل وظائف 

IANA.  قانونیة مستقلة.كما وردت تعلیقات تفید أننا بحاجة إلى مشورة 

سیدلي أوستن الذي قدم لنا جمیعا المساعدة خالل ھذه العملیة، وھي أیضا بمثابة  – حسنا، لدینا

وقد كفل ھذا تحقیق تنسیقات جیدة بین  االستشارات القانونیة من أجل فریق المساءلة،

 المجموعتین.

سان على تنقیح تفاصیل النموذج حسنا، ساعدتنا فترة التعلیق العام الثانیة التي كانت في أبریل نی

وقمنا، بعد فترة التعلیق العام ھذه، قمنا بتنقیح دور مجلس اإلدارة وتشكیل  المقترح الذي قدمناه.

كما قمنا بتنقیح آلیات  .IANA) ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف PTIمجلس إدارة (

 ما یتعلق بعملیة االنفصال. – والموافقة الخاص بمنطقة الجذر، عالوة على، آلیات التصعید 

حیث كان باستطاعة الجمیع تقدیم تعلیقاتھم،  لذلك كانت فترتي التعلیق العام ھذه مفتوحة للجمیع،

وھذا ما أوصلنا إلى ما نحن فیھ الیوم، حیث  وكان لدینا الكثیر من التعقیبات الجیدة والبناءة.

وأعطي الكلمة اآلن إلى جوناثان،  ضاء.لدینا النموذج الذي أرسلناه بالفعل إلى المنظمات األع

 الرئیس بالمشاركة الذي سوف یقوم بتوضیح تفاصیل النموذج الفعلي.

 شكًرا.

 

 شكرا لك، لیز. :جوناثان روبنسون

حسنا، تحتوي ھذه الشریحة على قدر كبیر من ھذا العمل، أو على األقل نتیجة ھذا العمل، في 

 .IANAنظرة شاملة ھیكلیة لما بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

وقبل القیام بذلك، قبل النظر إلى ھیكل ما بعد انتقال على الیسار، یستحق األمر مقارنتھ 

 د لما قبل االنتقال.بالمنطقة الرمادیة الخاصة باإلعدا
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لذا، على الجانب األیسر من الشریحة في منطقة الرمادیة، یوجد سیادتكم اإلشراف على 

NTIA، وICANN  مع مشغل وظائفIANA  كوحدة منفصلة وظیفیا، لكنھا ضمن عملیات

ICANN  األوسع، بموجب عقد معNTIA.  حصلتم على إعداد  -لذا، فقد حصلتم على

 تمثیل رمزي والذي یشتمل على نموذج اإلشراف الحالي.الحوكمة الحالي في 

ما ھي التغییرات التي طرأت ونحن نتحرك ألعلى نحو الیمین في اللون في عالم ما بعد 

 حسنا، كما ترون ھناك، ثمة بعض التشابھ، ولكن أیضا بعض االختالفات الھامة. االنتقال؟

بعبارة أخرى، فإن  – نفصل وظیفیا فقطلدینا كیان ما بعد االنتقال الذي یعتبر اآلن غیر م

یصف الفصل الوظیفي كیان التشغیل باعتباره كیان منفصل ویدار بشكل مستقل  – العاملین

، ولكننا نضع ھنا مزید من الغطاء حول ذلك في شكل االنفصال ICANNضمن الھیكل العام ـل

 ركة تابعة.إن إنشاء ما یریده الكثیرین منا سینظر إلیھ باعتباره ش القانوني.

ویشار إلى الشركة التابعة بشكل أدق، من الناحیة الفنیة، باعتبارھا مؤسسة فرعیة باعتبار أن 

ذلك ھو التعریف القانوني لھا، ولكن من المفید أن ننظر إلیھا باعتبارھا شركة تابعة، وھي كیان 

 ني.قانوني منفصل لدیھا شكل من أشكال تعزیز االنفصال بموجب ھذا الفصل القانو

إنھا تعزز الفصل الھیكلي، وتساعد  إن مبررات االنفصال القانوني ھي أنھا تفعل ذلك بالضبط؛

 في التمییز بین السیاسات والجوانب التشغیلیة إلدارة الخدمة.

ومن دون وجود كیان منفصل  التعاقد معھ. ICANNعالوة على أنھا توفر كیان الذي یمكن لـ

یصبح من الصعب للغایة تضمین العالقة في عقد كما ھو الحال قانونیا أو شيء یعادل ذلك، 

القدرة على التعاقد مع شركة تابعة منفصلة وتضمین  ICANNوبناء علیھ، یعطي ھذا  اآلن.

 تلك العالقة، بما في ذلك البنود مثل اتفاقیة مستوى الخدمة مع كیان قانوني مستقل.

ولكن في النھایة كان علینا النظر في جمیع  وفي النھایة، وفي حال توافر احتمال غیر مرجح،

أنواع االحتماالت، في الحالة غیر المحتملة بشأن إفالس الشركة األم، ثمة قدر أكبر من الحمایة 

حسنا، بالتأكید في حالة سیناریو أن  – وبنفس القدر أو ربما بموجب الكیان المنفصل قانونیا.

ایة سلسلة طویلة من التصعید وسبل التعویض یعتبر الكثیرین أن یكونوا على األقل في نھ

 القانوني، ثمة احتمال االنفصال الفعلي للكیان المنفصل من الناحیة القانونیة.
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ھذه الشریحة تسلط الضوء على المكونات الرئیسیة  – أعتقد أنھ من ربما یكون من المفید

ومراجعة  CSCمستھلك األخرى من المساءلة واإلشراف، والتصعید في شكل اللجنة الدائمة لل

، ثم في النھایة توجد في المنطقة المظللة باللون البرتقالي الفاتح، آلیات IANA (IFR)وظائف 

 المساءلة التي تقدمھا مجموعة عمل العالقات المتبادلة مع مجموعة عمل المساءلة.

لشرائح سوف نتناول ھذا االرتباط في وقت الحق في نھایة الجلسة، ولكن سأطلعكم على مدى ا

، IANAالقلیلة القادمة بشيء من التفصیل على الكیان بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

وتكوین مجلس اإلدارة المرتبط بذلك، ألنھ بحكم كونھا شركة تابعة منفصلة، أي أنھا كیان 

 CSCقانوني مستقل، أصبح ثمة فرصة وضرورة إلى تشكیل مجلس إدارة والتعامل مع 

 .IANAلمستھلك ومراجعة وظائف واللجنة الدائمة ل

، باعتباره IANAحسنا، نشاھد ھنا بشيء من التفصیل الكیان بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

بطریقة تخلق فرصة للكیان  – شركة تابعة مستقلة قانونیا، وقد تم تصمیم ھذا حقا بغرض

ضمن إدارة واإلشراف مستقل، كما قلت، أن یكون لدیھ مجلس إدارة مستقل كلیا، ولكنھ ال یزال 

 .ICANNالعام لـ

ما بعد االنتقال  IANAعلینا أن نحافظ على  – داخل ھذا اإلطار IANAلذلك علینا أن نجعل 

 اعتمادا على أن یكون مفھوما أن ثمة ارتیاح حالي تجاه أداء المشغل الحالي. ICANNداخل 

ا، ولكي یكون مستخدمي ، وبالنسبة لنICANNومن أجل الحفاظ على ھذا الكیان بإحكام في 

واستمرار  – IANAھذه الخدمة قادرین على االستمرار بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

المسؤولیة الكاملة عن األداء التشغیلي للكیان ما بعد االنتقال، فلدینا مجلس  ICANNتحمل 

 .ICANNإدارة تم تعیین غالبیتھ من قبل 

أنھ قد یؤدي إلى شعور بعض األشخاص بالقلق، وأنھ واآلن، یبدو األمر من الوھلة األولى وك

موضوع كان محل الكثیر من النقاش الدائم داخل المجموعة، مجموعة العمل، كما تعاملنا مع 

وھي شكل من أشكال  – أنھا السعي إلى االستقالل – ھذا، ألن الغریزة الطبیعیة تتعلق بالقول

 ل.الرقابة المستقلة لھذا الكیان ما بعد االنتقا

ولقد أخذنا بالمشورة القانونیة، ومع التفكیر الدقیق وتحلیل المشورة القانونیة التي اتخذناھا، 

وصلنا إلى استنتاج وفھم أن ھذا المكان لم یكن مناسب إلنشاء كل أوجھ الرقابة المستقلة على 

 IANAأن كیان ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف  وثمة سبب وجیھ جدا لذلك، ھذا الكیان.

فإذا  في الشركة وبموجب تعیین مجلس اإلدارة. ICANNبموجب عضویة  ICANNمرتبط بـ
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عن  ICANN، فسوف تتوقف ICANNتم تعیین مجلس اإلدارة بشكل مستقل بعیدا عن 

السیطرة على ھذا الكیان ما بعد االنتقال بالمعنى القانوني، على أقل تقدیر، وبذلك ال یمكن أن 

ملة عن أدائھا، وھذا ما نحن بحاجة إلیھ لنكون قادرین على القیام تكون مسؤولة بصورة كا

 بذلك.

وفي حالة أن یكون األداء غیر مرضي أو كافي، ثمة آلیات عدیدة للتصعید لمعالجة ذلك، 

ولكن في أعلى الیمین، ترون  وسوف أتطرق إلى بعض من تلك اآللیات ونحن نستعرض ذلك.

، كیان ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف PTIدارة توصیة مجموعة العمل بتشكیل مجلس إ

IANA.  ولقد قدمنا اقتراحا أن یكون معظم المدیرین الكبار المسؤولین عن عملیات ھذا الكیان

ونظرا ألنھا من الوظائف الفنیة، یجب أن الرئیس التنفیذي لتكنولوجیا  في مجلس اإلدارة.

ر إلى أن ھذا الكیان الذي یعتبر كیانا وبالنظ في مجلس اإلدارة. ICANNالمعلومات في 

وظیفیا مستقال قانونیا، ولكنھ بالرغم من ذلك یعتبر إحدى الشركات التابعة للشركة األم، والذي 

، المسؤولة عن تشغیل ھذا الكیان ھي ICANNتمثل الجانب التنفیذي في الشركة األم، داخل 

في مجلس  ICANNوبذلك یصبح لدینا ثالثة أطراف تم تعیینھا من  أیضا في مجلس اإلدارة.

وبناء على ذلك،  – وبذلك وبالتبعیة، تتحكم الشركة األم في األغلبیة في مجلس اإلدارة. اإلدارة؛

ترتبط الشركة التابعة بإحكام بالشركة األم، ویمكننا االعتماد على آلیات المساءلة التي سیتم 

على أداء الشركة التابعة لھا  ICANNذه المجموعة لفرض مساءلة توفیرھا من خالل عمل ھ

 .ICANNإلى المدى الذي یبقى الشركة التابعة شركة تابعة ـل

لقد أوجدنا الفرصة لتعیین اثنین من المدیرین المستقلین لخلق درجة من الرقابة المستقلة، التي 

وما نطلبھ في ھذا الشأن أن یتم تعیین  نعتقد أنھا تعتبر آلیة إضافیة ذات قیمة لحوكمة الشركات.

أو بعض آلیات الدعم  ICANNھؤالء المدیرین المستقلین من خالل آلیة مثل لجنة الترشیح ـب

المشابھة والتي تعزز ترشیح مدیرین مستقلین یتم اختیارھم بعنایة ولدیھم مجموعة من 

 ما بعد االنتقال. المھارات للمساھمة في اإلشراف المستقل على ھذا الكیان في مرحلة

وسیتفاعل العمالء تجاه ھذه الوظیفة الفنیة على أساس یومي كما كنتم تتوقعون من أي من 

 العمالء، ویعتبر ھؤالء العمالء بمثابة، ألغراض ھذا العرض، تسجیالت األسماء.

ومع ذلك، من أجل منح ھؤالء العمالء شكال من أشكال التمثیل واإلشراف المنظم على كیان ما 

، أوصت مجموعة العمل ھذه بتكوین اللجنة الدائمة IANAبعد انتقال اإلشراف على وظائف 

للمستھلك، وھي مجموعة من عمالء التسجیل التي لدیھا القدرة على االجتماع على أساس 
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منتظم وتوفیر اإلشراف على عملیات ھذا الكیان، ورصد األداء على أساس یومي، واستبدال 

فیذیة أو استبدال المسؤولیات التنفیذیة المقدمة من الحكومة األمریكیة في بعض المسؤولیات التن

 السابق.

وینصب تركیز ھذا الكیان على عمالء الخدمة المباشرین؛ وبالتالي، فإن االسم، اللجنة الدائمة 

 للمستھلك.

وثمة فرصة، وإن لم یكن شرطا ضروریا، لبناء عالقات متبادلة بین منظمات الدعم واللجان 

 االستشاریة للمشاركة في اللجنة الدائمة للمستھلك.

وربما یكون لدى منظمات الدعم واللجان االستشاریة تلك القلیل من االھتمام أو عدم االھتمام 

بھذا الكیان إال إذا قام بإداء عملیات عمالئھا على أساس یومي، ولھذا ھو السبب أنشانا 

ھناك الجزء الذي یتناول كال من عملیات التشكیل وتشاھدون  االرتباط االختیاري. – االرتباط

 بشيء من التفصیل وكذلك اإلشارة إلى العالقات المتبادلة.

 .IANA، ومن ثم نأتي إلى مراجعة وظائف CSCو PTIوننتقل إلى 

وھي على وجھ التحدید، تتعلق بوجود  واآلن، یمكننا ھنا التعرف على عدد من النقاط الھامة،

اجعة دوریة، كل فترة ومع توافر قدر كبیر لبعض االستقاللیة ومساھمة حاجة إلى إجراء مر

 أصحاب المصلحة المتعددین بشكل جوھري، ومتابعة أداء ھیكل وإعداد كیان ما بعد االنتقال.

ومن المقرر أن تتم تلك المراجعات على أساس كل خمس سنوات، حیث كل شيء یجري كما 

 ھو متوقع.

ھذه المراجعات التي تجري بعد سنتین من  – مقترح یصور أول ھذهباإلضافة إلى ذلك، قدمنا 

أجل عدم حدوث إخالل جوھري في الزمن المستغرق في فترة ما بعد االنتقال، ولدینا شعور 

ألننا ال نرید أن یخضع الكیان بعد االنتقال إلى مراجعة  بأن ثمة توازن ینبغي تحقیقھ ھنا.

 د بعض اإلشراف الجوھري.فوریة، وال أن ینتظر طویال قبل وجو

، بما في ذلك IANAوكما شاھدتم من قبل على الشریحة ھناك تشكیل وظیفة مراجعة 

، ولست متأكدا من أنھا تستحق ICANNلمجتمع  – التشكیالت المشابھة للعناصر المختلفة لـ

القراءة منكم جمیعا، ولكن یمكنكم الشعور بالتنوع ومكونات أصحاب المصلحة المتعددین 

 .IANAوظیفة مراجعة ل
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وتشاھدون في الجزء السفلي من ھذا المربع أو الُمعیَّن الُمظلل على الشاشة ھناك الذي یشیر 

أوال، أنھ على الرغم من أن ھذا األمر  وھذا یوضح حقا بضعة أشیاء لكم. الخاصة. IFRإلى 

نظرات عامة من یعد بمثابة وظیفة مراجعة منظمة ودوریة، إال أن ثمة إمكانیة تقدیم وجھات 

والطریقة التي من شأنھا أن تنجح تتجلى في حالة عدم وجود أي مشكلة جوھریة  خارج الدورة.

أداء الكیان بعد انتقال اإلشراف على وظائف  – متوقعة أو فعلیة تجاه األداء الذي لم یكن

IANA عن طریق  والتي لم یتم حلھا من خالل التفاعل المباشر مع العمالء، والتي لم یتم حلھا

اللجنة الدائمة للمستھلك، وسلسلة من إجراءات التصعید الذي أود أن ألفت انتباھكم إلیھا في 

وثمة جزء من العمل منظم ومنھجي یتعامل مع مجموعة  التقریر، إذا كان لدیك اھتمام بذلك.

تمرة، فثمة فإذا تفشل تلك الخیارات في معالجة القضایا األداء المس من خیارات التصعید القائمة.

 .IANAفرصة لتشكیل فریق خاص وخارج التسلسل لمراجعة وظیفة 

والمراجعات في كلتا الحالتین، سواء كانت دوریة ومنتظمة أو خاصة، غیر مقیدة بالمجال الذي 

لذا، فإنھا تملك نطاق محتمل واسع النطاق في  یمكن أن تفحصھ أو على ما یمكن أن توصي بھ.

 كما د االنتقال، وأعتقد أن ھذه نقطة حاسمة یجب أن تؤخذ في االعتبار.اإلشراف على كیان ما بع

 أن تلك المراجعات ال تقتصر على المجال الذي یمكن أن تفحصھ وال على ما یمكن أن توصي بھ.

إن إحدى التوصیات المحتملة التي یمكن أن تنتج عن وظیفة المراجعة ھي أن توصي بالعمل 

ھذا ال یعني أن ھذه التوصیة أو العمل على االنفصال من شأنھ أن على تحقیق االنفصال، لكن 

وسیؤدي ذلك إلى، إذا تم تنفیذ ھذه التوصیة، بدأ تكلیف مجموعة عمل  یؤدي إلى االنفصال.

عبر مجتمع بشكل مماثل بإداء العمل الذي تم للتو القیام بھ على مدى األشھر الستة الماضیة أو 

 ھ انفصال مجموعة عمل عبر المجتمعات.نحو ذلك، وھو ما أطلقنا علی

لذلك ما ترونھ ھنا ھو عبارة عن سلسلة من آلیات الرقابة واإلقصاء من خالل سلسلة من 

الضوابط والتوازنات المتأنیة التي نعتقد أن من شأنھا أن تكون مرضیة وشاملة لتحل محل 

 صلحة المتعددین.وظیفة اإلشراف القائمة مع إیجاد حل مدروس ونھائي بشأن أصحاب الم

ولكننا  وثمة تفاصیل یجب القیام بھا خالل عملیة التنفیذ. ونتمنى بشدة أن توافقوا على ذلك.

نعتقد أن ھذا المقترح كما یشیر یعد بمثابة استجابة مرضیة وشاملة لطلب تقدیم المشروعات 

)RFP من (ICG. .نستعرض وسوف  لذا، أتوجھ لسیادتكم بالشكر على إبداء االھتمام بذلك

ھذا بشيء من التفصیل فیما بعد عندما نأتي إلى الجلسة الختامیة للعمل صباح الیوم عندما 

 نتحدث بشيء من التفصیل ونعید التأكید على الربط بین عمل اإلشراف وعمل المساءلة.

 كما أتوجھ بالشكر إلى الرؤساء بالمشاركة من مجموعة المساءلة. لذا، أكرر شكري.
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واآلن سنعطي بعض الراحة إلى لیز وجوناثان لبضع دقائق قبل أن  اً جزیالً جوناثان.شكر :ماثیو ویل

ینضموا إلینا مرة أخرى في وقت الحق في ھذه الجلسة، في حین سننتقل إلى وصف 

  .ICANNالمقترحات األولیة من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

تقاریر من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز ولھذا الغرض، سینضم إلینا ثالثة من مقدمي ال

، وھم بیكي بور، الذي یقود جزء من عملنا الخاص بالمراجعة واإلصالح؛ ICANNمساءلة 

وبینما  وجوردن كارتر الذي یقود المجموعة المعنیة بآلیات المجتمع، وستیف دیل بیانكو.

  یقومون باستعراض المقترحات؛

ا المقترح المبدئ الذي یستھل بمقدمة یعرضھا توماس حسنا، سیتم التركیز اآلن على ھذ

ونأمل، أن نتخطى ھذه بسرعة شدیدة حتى یصبح لدینا جلسة أطول لطرح األسئلة  ریكیرت.

 توماس، إلیك الكلمة. واألجوبة بعد ذلك.

 

  شكًرا جزیالً لك، ماثیو. :توماس ریكیرت

جتمع المعنیة بالمساءلة بتحسین فقط إنعاش ذكریات الجمیع، تم تكلیف مجموعة عمل عبر الم

لذلك نحن ال نبحث فقط في جوانب المساءلة المتعلقة بانتقال  .ICANNالمساءلة الشاملة لـ

ألن في الواقع، ھذا جزء بشأن المساءلة منصوص علیھ  .IANAاإلشراف على وظائف 

 .ICANNولكننا نحن نبحث في ھیكل المساءلة العامة لـ ،CWGبوضوح في میثاق 

م تقسیم عملنا إلى قسمین من مسارات العمل، أولھا یركز على آلیات المساءلة التي تحتاج ویت

 إلى التنفیذ أو التعھد بھا قبل االنتقال.

وھذا ھو ما نحاول أن  وھذا ما نركز علیھ اآلن. وھذا ما أشار إلیھ فادي بالمرحلة األولى،

  المراجعة والموافقة.نستكملھ قبل اجتماع دبلن للمنظمات األعضاء المعنیة ب

ولكن،  لذلك قد یغیب عنكم بعض النقاط الھامة، بصفة شخصیة، في ھذه المرحلة األولى.

والتي تشمل إجراءات المساءلة أو  ،1اطمئنوا، ثمة مرحلة أخرى والتي نسمیھا مسارات العمل 

 النتقال.عمل المساءلة التي نخطط لھا ونضعھا في الحسبان اآلن ولكن ھذا لن یكتمل قبل ا
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ولكننا قمنا  لذا سیكون عمل المساءلة الذي نقوم بھ عمال على المدى الطویل أو المتوسط األجل.

في تقریرنا بحیث یعلم الجمیع أن ھذا  1بالفعل بإدراج قائمة من مجاالت العمل لمسارات العمل 

الفعل ، ولكن تتوافر لدینا بICANNلیست مجرد نیة غامضة لمواصلة العمل بشأن مساءلة 

  خطة طموحة لم تغفل شيء بمجرد انتھاء انتقال اإلشراف.

فردا یعملون في ھذا المقترح الذي  150ما یقرب من  CCWGوتتضمن مجموعة عمل 

ویمكنكم مشاھدة المشاركین  مشارك. 120و عضوا من المنظمات األعضاء 26یتكون من 

للتحسین لتكون أكثر شمولیة على وبالتأكید، ثمة مجال  حسب المنطقة على ھذه الشریحة.

حتى أولئك الذین یرغبون في االنضمام إلى ھذا الجھد ال یزال بإمكانكم القیام  المستوى العالمي،

لذا، نرجو االنضمام إلى المجموعة  ألن ثمة الكثیر من العمل الذي یجب القیام بھ. بذلك،

  ومساعدتنا على تحقیق ھذه المھمة الھامة.

بعض المعلومات اإلحصائیة عن عدد المكالمات ساعات العمل التطوعي كما أن تتوافر 

ولم أجري، في الواقع، مقارنة ذلك بأرقام مجموعة عمل  ورسائل البرید اإللكتروني المتبادلة.

CWG، .ولكن تحدوني الثقة من أننا سوف نھزمھم في ھذا المجال 

ال یمثل الشيء الذي یحظى بإجماع  -وھذا أمر مھم للغایة  -واآلن، ما عرضناه في تقریرنا 

لذا، فإن ھذه المقترحات التي قمنا بعرضھا علیكم للتعلیق علیھا ال تمثل شيء ألنھ لم  مجموعتنا.

 یتم التأكید علیھا بشكل مؤقت أو نھائي.

وكنا نظن أنھ سیكون من المفید للغایة أن نقوم  وسوف تجري مجموعتنا فترتین للتعلیق العام.

ألننا نرید  من الفترات التعلیق العام حتى قبل أن نتخذ قرار وندعو إلجماع اآلراء،بإجراء فترة 

أن نعرف منكم، من المجتمع، إذا كنا نسیر في االتجاه الصحیح ونقوم بتصحیح المسار، إذا 

 و، في الواقع، كان ثمة البعض ممن سیتحدثون عن ذلك ونحن نعد لھذه الجلسة. اقتضى األمر.

في الواقع،  فھي نتائج عمل مؤقت. في الواقع شيء مخلد بأي شكل من األشكال؛لذلك ال یوجد 

أوضحنا أن مجموعتنا تجري المناقشات، أن مجموعتنا تكافح في بعض المجاالت إلیجاد الحل 

وخیارات مختلفة لمختلف القضایا أمام  – المناسب، وأن مجموعتنا قد قدمت فعلیا مقترح

 المجتمع لالتفاق حولھا.
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ن ما یبدو أنھ منطقي في مجموعتنا من البدایة ھو أن نعتقد أننا یمكن أن ننشئ جمیع آلیات ولك

وأننا نحاول أن تكون  المساءلة وھیاكل المساءلة كلھا والبنیة التحتیة من أربع عناصر رئیسیة.

ع خفیفة الوزن بقدر اإلمكان من خالل عدم اختراع أشیاء جدیدة أكثر من الالزم ولكن في الواق

في بدایة عملنا، أجرینا عملیة  – لذا فإننا .ICANNمن خالل البناء على ما وجدناه بالفعل في 

كما نظرنا في تلك اآللیات التي كانت جیدة،  .ICANNجرد فعلیة آللیات المساءلة القائمة ـل

ھ في ولعلكم تذكرون أن كما، استمعنا إلى المجتمع. وقمنا بتحلیلھا حیث توافر المجال للتحسین،

بإجراء فترة تعلیق عام بالفعل حیث أعرب المجتمع عن  ICANNالعام الماضي قامت 

لذا، ما توصلنا إلیھ من  والتي قمنا بتحلیلھا جمیعا. مخاوفھ، وحیث قدم المجتمع مقترحاتھ،

النتائج ھي في الواقع لیست إال ما توصل إلیھ األفراد في مجموعتنا فقط، ولكنھا تلك النتائج 

 عتمدت وترسخت بالفعل في ردود فعل المجتمع.التي ا

لذا،  لذلك نعتقد أننا نستطیع، بصفة أساسیة، تكرار شيء ما الذي یثبت فعالیتھ على مدى قرون.

وسوف نستخدم  باعتبارھا دولة صغیرة، إذا كنتم ترغب في قول ذلك. ICANNقمنا بإنشاء 

ي تشابھ مثالي، فإننا سننتقل منھ قریبا ولكن، نظرا ألنھ ال یوجد أ ھذا التشبیھ لفترة قصیرة.

 جدا.

 الشعب، والذي من شأنھ أن یكون مجتمع ذو السلطة . – ولكن، في األساس، لدینا التشریع

ونعتقد أنھ في غیاب العالقة التاریخیة مع الحكومة األمریكیة حیث كانت الحكومة االمریكیة 

تلك السلطة، فإننا سنمنحھا  ، و، إذا تالشتICANNتمارس نوعا من بعض السلطة على 

وسأوضح ما یعنیھ المجتمع ذو سلطة  للمجتمع والذي یمثل حقا نموذج األدنى نحو األعلى.

 خالل لحظة،

وسیكون لدینا دستور،  .ICANNحیث سیكون لدینا سلطة تنفیذیة، والتي ستكون مجلس إدارة 

سیكون لدینا سلطة قضائیة،  كما الداخلیة. ICANNوالتي ستكون بمثابة إثراء وتعدیل للوائح 

 التي ستكون بمثابة آلیات مراجعة مستقلة التي نعمل علیھا اآلن.

  حسًنا. حسنا، ستجدون على ھذه الشریحة أربعة عناصر رئیسیة مرة أخرى.

إننا نفكر في إیجاد شيء الذي أطلقنا علیھ في البدایة مجلس المجتمع  وھذا ما نخطط للقیام بھ:

الدعم واللجان االستشاریة تمثیل وحیث یكون كل منھا، باستثناء اللجنة  حیث یكون لمنظمات

، RSSACواللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر  SSACاالستشاریة لألمن واالستقرار 

وستجتمع ھذه  صوتین. RSSACو SSACو خمسة أصوات، – سیكون لكل منھا صوتین
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وستمثل سلطات المجتمع  طات المجتمع.المجموعة معا وتتخذ بعض القرارات بشان ممارسة سل

في ضوء الخطط االستراتیجیة وخطط التشغیل وأیضا  ICANNھذه إمكانیة لمراجعة میزانیة 

 لتحقیق االنسجام في تعدیالت الالئحة الداخلیة.

فكیف سنتمكن من  كما ستوفر الفرصة لعزل المدریین الفردیین أو عزل مجلس اإلدارة بأكملھ.

و، لكي نجعل اللوائح الداخلیة قویة، ألن  نستثمر ذلك في الالئحة الداخلیة.سوف  تفعیل ھذا؟

واآلن یجب أن تكونوا حذرین یا رفاق، ألننا  ثمة البعض في المجتمع الذین یقولون: "حسنا.

ولكن، بمجرد ابتعاد  سنقوم بتعدیل الالئحة الداخلیة اآلن لكي تتضمن كل خواص المساءلة ھذه.

  ة مما یضمن أن ھذه التحسینات لن تكون عكسیة ونعود إلى المربع رقم واحد؟"الحكومة األمریكی

بحاجة إلى أن تكون أكثر  ICANNوھذا ھو السبب في تفكیرنا في أن بعض جوانب مساءلة 

لھذا السبب ابتكرنا الفكرة المسماة اللوائح  .ICANNقوة من الجوانب األخرى لمساءلة 

وأنتم  نھ أن یكون بمثابة المھمة وااللتزامات والقیم األساسیة.وھذا من شأ الداخلیة األساسیة،

وھذا من شأنھ أن یكون  تعلمون أن الالئحة ستصاغ بلغة جدیدة، لغة معدلة في الالئحة الداخلیة،

بمثابة عملیة مراجعة مستقلة بحیث ال یمكن ألي شخص تكوین رأي مفاده أن، كما تعلمون، أننا 

قضائیة في النظام الجدید لذلك دعونا نتخلص منھا ونمحوھا من ال نحتاج لھذه السلطة ال

ولكي ال  وستكون بمثابة سلطة االعتراض على قوانین الالئحة الداخلیة غیر األساسیة. الالئحة.

، سنقول أن مجلس اإلدارة یمكن أن یقوم بإجراء التعدیالت ICANNیكون تعطیال لعملیات 

وسوف یقومون بذلك من خالل عملیة التشاور مع  یفعل اآلن.العادیة على الالئحة الداخلیة كما 

وإذا حدث  ومن ثم سیقوم مجلس اإلدارة باتخاذ قرار بشأن تعدیل الالئحة الداخلیة. المجتمع؛

شيء بطریقة خاطئة في ذلك التعدیل، وإذا شعر المجتمع بذلك، حسنا، فإن تعدیل الالئحة 

اإلدارة للقیام بھ، ومن ثم یمكن للمجتمع االعتراض الداخلیة ال یكون بالفعل ما فوضنا مجلس 

 على ھذه التعدیالت على الالئحة الداخلیة وفق الالئحة الداخلیة العادیة بعد وقوعھا.

حیث سیكون المجتمع في حاجة إلى موافقة  وبالنسبة للوائح الداخلیة األساسیة، ستكون مختلفة،

رى بعض المراجعات مثل تلك التي تطلبھا ثم ستج صریحة على تعدیالت الالئحة الداخلیة.

وسلطات المجتمع التي  والتي ستشكل أیضا اللوائح الداخلیة األساسیة، ،CWGمجموعة عمل 

وبالتالي فإن ھذه اللوائح  وھذا كلھ من أجل ضمان أن نحافظ على المرونة. وصفتھا للتو.

ومع  إلى عتبة التصویت أعلى. ألنھا بحاجة الداخلیة األساسیة تعتبر أقوى وأصعب في التعدیل،

 ICANNوحتى أمور مثل اختصاص  تعمل في بیئة سریعة التغیر. ICANNذلك، ندرك أن 

ویمكننا القیام بذلك من  ووالیتھا قد تحتاج إلى إعادة صیاغة في بضع سنوات في المستقبل.
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ل ما تقوم بھ ھیئة وقمنا بتحلی ومن ثم سیكون لدینا آلیة مستقلة لالستئنافات. خالل ھذا الھیكل.

موضع القصور أو حتى  – لقد قمنا بتحلیل مواضع أوجھ القصور المراجعة المستقلة الیوم.

 وحاولنا تحسین ذلك عن طریق إضافة بعض المالمح المحددة لذلك. مواطن الضعف،

لذلك نرید أن تصبح قرارات ھیئة المراجعة المستقلة أو تفكیرنا الحالي ھو أن تصبح قرارات 

 ة المراجعة المستقلة ملزمة لمجلس اإلدارة.ھیئ

إننا نعتقد أن وجود ھیئة المراجعة المستقلة تعتبر بمثابة فكرة جیدة ألنھا لن تنظر فقط في 

ولقد قمنا  الجوانب اإلجرائیة، ولكن أیضا سننظر في جوھر القضایا للبت في موضوع الدعوى.

ة المستقلة حسنا، كان قرارا خاطئا ولكن بمناقشة قضیة واحدة كثیرا حیث قالت ھیئة المراجع

وبالتالي، لم یكن لدیھم أي وسائل أخرى  كان كل شيء من الناحیة اإلجرائیة كان صحیحا.

إننا نبحث في  وھذا ما نحن بصدد تغییره. لالعتراض على القرار ومساعدة الطرف المتضرر؛

كما أننا نتطلع أن  ة نسبیا.جوانب إمكانیة الوصول والتكالیف المنخفضة والتكالیف المنخفض

یكون لدینا لجنة دائمة من خبراء مستقلین تتألف من خبیر واحد أو ثالثة، حسب الحالة، والذي 

 سیتم اختیارھم التخاذ قرار بشأن تلك القضایا.

واآلن، فإن كل سلطات المجتمع ھذه التي كنت أشیر إلیھا في وقت سابق سوف تتبع نفس نظام 

 – أي منظمة من منظمات الدعم أو أحد اللجان االستشاریة أو العدید منھالذا،  صنع القرار.

لذلك، على سبیل المثال، عند دعوة مجلس اإلدارة كلھ لالنعقاد، فلن یتشكل من مجموعة واحدة 

ثم سیتم  ویمكنھم تقدیم التماس، فقط التي یمكن أن تبدأ ھذه العملیة، ولكن سنحتاج العدید منھا.

مقدم االلتماس مجموعة من مجموعات المجتمع، والتحقق من أن االلتماس یلبي التحقق من بأن 

واستنادا إلى  ثم، إذا كان األمر كذلك، إذا تم استیفاء الشروط، یتم التصویت. الشروط المطلوبة.

ھذا الموضوع الذي یعتبر محل قلق، سیتم التصویت علیھ إما بتكلیف من إحدى منظمات الدعم 

بحیث یعتمد على  الستشاریة أو الممثلین الذین یمكن أن یكون لدیھم مرونة،أو أحد اللجان ا

 الحالة.

 والذي یستوجب التنفیذ. ولكن بعد ذلك، إذا تحققت عتبة تصویت معینة، سوق یتم اتخاذ قرار،

 صوتا في المجمل. 29سیكون لدینا  – وكما ذكرت في وقت سابق – و، وفقا لتفكیرنا الحالي

كثیر من الحاالت لن نضع قوانین بشأن الكیفیة التي ستدار بھا ھذه األصوات من ولكن بالنسبة ل

 خالل مختلف منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

  لذا أعتقد أنني یجب أن أتوقف عند ھذه النقطة.
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إن ما فعلناه باعتباره وسیلة لتحقیق ذلك، أننا فكرنا في ھیكل الذي أطلقنا علیھ النموذج 

وكان ھذا  لى الرغم من أننا أبقینا على الباب مفتوحا القتراح نماذج أخرى.المرجعي، ع

النموذج المرجعي مثل ھذا الذي اقترحتھ منظمات الدعم واللجان االستشاریة والتي من شأنھا 

وكانت التوصیة بأننا سوف نستخدم جمعیات فردیة، والتي  أن تنشأ كیانات قانونیة إضافیة.

ولكن ال یتفق الجمیع على  فھي غیر مؤثرة وفق إدراكنا، نوني غیر مؤثر.تعتبر بمثابة ھیكل قا

 سنعود إلى تلك النقطة في لحظة. – ونحن سنصل إلى ذلك أنھا غیر مؤثرة.

ولكن ستقوم منظمات الدعم واللجان االستشاریة بإنشاء ھذه الكیانات القانونیة اإلضافیة التي 

وكانت  تمییزه) بغرض ممارسة المجتمع لصالحیات معینة.ستمثل كیان بدیل أو (مقطع متعذر 

واآلن،  ھذا ھو النموذج المرجعي. وكان ھذا ھو االقتراح الذي تقدمنا بھ؛ ھذه ھي الفكرة.

  سنلقي نظرة على كیفیة سیستجیب المجتمع لمشروع التقریر الخاص بنا أو لتقریرنا األول.

 – حسنا، لیون، ھل تود أن

 – أم ھل استمر في

إننا  حسنا، لقد حاولنا تصنیف مختلف المجاالت التي یتضمنھا تقریرنا في ثالثة أقسام. حسًنا.

وحاولنا أن نقوم بتحلیل وفھم التعقیبات التي  في طریقنا إلى الوصول إلى إجماع في اآلراء.

 بھ.لذلك حاولنا تحدید تلك المجاالت التي یدعم فیھا المجتمع بقوة ما كنا نقوم  حصلنا علیھا.

ومن ثم لدینا قسم  ولقد حاولنا تحدید المجاالت التي تحتاج إلى مزید من التفسیر أو التوضیح.

وأؤكد  آخر أو مجال أخر حیث برزت الحاجة إلى مزید من التشاور بین أعضاء المجموعة.

لسیادتكم أن الغالبیة العظمى من المعلقین قد صفقوا لنا على الھیكل ذات األربع عناصر 

وقالوا  وقالوا أنھا فكرة جیدة، وھذه ھي الطریقة التي ینبغي أن تسیر بھا األمور. یة،الرئیس

أعتقد أن ھذا خبر جید  .ICANNأیضا أن ما نقترحھ یؤدي إلى تعزیز جوھري لمساءلة 

ولم یستغرق األمر مني  لدینا مدى محدود من السلطات. إنھ بالفعل خبر جید للغایة. للغایة.

إن الشروط التي یجب أن  وقال المجتمع نعم. رح تلك المجاالت لكم،سوى بضع دقائق لش

  وھذا ما یجب علیكم القیام بھ. تتوافر من أجل تعزیز المساءلة تحظى بالموافقة.

كما كان العمل  كما یبقى مبدأ اللوائح الداخلیة األساسیة موضع توافق المعلقین سواء قل أو كثر.

 ابة األمر الذي حظي بسعادة كبیرة من المجتمع.ومھمتھا بمث ICANNأكثر على ھدف 
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وكان إدماج مراجعات تأكید االلتزامات في اللوائح الداخلیة أو على األقل أجزاء منھا بمثابة 

ألننا قلنا ما الذي  كان دمج تلك المراجعات بمثابة األمر الذي حظي بإعجاب المجتمع. – األمر

ھل ستذھب كل ھذه  مرحلة ما في المستقبل؟سیحدث بمجرد إنھاء تأكید االلتزامات في 

 سوف ندرجھا في اللوائح الداخلیة بشكل دائم. قلنا، ال، لن تذھب ُسدى، المراجعات ُسدى؟

ألننا تلقینا الكثیر من ردود الفعل اإلیجابیة تجاه النھج العام الخاص  وأعتقد ان ھذا خبر سار.

 --وقام الفریق الفرعي بمزید من التفاصیل.وھو األمر الذي یتطلب بالتأكید العمل علیھ  بنا،

قامت الفرق الفرعیة بإجراء مالحظة جیدة عن المجاالت التي تحتاج إلى مزید من العمل الذي 

  ولكن كان ھذا محل جدال كثر أو قل. یتعین القیام بھ.

تلقیناھا و، قبل أن أنقل الحدیث إلى زمیلي لیون، أود فقط أن أشیر إلى أن جمیع التعلیقات التي 

فنحن نستخدم ما یسمى أداة مراجعة التعلیق العام بحیث  والتي سنتلقاھا سیتم تحلیلھا بجدیة تامة.

یتم تقسیم جمیع التقاریر الواردة، التعلیقات إلى أجزاء في مجاالت ذات صلة من التقریر بحیث 

مجموعتنا ومن ثم لقد قامت  نضع كل تعقیبات المجتمع تجاه موضوع محدد في مكان واحد.

بالعمل على جمیع التعلیقات الخاصة بجمیع األقسام، كما قمنا بإجراء المزید من التنقیح للردود 

لذلك  التي یمكن أن تكون إما، حسنا، ھذه نقطة جیدة لكننا قمنا بالفعل باستعراض ھذا من قبل.

أن نعید النظر  ،أو ھذا بالفعل فكرة ممتازة في ھذه اللحظة لیس ھناك مزید من العمل المطلوب.

فیما قمنا بھ حتى اآلن، وأخذ ذلك على محمل الجد والمضي في تطویره وربما التوصل إلى حل 

 لذلك أعتقد أنني یجب أن أتوقف ھنا وأنقل الحدیث إلى، لیون. مختلف.

 

معكم لیون سانشیز، بالنسبة ألولئك الذین یحضرون من خالل  شكًرا جزیالً لك، توماس. :لیون سانشیز

 .Adobe Connectلمشاركة عن بعد ومراكز الُمداخلة عن بعد التي تتصل بغرفة برنامج ا

ولكن، بالطبع، لدینا  كما قال توماس للتو، توافر الكثیر من الدعم للمقترح الشامل الذي قدمناه.

  أیضا التوصیات التي تحتاج إلى مزید من الشرح والتوضیح.

ونستطیع القول من منظور شامل،  ).IRPعة المستقلة (إن أحد تلك المقترحات ھي ھیئة المراج

، عندما كنا نقوم بتصمیمھا ونقدمھا باعتبارھا مقترح، كانت تحظى بالدعم الشامل من IRPأن 

ولكنھا، كما قلت، تتطلب بعض التوضیح في مجاالت مختلفة مثل، على سبیل المثال،  المجتمع.

كما برزت بعض  تستلزم مزید من التوضیح. إننا تحدثنا عن عملیة طلب إعادة النظر التي

  المخاوف وبعض األسئلة المطروحة فیما یتعلق بعملیة طلب إعادة النظر.
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مثل، على سبیل المثال، لدینا  وبرزت أیضا بعض التعلیقات بشأن دور محقق الشكاوى،

أصحاب تعلیقات یشیرون إلى أنھ یجب على محقق الشكاوى إجراء مراجعة أولیة على 

لذلك نعتقد أن ھذا التعلیق،  القانوني. ICANNلتماسات التي نقدمھا بدال من فریق عمل اال

بطبیعة الحال، ذات قیمة كبیرة والذي من شأنھ أن یُؤخذ بعین االعتبار عند تكوین رؤیتنا 

كما ُطلب منا إجراء  المستقبلیة عن الوثیقة، المقترح الخاص بإجراء الفترة الثانیة للتعلیق العام.

تنقیح على تشكیل المراجعین في مجلس اإلدارة ومراجعة تضارب المصالح، على سبیل المثال، 

وأعتقد أن  یجب أال یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة القرارات التي یصدرونھا بأنفسھم.

  ھذا یعتبر بمثابة قضیة رئیسیة یجب معالجتھا، وبطبیعة الحال، أثارھا المجتمع من قبل.

مثل، على سبیل المثال، ما یُحدث تأثیرا  بعض التعدیالت في معاییر المراجعة. كما أجرینا

وستكون ھیئة المراجعة المستقلة الجدیدة مفتوحة ألي  مادي مقابل ما یُحدث ضررا مادي.

ھذا ھو النقاش الذي سنقوم بإجرائھ في ھذه  شخص لحق بھ تأثیر مادي أو ضرر مادي.

  ة الحال، التوضیح.والتي ستتطلب، بطبیع المرحلة،

فقد یُنظر إلى  كما وردت إلینا مالحظات من أجل تحدید المواعید النھائیة والجداول الزمنیة.

بعض المواعید النھائیة والجداول الزمنیة باعتبارھا قصیرة جدا أو ربما یعتبرھا آخرین طویلة 

لزمنیة والمواعید كما وردت بعض الطلبات، على سبیل المثال، بشأن تمدید الجداول ا جدا.

  وھذا أمر ھام، بطبیعة الحال. النھائیة في الظروف االستثنائیة.

وتلقینا أیضا بعض التعلیقات بشأن الشفافیة وغیرھا من الموضوعات مثل الترتیبات المالیة 

 وتمكین المجتمع المحلي، ومنع استخدام ھیئة المراجعة المستقلة في وسائل تافھة أو كیدیة.

ولیس، كما ذكر  ذا، بطبیعة الحال، كما قلت، بمثابة عمل ال یزال في حیز التنفیذ،لذا یعتبر ھ

وسوف نستمر في العمل على دمج مختلف  فھذا األمر لم یتم التأكید علیھ. توماس، عمل نھائي.

 التعلیقات التي وردت إلینا حتى اآلن من المجتمع للمشاركة في النسخة المقبلة من المقترح.

ه التوضیحات وھذه التفسیرات حول ھذه الموضوعات، ثمة أیضا قضایا جدیدة وفضال عن ھذ

  سیتم طرحھا.

 وأعتقد أنھ، ماثیو، لدیك موجز عن تلك القضایا، ألیس كذلك؟
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إن ھذا الجزء یعتبر في الواقع األكثر إثارة لالھتمام بالنسبة لنا كمجموعة ألنھ  شكًرا لك، لیون. :ماثیو ویل

رة التعلیق العام وتكون تحت وطأة الضغط إلصدار تعلیق عام أولي سریع، عندما تبدأ في فت

حتى إذا لم یكن مبنیا على مقترح بإجماع اآلراء، ألننا نعلم أن المجتمع سیلفت انتباھنا إلى 

 وھذا ما حدث بالفعل. بعض الجوانب التي لم نكن نعتبرھا مھمة، حتى باعتبارنا مجموعة كبیرة جدا.

لذا، كانت القضایا الرئیسیة التي لفتت انتباھنا ھي القضیة رقم واحد، بشأن قضیة ثقافة 

ICANN  العامة تجاه المساءلة، ویعقب ھذا مخاوفنا المتعلقة بكیفیة تحلیل المساءلة من مجلس

وتلك ھي القضیة التي تم طرحھا باعتبارھا تمثل أحد  اإلدارة على جمیع طبقات المنظمة.

لن نستھلك في الواقع الكثیر من الوقت في  – لذا، فإنھا دید من أصحاب التعلیقات.مخاوف الع

لذلك تعتبر ھذه قضیة من القضایا التي سیتم النظر في كیفیة معالجتھا بوضوح  ھذا الشأن.

 بأفضل الوسائل في نطاق المیثاق الخاص بنا.

ید للغایة من العدید من أما القضیة الثانیة فكانت بشأن الموضوع الذي ُطرح على نحو ج

فالنموذج الذي قدمناه یعتبر بمثابة  أصحاب التعلیقات تحت عنوان من الذي سیراقب المراقبین.

حیث أننا نقوم بفصل السلطات بحیث یصبح ھناك توازن بین  نموذجا للمساءلة المتبادلة،

وقال العدید  .صالحیات مجلس اإلدارة وصالحیات عملیة المراجعة المستقلة وسلطات المجتمع

ویقولون  من أصحاب التعلیقات، ولكن من الذي سیتولى اإلشراف حقا على مساءلة المجتمع؟

یشیر  – عن طریق المجتمع أن منظمات الدعم واللجان االستشاریة ألنھا بمثابة المنظمات التي

وأعتقد  مقترحنا إلى منحھا السلطة على عدد محدود من القرارات التي یتخذھا مجلس اإلدارة.

ومرة  أن ھذا جانب في غایة األھمیة لدرجة أننا سنضطر إلى دراستھا ضمن مجموعتنا.

أخرى، داخل النطاق المحدود من میثاقنا، ألنھ بالتأكید لیست لدینا نیة أو حتى إمكانیة االنخراط 

في تعدیل جوھري لھذا، ولكن مع ذلك، نحن بحاجة إلى التأكد من عدم وجود عواقب غیر 

ة في منح السلطة إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة من خالل ھذه مجموعة مقصود

 .2وھذا ھو البند رقم  المحدودة من السلطات.

تم منحھ السلطة على  ICANNفیتناول في األساس كیفیة التأكد من أن مجتمع  3أما البند رقم 

من أن منظمات الدعم  كیف نتأكد نحو كاف بما یمثل مجتمع اإلنترنت العالمي بشكل عام.

واللجان االستشاریة، عند استخدام السلطات الجدیدة التي منحت لھم، سیتماشون فعال مع 

وقد تم تحقیق ھذا من خالل عناصر التنوع، كیف یمكننا  توقعات مستخدمي اإلنترنت األوسع؟

 بدرجة كفایة؟التأكد من أن ھذه الھیئات التي قمنا بإنشائھا، ومنظمات الدعم أنفسھا، متنوعة 

 أنھ كما قال فادي شحادة في حفل االفتتاح عن التمیز. – ومن الضروري التأكید على أنھ كما
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لیس  – إنھ لیس ألنكم لن تحصلوا أبدا على التنوع بمفھومھ الكامل. األمر یتعلق بأحد الرحالت.

وتلك ھي القضیة  .تعزیز المساءلة، وتعزیز التنوع لكن األمر یتعلق بالتعزیز؛ ھناك حد الكمال،

 التي تم طرحھا في كثیر من التعلیقات، وسنتولى بالنظر في كیفیة معالجتھا بأفضل السبل.

وبشأن ھذه القضایا الثالث الجدیدة، ستكون األسئلة بالتأكید موضع ترحیب في جلسة السؤال 

أفكارنا،  والجواب التي ستجرى اآلن لطرح األسئلة والمقترحات ألننا فقط في بدایة استعراض

 ومن الجدیر باالھتمام أن نحظى بإسھاماتكم عن تلك القضایا.

یتناول الموضوع الرابع في ھذه القائمة أحد المخاوف الرئیسیة التي وردت إلینا في عدد من 

یعد النموذج المرجعي  التعلیقات بشأن النموذج المرجعي الذي ذكره توماس في وقت سابق.

تصمیمھ لمنح المجتمع السلطة من خالل آلیة المجتمع التي حصلت بمثابة النموذج الذي قمنا ب

وكما قال توماس، قمنا بدراسة النموذج المرجعي الذي من شأنھ  صوتا، وما إلى ذلك. 29على 

إلى منظمة عضویة حیث لن یكون األعضاء مجرد أعضاء عادیین ولكنھم  ICANNأن یحول 

، ولجنة At-Largeو ،GACولجنة  ،ASOومنظمة  ccNSOسیكونون أعضاء في منظمة 

RSSAC  ولجنةSSAC ومنظمة ،GNSO. .وھذا ھو  ولن تكون عضویة مفتوحة

الذي یذكر أن ھذه المنظمات من شأنھا أن تنشأ جمعیات الفردیة لكي تصبح من  المقترح،

مخاوف بشأن التعقید، العواقب غیر المقصودة من  مما أثار عددا من المخاوف. األعضاء،

ھذه الجمعیات الفردیة، وعدد من المخاوف بشأن حقیقة أن ھذه المنظمات قد تكون مساءلة 

  متحدة على وجھ التحدید في بعض الوالیات القضائیة، بما في ذلك والیة كالیفورنیا.

 وبناء علیھ، قامت مجموعتنا یوم الجمعة بصفة أساسیة بمراجعة كل ھذه التعلیقات واالستماع .

 شدید، ثم قلنا حسنا، دعونا نحاول إعطاء فرصة أخرى لتصمیم نموذج. لقد استمعنا باھتمام

لذلك عقدنا ھذه الجلسة الممتازة من مجموعة من المشاركین واألعضاء الذین یبلغ عددھم 

حوالي اثنا عشر وذلك لعرض وتوضیح رؤیتھم تجاه النموذج المفضلة لدیھم في خمس دقائق، 

ونحن حالیا بصدد تصمیم نموذج جدید  ى عدد من المعاییر.ثم بدأنا في تضییق القائمة بناء عل

نصنفھ حالیا باعتباره نموذج منظمات الدعم واللجان االستشاریة ذات السلطة والذي یخول 

وبالتالي فإن نفس عدد السلطات ال یزال ممكنا، مع عدد أقل من الخطوات  سلطة مالئمة.

وأتوقع أن تطرح  الكثیر جدا قید التطویر.لذلك ما زال ھناك  اإلضافیة التي یجب اتخاذھا.

ولكن ثمة أمرا  بعض األسئلة بشأن ذلك، وأنا متأكد أن بیكي بور ھنا یمكنھا اإلجابة علیھا.

من الضروري أن یسأل أي سؤال حول ھذا  – واحد أرید أن أوضحھ ألنھ ربما لم یعد

لم تطرح أي أسئلة عن  ثر.ال أك الموضوع، وھو الجمعیات الفردیة، فھي خارج نطاق األسئلة.
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االندماج جمعیة محددة في والیة كالیفورنیا من حیث التسجیل وملء استمارات لمحامین في 

ھذا النموذج باق، واآلن نحن بصدد االنتقال إلى نموذج آخر والذي  – لذلك ال یزال كالیفورنیا.

 لقد ا، ال یزال كل شيء ھنا.یحتوي على عدد من أوجھ التشابھ ألنھ إذا نظرتم إلى ھذه الشریحة ھن

 تفید بأنھم یریدون البقاء بصفة استشاریة لذلك سیتغیر SSACو RSSACوردت إلینا تعقیبات من 

ال یزال المجتمع  – إنھم ال یزالون ولكن ستظل السلطات كما ھي. .29سیتغیر العدد  العدد،

یملك سلطة رفض المیزانیة أو أحد الخطط االستراتیجیة أو رفض تعدیالت الالئحة الداخلیة أو 

الموافقة على تعدیالت الالئحة الداخلیة األساسیة أو عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو عزل 

ربما ترید وأعتقد أنني سوف سأتوقف عند ھذا ف مجلس اإلدارة كلھ باعتباره إجراء أخیر.

 مجموعتنا إلى إبراز المزید من التفاصیل عن ھذا النموذج قبل أن یخضع للمناقشة، ولكن أعتقد أنھ كان

من الضروري اإلشارة إلى أن النموذج ذو الطبقتین حیث تعتبر منظمات الدعم عضو فیھ ومن 

را إلى المغزى وأعتقد أنھ مع ذلك سنأتي أخی من خارج الطاولة. – ثم فأنھا تمثل جمعیة أخرى

لقد تحدثنا طویال بما  من ھذا االجتماع حیث یمكننا توجیھ األسئلة والحصول على إجابات عنھا.

 لیون. فیھ الكفایة اآلن، وأنقل الحدیث إلى لیون الذي سیدیر الجزء الخاص بالسؤال واإلجابة.

 

ل لطرح األسئلة وتلقي تعلیقات من حسنا، نود بالطبع أن نفسح المجا شكًرا جزیالً لك، ماثیو. :لیون سانشیز

توجد میكروفونات في الجزء األمامي من الغرفة، وأرجو من سیادتكم أن تكون  الجمھور.

 سوف یتوافر ساعة توقیت تحدد المشاركة بدقیقتین. التعلیقات واألسئلة الخاصة بكم قصیرة.

أود أن  – لذلك أذكركم قات.لذلك یرجى اآلن أن تتقدموا إلى األمام وطرح األسئلة وإبداء التعلی

أذكركم بأن یذكر كل شخص اسمھ، بطبیعة الحال، واالنتماء ألغراض تتعلق بالنص 

 فھذا یسھل علیھم األمر لمعرفة من الذي والمشاركین عن بعد، وبطبیعة الحال، ألغراض الترجمة.

 في قائمة االنتظار.لذا لیتفضل أول المتحدثین  یتحدث بدال من مجرد معرفة إن كان امرأة أو رجل.

 

تتعلق أسئلتي فعال  .IPCعضو في دائرة الملكیة الفكریة  معكم آني أیكمان سكالیز. شكًرا. :آني أیكمان سكالیز

بمقترح اإلشراف، لذلك ال أعرف إذا كان جوناثان ولیز قد عادا أم ال، ولكن ربما یمكن 

سؤالي األول عن مقترح اإلشراف ھو بعد  لآلخرین اإلجابة على ھذین السؤالین المختصرین.

، ھل سیقدم مدیر عام IANAانتقال اإلشراف وإنشاء كیان ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

IANA  تقریرا إلى مجلس إدارةICANN  أو إلى مجلس إدارةPTI؟ 
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 CWGـإلى الجلسة المخصصة ل CWGشكرا، سوف تؤجل األسئلة المتعلقة بمجموعة عمل  :لیون سانشیز

 – والمزمع عقدھا مباشرة بعد ذلك

 

 ال یتم طرح أي األسئلة عن اإلشراف اآلن. :آني أیكمان سكالیز

 

 – نود أن نرجئھا إلى وقت آخر – ال، نود أن :لیون سانشیز

 

 عذًرا. :آني أیكمان سكالیز

 

 آسف لذلك. كانت تلك نقطة كان من المفترض أن أوضحھا. :لیون سانشیز

 

 كان ھذا خطئ. :لیزآني أیكمان سكا

 

كریغ ان جي من مركز معلومات شبكات آسیا  لقد قیل لي أن نطرح ھذا السؤال ذات الصلة. :كریغ أن جي

إنھ السؤال الذي یمثل في الواقع نقطة التقاطع بین اإلشراف  .APNICوالمحیط الھادئ 

، ثمة الكثیر من IANA، كیان ما بعد انتقال اإلشراف على وظائف PTIوبالنسبة لـ والمساءلة.

أما ما یتعلق بالمساءلة أقول لكم، ھل ثمة أي  .PTIاآلراء التي تطرح بشأن الھیكل وإنشاء 

من حیث إدراج شيء ما في اللوائح الداخلیة األساسیة الخاصة  PTIأفكار بشأن الحفاظ على 

اللوائح أو تغییر  PTIأو تغییر  PTIمن، مثال، التخلص من  ICANNبھذا الكیان بحیث یمنع 

 بطریقة ما؟ PTIالداخلیة لـ

 

 بیكي؟ ھل یرید أي شخص اإلجابة على ھذا السؤال أو تقدیم رد؟ شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز
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، لكننا سوف نحصل على حزمة CWGلم أكن أتابع عن كثب مجموعة عمل  – كنت أتوقع :بیكي بیر

، وال أستطیع أن أتخیل CWGمن تعدیالت الضروریة في اللوائح الداخلیة من مجموعة عمل 

 أن شیئا من ھذا القبیل لن یكون متضمنا في تلك التعدیالت.

 

سیتم اعتباره من الالئحة  PTIإذا جاز لي أن أضیف، فإنھا یمكن أن تشیر إلى أن إنشاء  :ستیف دیل بیانكو

في وقت وكما اشتكى الرؤساء بالمشاركة  الداخلیة األساسیة، ولیس مجرد الئحة داخلیة عادیة.

سابق، بأن اللوائح الداخلیة العادیة تخضع إلحدى سلطات المجتمع من الحجب والتعدیل من 

ولكن الالئحة الداخلیة األساسیة تعتبر  خالل األغلبیة التي تبلغ ثالثة أرباع مجلس اإلدارة.

، فإذا اقترح مجلس اإلدارة إجراء تعدیل على الالئحة داخلیة األساسیة مختلفة إلى حد ما.

سیضطر المجتمع إلى الموافقة على المقترح بأغلبیة ثالثة أرباع األصوات، وأعتقد أن ھذا ھو 

 حمایة التي كنتم تطالبون بھا.

 

 ICANN، یمكن لـICANNستكون تابعة ومملوكة بالكامل لـ PTIلذا، ومن قبیل المتابعة، وألن  :كریغ أن جي

دون الرجوع إلى أي  PTIة الداخلیة لـ، وذلك بتعدیل الالئحPTIعندئذ التخلص فنیا من 

 شخص آخر إال إذا ُمنِعت من القیام بذلك بموجب لوائحھا الداخلیة، سواء كانت أساسیة أو غیر أساسیة.

 

 ماثیو. :لیون سانشیز

 

لنا أن متطلباتھم كانت من المفترض أن تكون، فقط  CWGتوضیح مجموعة عمل  – بمجرد :ماثیو ویل

باإلضافة إلى ذلك، فإن التخلص من شركة  لوائح الداخلیة األساسیة.بشكل افتراضي، ھي ال

تابعة كما أتوقع سیكون من خالل وضع خطة استراتیجیة ومن خالل المیزانیة والتي من شأنھا 

في  – أن تعني أن المجتمع لن تكون مخوال باستخدام حق النقض ضد مثل ھذه الخطة في حالة

اإلدارة بذلك خارج نطاق الخطة االستراتیجیة أو خارج وإذا قام مجلس  حال حدث ذلك.

أقصد، وأتوقع أن یحدث ھذا  – المیزانیة، سیكون المجتمع مخوال بعزل مجلس اإلدارة، إذا كان

لذلك ثمة عدد من السلطات في مقترحاتنا  الموقف باعتباره موقف ذات حساسیة بالغة شدیدة.

 یو المتطرف.التي توفر في الواقع ضمانات لھذا السینار
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 شكًرا. :كریغ أن جي

 

 تفضل آالن. شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

 

إن نموذج اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم ذات السلطات الجدید یعتبر مثیر لالھتمام،  شكًرا. :أالن غرینبیرغ

وخاصة وأنھ یسمح لكل من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم أن تقرر ما إذا كانت ستشارك 

ویتعلق األمر محل التساؤل بما إذا  لن تشاركا. RSSACو SSACسمعنا بالفعل أن  أم ال.

 تستطیع المشاركة، بسبب مختلف القضایا المتعلقة بكیفیة GACكانت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

قد  ccNSOكما وردت تعلیقات أن  .ASOولم نسمع من منظمة دعم العنوان  مشاركة الحكومات.

 At-Largeوتقول التعلیقات أنھ إذا اختارت لجنة  اكل مع منظمة العضویة.تواجھ مش

 أیضا عدم المشاركة، فإن لدینا أیضا بعض المخاوف الكبیرة في ھذا المجال، ALACاالستشاریة 

 – و – و ICANNھي العضو الوحید من  GNSO ویمكن أن ینتھي بنا المطاف بأن تكون

 [ ضحك ]

 GNSOالتي تسیطر علیھا فقط  ICANNمن رؤیة  أمرا رائعا.، مما قد یجعلھ GNSOمن 

لیست بالضرورة سیطرة مطلقة  – ثمة سیطرة قویة جدا جدا – GNSOوعندما یكون لدى 

على االعتراض على أي شيء من خالل األطراف المتعاقدة،  – ولكن تأثیر قوي للغایة وقدرة

 اب المصلحة المتعددین.موضع الشك باعتبارھا عملیة أصح ICANNالتي بدأت وضع 

 

 بیكي، ھل تریدین الرد على ذلك؟ شكًرا جزیالً لك، أالن. :لیون سانشیز

 

أوال وقبل كل شيء، یعتبر ھذا مصدر قلق كبیر، بغض النظر عن النموذج الذي نتعامل  نعم. :بیكي بیر

من  معھ ومنع االستحواذ والتأكد من أن سلطة المجتمع یمارسھا المجتمع ولیس من أقلیة

لذلك أعتقد أن ھذا أمر بالغ األھمیة في أي نموذج،  المجتمع التي تفرض آرائھا على اآلخرین.

وأنھ من المنطقي تماما أن نسأل ھذا السؤال بموجب نموذج اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم 

 ذات السلطات.
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ستشاریة ومنظمات الدعم أرید فقط أن أقول أن نبدأ، أننا بدأنا الحدیث للتو عن نموذج اللجان اال

یبدو  – وكما تعلمون، لقد وصلنا إلى وأرید أن أُذكر بأنھ مقترح لم ینتھي بعد. ذات السلطات.

ولكن أنواع الضوابط والتوازنات حول نوع الدعم  أن الناس مھتمة، لكنھ أمر لم یكتمل بعد.

لن تذھب سدى  الذي تحتاجونھ في المجتمع للمضي قدما مع أي من ممارسات تلك السلطات

ألن أحد منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة ستتخذ الخطوات الالزمة لكي تصبح عضوا 

ومن الواضح أن ثمة تفاصیل  وال تزال تلك الضوابط والتوازنات موجودة ھناك. رسمیا.

وتحسینات یجب القیام بھا، ولكني أعتقد أن ھذا العمل الشاق األساسي الذي یتعین علینا القیام 

بھ، بغض النظر عن المكان الذي سنذھب إلیھ، ویجب علینا القیام بھ بشكل واضح إذا اعتمدنا 

 وأي ما كانت النتیجة. على نموذج اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم ذات السلطات؛

 

 شكًرا. :أالن غرینبیرغ

 

 ستیف، ھل ترید أن تضیف إلى ذلك؟ شكرا جزیال لھذا العرض، بیكي. :لیون سانشیز

 

آالن، أردت التعلیق على أحد الجوانب األخرى وھو قرار المشاركة في  إذا كنت ال تمانع. :ستیف دیل بیانكو

واللجان و  الدعمالتصویت، آالن، إن قرار المشاركة في التصویت متاح ألي من منظمات 

، 19 االستشاریة ألنھ یدرج في اللوائح الداخلیة إجراء التصویت كما ھو موضح على الشریحة

 وأعتقد أن ألیس أو ھیالري قد طرحا ذلك من قبل، ویمكن اتخاذ ھذا القرار في أي لحظة.

 ، یمكنك المشاركة في ھذاALACفإذا ظھر أمر ذو أھمیة كبیرة لـ یمكنكم المشاركة في التصویت.

أن  لذا ربما یتملكنا ارتباك طفیف حیث أن ھذا األمر ال تتطلب أي مؤشر على العضویة. التصویت،

ھذه السلطات سوف یتم إدراجھا في اللوائح الداخلیة، وستصبح متاحة لجمیع اللجان االستشاریة 

 وبالتالي فإن قرار، على ومنظمات الدعم للتصویت علیھا ویمكنھم التصویت في أي وقت یرغبونھ.

 الذي ینص على إننا نفضل أن نظل نلعب دور استشاریا ولیس RSSACو SSACسبیل المثال، 

بمن وسنحاول كتابة اللوائح الداخلیة لتكون مفتوحة للجمیع،  صویت، وھذا قرارا ال رجعة فیھ.الت

ولكن  اللوائح الداخلیة، فیھم أولئك الذین قرروا في الوقت الحاضر تفضیل عدم التصویت على مقترح المیزانیة أو تعدیل

التصویت عن طریق حیث یمكنھم أن ممارسة سلطاتھم في  یمكن أن یتغیر ذلك في أي وقت.

 وال یتطلب أي من ذلك قرارا بأن یكون عضوا. تولي أحد المناصب.
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أعني،  – ، ال یتطلب أي من ذلك قرارا19حسنا، لكي أكون واضحة، كل ما ورد في الشریحة  :بیكي بیر

 أن ھذا یعتبر أحد الضمانات المتضمنة بغض النظر عن فحواھا. – بمعنى

لطات المجتمع، وھذا التغییر لن یتم من أحد منظمات الدعم لذا، یستمر التصویت وتستمر س

 التي تتخذ قرارا لتصبح عضوا.

 

سوف أكرر أن سؤالي كان، إلى حد كبیر، عن الرؤیة، وكیف ستبدو إذا كان العضو  حسًنا. :أالن غرینبیرغ

حیث تملك األطراف المتعاقدة حق االعتراض  GNSOھو  ICANNالرسمي الوحید من 

وھذا یمثل مشكلة كبیرة، وھي لیست كبیرة بھذا الشكل فیما  .GNSOقرارات  على أي من

الدعم القیام بھ في حالة األزمة، فھل یجب أن  منظماتو یتعلق بما یمكن للجان االستشاریة

 تختار، ولكن كیف ستبدو أمام بقیة العالم.

 

 ھذه نقطة عادلة. :بیكي بیر

 

  ھذا في جلستنا على مدار األسبوع. أعتقد أننا سنواصل مناقشة :لیون سانشیز

 

أود أن أقول لـ آالن والجمیع، أنھ كان لدینا اجتماع یوم الجمعة  لدي تعلیق على ھذه النقطة فقط. :جوردان كارتر

 حیث قمنا بتصنیف األفكار المتعلقة بالتطویر وتعدیل النموذج بناء على التعقیبات.

أجریتم عملیة مقارنة للنموذج بما كانت علیھ مجموعة وفي العملیة التالیة التي نقوم بھا، إذا 

، مجموعة اإلشراف، ستجدون أن لدینا بضعة أسابیع بعد انتھاء الجولة األولى CCWGعمل 

أن األمر استغرق منھم من ینایر كانون الثاني إلى یونیو حزیران  – لذلك أعتقد للتعلیق العام.

ولكن النقطة التي أرید أن  بحاجة إلى االستمرار.فنحن  إلجراء ھذا التعلیق بطریقة صحیحة.

استعرضھا فیما یتعلق بسؤالكم ھي إذا كان اتخذ أي شخص قرارات الیوم بشأن ما إذا كانوا 

أود فقط أن أحث الجمیع  – وأنا ال أعتقد أن ھذا ما كنتم تقولھ – یریدون المشاركة أم ال

ي للنموذج الذي سیطرح علیكم مرة أخرى في االستمرار في اإلنصات بانتباه ألن الشكل النھائ

 سبتمبر أیلول لم یتخذ قرار حیالھ حتى اآلن.
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وبالنسبة لقضیة اإلفصاح الكامل، االھتمام باإلفصاح الكامل، فأنا عضو في مجموعة عمل  :أالن غرینبیرغ

CCWG،  وأستوعب مدى غموض المقترح الحالي، ولكني أردت أن أذكر قضیة تثیر الكثیر

 االستشاریة. At-Largeمخاوف لدى لجنة من ال

 شكًرا.

 

 توماس ریكیرت: 

 

 ھل یمكنك تولي ذلك؟ تشاك، لدینا سؤال من أحد المشاركین عن بعد. شكًرا جزیالً لك، آالن. :لیون سانشیز

 حسنا، ألیس، لدینا مداخلة عن بُعد في تنزانیا ستنضم إلینا.

 

 متعذر تمییزه) العمل الذي تم إنجازه.(مقطع  لدي بضعة أسئلة. :مداخلة عن بُعد

والشریحة رقم  CWGبشأن  3ولدي بعض األسئلة على اإلحصاءات الواردة في الشریحة رقم 

 .CCWGبشأن  13

ما الذي یعنیھ ھذا بالنسبة لنا باعتبارنا من  یبدو أن لدى إفریقیا القلیل جدا من المشاركة. 

أحتاج فقط إلى معرفة القلیل عن  ؟IANAظائف أفریقیا للمشاركة في انتقال اإلشراف على و

ھذا الشأن ألنني أدرك أن أفریقیا تعتبر من بین ثاني أكبر القارات، وأعتقد أن المشاركة لیست 

 فما الدرس الذي ینبغي لنا أن نتعلمھ من ھذا؟ واعدة.

 شكًرا.

 

 شكًرا. :لیون سانشیز

 توماس، ھل ترید اإلجابة على أحد المشاركین عن بعد؟
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تعتبر الشمولیة بالفعل واحدة من النقاط التي أعطیناھا قدرا  شكراً جزیالً لك على سؤالك. نعم. :توماس ریكیرت

 ھائال من االھتمام من البدایة.

فمن الصعب علینا الوصول إلى أولئك الذین یجب أن نتوافق معھم في مناقشتنا لكن لم یفت 

حیث  ة كمشارك أو مراقب، وإرسال التعلیق العام.لذان یمكنكم االستماع والمشارك األوان بعد.

 سیتم تحلیل فترة التعلیق العام الثانیة بدقة، لذلك ال یوجد مفر.

إننا ندرك تماما أن ھذه العملیة تتمثل في حاجتنا إلى التوافق مع المجتمع كلھ، ولیس فقط من 

من جمیع أنحاء  خالل مختلف أصحاب المصلحة المتعددین ولكن أیضا من خالل المشاركین

 العالم.

قمنا بعدد قلیل من اإلجراءات، وسأكون واضحا للغایة أن ثمة الكثیر من مجاالت التطویر، 

ولكن ما فعلناه، على سبیل المثال، ھو التیسیر على الجمیع لكي یفھموا، لقد قمنا بشيء أعتقد 

إلى التقاریر بما فقد قمنا بإضافة رسومات بیانیة  من قبل. ICANNأنھ لم حدث في تاریخ 

 یوضح ما نقوم بھ لكي یصبح أسھل للفھم.

 كما قمنا بعرض أفالم فیدیو بثالث لغات لكي نشرح المبادئ األساسیة لما قمنا بھ.

عالوة على ترجم التقریر نفسھ، لقد تمت ترجمة التقریر الطویل إلى الخمس لغات األساسیة في 

 األمم المتحدة.

لینا من خالل مجموعة من األدوات المتاحة لدینا وحتى غیر لذلك أعتقد أننا نؤدي ما ع 

وسأظل أكرر ھذا في مختلف المحافل، تواصل  – المتاحة، ولكننا نود أن نشجع كل واحد منكم

وتولى توعیتھم بھذه المھمة الھامة وتشجیعھم على  مع زمالئك في المجموعات األخرى،

 المشاركة.

 ضموا إلینا وكونوا جزءا من ھذا.من فضلكم ان إن عتبة الدخول جدیدة.

 شكًرا.

 

 تشاك. التالي في قائمة الكلمة، تشاك غومیز. شكًرا جزیالً لك، توماس. :لیون سانشیز
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 .VeriSignو تشاك غومیز من مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت :تشاك غومیز

بعمل لقد قمتم  .CCWGأوال وقبل كل شيء، اسمحوا لي أن أتقدم بالتحیة لمجموعة عمل 

وأتقدم  لذلك شكًرا لكم على ذلك. عظیم، وأنا أعرف مقدار الوقت الذي قضیتموه في إتمام ذلك.

 إنھ عمل ممتاز، كما إنھ یعتبر مثال بالتحیة لیس فقط لكم یا رفاق ولكن أیضا للمجموعة بأكملھا.
 كر على ذلك.لذا، أتقدم بالش عظیم، كما قال آخرون، على عمل نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

أرید فقط أن أشیر إلى أن  .GNSOأرید فقط أن أوضح شیئا سبق وأن قالھ آالن بشأن 

 ألنھا أكبر من ذلك بكثیر. .GNSOاألطراف المتعاقدة ال تسیطر على 

ماثیو، أرید في الحقیقة أن استرجع شيء قلتھ عن الجمعیات الفردیة، والتي قد  ولكن لدي سؤال.

ا ال أعرف، اآلن، ولكن ھل سیتوجب على الجمعیات الفردیة، إذا تم تكون نقطة خالفیة، أن

 إشراكھا، ھل یجب أن تظل الجمعیات فردیة في والیة كالیفورنیا؟

 

 بیكي، ھل تریدین اإلجابة؟ :لیون سانشیز

 

أعتقد أن اإلجابة على ھذا  حسنا، إنني انظر إلى محامینا الذین قدموا لنا مشورة جیدة جدا. :بیكي بیر

ولكن سأعرض  السؤال ھي ال، وأنا متأكدة من أنھم سیقومون بالتصویب إذا كنت مخطئة.

یتطلب النظام األساسي للعضویة أن یكون الشخص ذو أھلیة قانونیة، والذي تم  وجھة نظري.

 إعالن النیة عن المشاركة في مجموعة لممارسة تلك السلطات. – إنشائھ بغرض

وقد یكون شیئا مختلفا  نیا، جمعیة فردیة، وقد یكون شیئا آخر.وقد یكون ھذا في والیة كالیفور

فال یوجد شرط إال أن تقوم بتقدیم أوراق في أي مكان، وال یوجد على  تماما في سویسرا.

 اإلطالق أي شرط إذا كنت ترغب في تقدیم أوراق، فیمكنك تقدیمھا في والیة كالیفورنیا.

قد أحطنا أنفسنا قلیال بأحد أقطاب مصطلح الجمعیة یجب أن تكون شخصیة ذو أھلیة قانونیة، ول

 والشخصیة القانونیة ھي القضیة. ولكن ال تسیر األمور ھنا على ھذا المنوال. الفردیة.

 

 شكًرا جزیالً. :تشاك غومیز
 

   58من  29صفحة 

 



 CWG-Stewardship/CCWG-Accountability( ARاجتماع تاون ھول المشترك لـ( –بیونیس آیریس 

 

 شكرا جزیال لك، تشاك.  شكراً جزیالً لك، بیكي. :لیون سانشیز

 رویلوف.

 

ربما یجب أن أعلن أنني أیضا عضو في مجموعة عمل  مایر. رویلوف شكًرا لك، لیون. :رویلوف مایر

CCWG ،لذلك ربما ال ینبغي لي أن أخذ الكثیر من الوقت من أشخاص آخرین من المجتمع ،

ولكن لدي شعور ضئیل بالقلق، ربما، ألن، بیكي، لم تقم بتوضیح أحد الجوانب المحددة في 

كان ستیف قد ذكر أن إحدى  ھ بذكر مثال.النموذج الجدید الذي نتولى دراستھ، وأرید توضیح

 .%70السلطات التي ستمنح للمجتمع ھي التصویت على تعدیالت اللوائح بعتبة تصل إلى 

بإرسال إعالن النوایا ھذا، فإنھم سیقومون  ccNSOحتى لو، على سبیل المثال، لم تقم 

إذا لم  ICANN إنھم فقط ال یستطیعون إقامة دعوى ضد بالتصویت حتى تكون لھم السلطة.

وھذا من شأنھ أن یكون محفوظ لتلك  یعلنوا عن النیة ألنھم لن یمثلوا تلك الشخصیة القانونیة.

 الكیانات التي أعلنت عن النیة.

فقط إعالن النوایا، فربما  GNSOوھذا أمر قد یبدو سیئا، وإذا كان اقتصر األمر على إرسال 

وربما یطرح مستوى آخر  العضویة الكاملة ھذه.نتساءل إذا كان من الجید االنخراط في أمور 

وأال یكون ذلك ھو  أفضل للمناقشة، ولكنني أعتقد أنھ من الضروري أن یكون ھذا ھو الفرق.

فالسلطة  قیام منظمات الدعم واللجان االستشاریة بإعالن ھذه النیة للحصول على السلطة.

 ستكون ھناك.

 

 ھذا صحیح تماماً. ھذا صحیح. :بیكي بیر

 

 (یذكر االسم). شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز
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كما أود أن أشیر إلى أن المشاركة في  وأنا من أفریقیا. اسمي ھو (ذكر االسم). شكًرا جزیالً. :متحدث مجھول

لدي تعلیق بشأن ربما سؤال موجھ إلى  أفریقیا آخذه في االزدیاد، ونأمل أن تستمر في الزیادة.

بشأن أني أرید أن أعرف بالضبط ما ھي السلطات التي سنفقدھا إذا  CCWGمجموعة عمل 

حیث ال یزال نموذج التعزیز  – ألن األمر ال یزال یبدو وكأنھ تعزیز لم نسلك مسار العضویة؟

 ھذا بمثابة تحول نھائي إلى أحد حلول العضویة.

ألنني أعرف  ؟لذا، فما الذي سنخسره إذا لم نسلك طریق العضویة في التقریر الخاص بكم

حالیا، دون أن أكون عضوا، أنھ یمكننا بالفعل تعیین مدیري منظمات الدعم واللجان االستشاریة 

دون أن نكون أحد المنظمات األعضاء، حیث یجب على مجلس إدارة بالفعل اتباع اللوائح 

اء لذا، ما ھي السلطات، بصرف النظر عن، على سبیل المثال، التي سیفقدھا أعض الداخلیة.

  مجلس اإلدارة، ھل ھي أننا سوف نخسر إذا لم نسلك طریق العضویة؟

 شكًرا.

 

ألنني أرید التأكد من أنك تقول عندما ال نتبنى  ھل یمكنني فقط أن أطرح سؤاال للتوضیح ھنا؟ :بیكي بیر

أم أنك تتحدث عن  ھل تقول إذا كنا نعیش في نموذج تعاوني طوعي بحت؟ نموذج العضویة.

 – التعزیز

 

ما ھو النموذج الذي  نعم، ربما یجب علي أن أجیب على سؤالك فقط بسؤال آخر أوجھ إلیك. :متحدث مجھول

 لدینا اآلن؟

 

 لیس لدینا في الوقت الراھن نموذج حظي بموافقة المجتمع. حسًنا. :بیكي بیر

 

 – ال، أبًدا، ما لدینا :متحدث مجھول
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 وعي البحت.لدینا اآلن، النموذج التعاوني الط :بیكي بیر

 

قدمت الكثیر من التوصیات  CWGألنني أعرف أن مجموعة عمل  فما الذي سنخسره؟ أجل. :متحدث مجھول

بشأن تطویر الالئحة الداخلیة وما إلى ذلك وھكذا دوالیك والتي، في الواقع، یجب على مجلس 

 – فعللذا، ما أقولھ ھو ما الذي سنخسره إذا كنا لم نسلك بال اتباعھا. ICANNإدارة 

 

حسنا تمكنا من كتابة كل سلطات الالئحة الداخلیة التي عرفت المجتمع في الالئحة  حسًنا. :بیكي بیر

لدیھ قناعة أن  ICANNوبما أن مجلس إدارة  الداخلیة اآلن باعتباره نموذج تعاوني طوعي.

النموذج یتماشى مع التزاماتھم بموجب القانون، یمكنھم عندئذ تكریم ھؤالء، ونحن سوف نكون 

 على ما یرام.

إن السلطة الوحیدة فقط، كما أفھمھا، التي سنفقدھا، وأنا ال أقصد الحد منھا ألنني شخصیا أعتقد 

وفي النھایة، ستكون الكلمة  نھائیة.أنھا سلطة ھامة للغایة، ھو أننا لن نملك سلطة اإلنفاذ ال

أحاول  النھائیة في دعوة مجلس اإلدارة، وھو الحق الذي لن تتم مشاركتھ بطریقة واجبة النفاذ.

االبتعاد عن كلمة "واجب النفاذ" ألنني أعتقد أنھا تتعلق أكثر بالسلطة، ولكن إذا كنتم تشعرون 

ل ھذه األمور في اللوائح الداخلیة كما باالرتیاح تجاه نموذج تعاوني طوعي، یمكننا وضع ك

 ھي.

 

 شكًرا جزیالً. أجل. :متحدث مجھول

  

في ھذه المرحلة، نود أن إغالق قائمة انتظار الكلمة بالسیدة التي، بطبیعة الحال،  شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

مراكز المداخلة كما نود أن، بطبیعة الحال، فتح الباب لطرح أسئلة من  في نھایة قائمة االنتظار.

تعتبر كولومبیا أیضا بمثابة أحد مراكز المداخلة عن بُعد ونود  عن بُعد التي لدینا في كولومبیا.

 أن نرحب بھم، وسیكونون ھم التالیین.
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 أنا أنطونیو میدنا من الجمعیة الكولومبیة لمستخدمي اإلنترنت. طاب صباحكم. :مداخلة عن بُعد

ما ھي الطریقة التي یمكننا من خاللھا ضمان المشاركة،  أود أن أسأل أعضاء اللجنة عن

المشاركة الفعالة والمشاركة القانونیة لجمیع أصحاب المصلحة المتعددین بدال من وجود عملیة 

 قد تؤدي إلى صراعات في المستقبل؟

 وكیف یمكننا ضمان أن تكون القرارات قانونیة؟

 شكًرا.

 

 وسوف أجیب باإلسبانیة. م لیون.معك شكرا لك، كولومبیا. :لیون سانشیز

ونطلب منھم بل  تُكفل المشاركة واالندماج عن طریق منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

وفي حالتكم،  نرجوھم أن یشاركوا، وأن یتواصلوا، ونرجو منكم أن تشاركوا وتتواصلوا معنا.

من خالل فرص ، لذا ال تترددوا في التواصل At-Large، أحد ھیاكل ALSأنتم تمثلون 

ال تترددوا في المشاركة، لالنضمام إلینا في  المشاركة المختلفة التي نعقدھا على أساس شھري.

ال تترددوا في المشاركة في فترة التعلیق العام، وبالطبع اسمحوا  المكالمات الجماعیة الشھریة.

ذ القرارات لیس لنا أن نعرف ما ھي المخاوف التي تنتابكم حتى نتمكن من ضمان أن یتم اتخا

الخاص بنا،  ICANN، في مجتمع ICANNفقط داخل ھذه المجموعة ولكن القرارات في 

 األخذ بعین االعتبار أصحاب المصلحة المتعددین داخل ھذا المجتمع. معو قانونیةبطریقة 

 شكًرا.

 حسنا، سأتحدث باإلنجلیزیة، وسوف ننتقل إلى متحدثنا التالي في قائمة االنتظار.

 شكًرا.

 

 اسمي اندرو سولیفان، ولكي أكون واضحا، أنا ال أتحدث عن أحد ھنا إال عن نفسي. شكًرا. :أندرو سولیفان

أتساءل عما إذا كان ثمة توتر، لذلك أتساءل عما إذا كنتم تعتقدون أن ثمة توتر بین النھج 

ین، على التصویت التي تم استعراض تفاصیلھ في المقترح وانتقاالت أصحاب المصلحة المتعدد
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وإذا نظرتم بشكل خاص إلى المقترح، ثمة تحیز قوي إلى حد ما تجاه  نطاق واسع من التفسیر.

واآلن، ربما یكون ھذا ھو القانوني لمجتمع  مصالح األسماء، بالمقارنة بكل شيء آخر.

ICANN.وبالطبع عندما یكون لدیكم آلیات  ، ولكنھ ینطوي على أن لدیكم تحیز في ھذا االتجاه

تصویت باألغلبیة، وبما أنھ یمكنك حشد األغلبیة، یمكنكم حینئذ استبعاد نوع من األشخاص 

 الذین ال یمثلون جزءا من ھذا التحالف.

وفي أي نوع من نھج أصحاب المصلحة المتعددین، تتبلور الفكرة، على نحو تقلیدي، في أن 

جب أن تكون متوازنة بشكل لدیك كل ھذه األنواع المختلفة من وجھات النظر وأنھا جمیعا ی

 أكثر أو أقل.

وكنت فقط أتساءل عما إذا كان ثمة أي نوع من التوتر ھناك، وإذا كان ذلك، كما تعلمون، أمر 

 سیُطرح للمناقشة أو النظر فیھ.

 شكرا جزیال.

 

 توماس، ھل ترید الرد على ھذا؟ شكراً جزیالً لك على سؤالك. :لیون سانشیز

 

لیست المرة األولى التي نسمع فیھا ھذا السؤال، كما  شكراً لك على ھذا السؤال. بالتأكید.نعم،  :توماس ریكیرت

 ناقشناه على نطاق واسع في مجموعتنا.

 ال توجد نیة للتخلي عن أسلوب اتخاذ القرارات على أساس إجماع اآلراء.

طات المجتمع، إذا لذلك ما تراه ھنا، أن نظام التصویت یعتبر فقط بمثابة المرحلة النھائیة لسل

 وعندما یتطلب األمر إجرائھا.

على  ICANNفقبل موافقة مجلس إدارة  لذلك دعونا نأخذ مثاال على ذلك من الموازنة.

الموازنة، والتي یمكن بعد ذلك الطعن علیھا من قبل المجتمع من خالل أحد من ھذه السلطات، 

بغي ممارسة أي من ھذه السلطات أو ال ین – ال یجب – لذا، ال یجب تجرى عملیة التشاور.

لذا، یتم إجراء تشاور مع مجلس اإلدارة والمجتمع بشأن ھذه الموضوعات،  على نحو مفاجئ.

وفي حالة رغب مجلس اإلدارة في المستقبل، مجلس إدارة مراوغ، أن، مثال، رغب في تجاھل 
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لعزل مجلس رغبات المجتمع الواضحة، عندئذ یمكن للمجتمع عقد اجتماع وإجراء تصویت 

اإلدارة، دعنا نقول، تغییر قرار مجلس اإلدارة أو إجبار مجلس اإلدارة على إعادة النظر في 

 القرارات التي اتخذھا والتي تجاھلت رغبات المجتمع.

أیضا، دعونا نكون واضحین ألقصى مدى أن موضوع تمكین المجتمع الذي ناقشناه ال عالقة لھ 

أو  GNSOتالي فإن عملیة وضع السیاسات في وبال ،ICANNبوضع السیاسات داخل 

ccNSO .وأنھا  بمعنى أنھا ستظل على حالھا دون تغییر. أو في أي مكان آخر ستبقى كما ھي

، بشأن ھذه المسألة، في وضع GNSOأو  ccNSOستظل تُنفذ بنفس الطریقة التي تتبعھا 

 وسیتم ذلك بشكل أساسي على أساس إجماع اآلراء. سیاساتھا.

 

 شكًرا جزیالً لك، توماس. :سانشیزلیون 

 ستیف، ھل ترید أن تضیف إلى ذلك؟

 

نعم، ولمزید من التأكید على ھذه الفكرة، إذا استخدم المجتمع سلطتھ إلجراء المراجعة المستقلة،  :ستیف دیل بیانكو

 تعزیز المراجعة المستقلة، فكل ما یمكن فعلھ ھو أن تطلب من ھؤالء الخبراء المستقلین النظر

في اللوائح الداخلیة باعتبارھا معیار المراجعة، والنظر فیما إذا كانت اللوائح الداخلیة تدعم ھذا 

ویمكن ببساطة القول بأن مجلس اإلدارة إما  فال یمكن تغییر طبیعة السیاسات. القرار أم تبطلھ.

إلى  وفي ھذا الصدد، یرجع األمر اتخذ اإلجراء المناسب أو لم یتخذ اإلجراء المناسب.

المجتمع، حتى أن عملیة إجماع اآلراء من خالل نموذج األدنى نحو األعلى یمكنھا اتخاذ القرار 

وال تتوافر السلطة التي تؤدي إلى تجاوز عملیة  الذي یتماشى بشكل كبیر مع اللوائح الداخلیة.

 من لوائح.نموذج األدنى نحو األعلى عن طریق اإلدارة التفصیلیة أو تغییر ما تتضمنھ العملیة 

 

 واي.-التالي في قائمة انتظار الكلمة، كو شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز
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 نعم، كو وي سأتحدث بصفتي الشخصیة، وال أمثل وجھة نظر مجلس اإلدارة على اإلطالق. :واي وو-كیو

فعلى الرغم من أنكم تحدثتم عن اعتماد القرارات بإجماع  أرید بالفعل متابعة سؤال أندرو.

صوتا، متضمنا مجتمع األرقام والفریق  29اآلراء، ولكن إذا نظرتم إلى التصمیم الحالي، 

في حالھ إجراء التصویت، حتى إذا  – فإذا أخذتم التقني اللذین یبلغان حوالي تسعة أصوات.

أخذتم ثلثي األصوات، فإن ھذه األصوات التسعة من مجتمع األرقام، بما في ذلك المجتمع 

 إجمالي األصوات التسعة تكون غیر ذي أھمیة.التقني، فإن 

ویمكنكم تجاھل مجتمع  ویمكنكم تجاھل الفریق التقني. لذا، یمكنكم تجاھل ھذه المنظمات.

كما  – ھذا ھو السؤال األول الذي أود طرحھ فال یزال یمكنكم تمریر ثلثي األصوات. األرقام.

اع اآلراء، بمعنى آخر، في المواقف فعلى الرغم من أنكم ذكرتم اعتماد أسلوب إجم تعلمون.

 وھذا یعني أنھ یمكنكم تجاھلھم. الحرجة ستلجئون إلى التصویت، وأصواتھم غیر ذات أھمیة.

 السؤال األول. ھذا سؤال.

في ھذا التصمیم، الذي تحدثتم عنھ، كما  أما السؤال الثاني، أود أن أسأل عن ھذا التصمیم.

تجاوز قرار مجلس اإلدارة، مھما كان التمویل، أیا صوت، حیث یمكن للمجتمع  29تعلمون، 

سؤالي ھو إذا تجاھلتم قرار صادر من مجلس اإلدارة، وشيء، وتم إقامة  كان، من ھذا القبیل.

ھل یتحملھا مجلس اإلدارة أم  الدعوى، المسؤولیة، من الذي سیتحمل المسؤولیة القانونیة؟

 كل المسؤولیة.ھذا ما یتعلق بمشا صوتا؟ 29األعضاء أصحاب الـ

 

 واي.-شكرا جزیال على ھذا، كو :لیون سانشیز

 أعتقد، األردن، ھل ترید اإلجابة على الجزء األول من السؤال؟

 

 ICANNلنفترض أن المجتمع التقني وبقیة مجتمع  – واى، ال أعتقد أن-في السؤال األول، كو :جوردان كارتر

وبالنظر في العتبات  ا یبدو بقرار المساءلة.سیختلفون اختالفا كلیا تجاه أمر ما یتعلق على م

التي أنشأناھا في المسودة األولى للنموذج، فإنھ یكاد یكون من المستحیل بروز بعض من 

 المشاكل األساسیة.

 – لذلك، على سبیل المثال، إذا حدث تنازع حول الموارد في المیزانیة، كما قمنا اقترحنا
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 – أحد المشكالتاسمحوا لي أن أقدم لكم  :واي وو-كیو

 

إذا حدث نزاع حول المیزانیة وقام المجتمع بإرجاع المیزانیة  ھل یمكنني إنھاء وجھة نظري؟ :جوردان كارتر

إلى مجلس اإلدارة، فإن القیام بذلك للمرة الثانیة یتطلب مشاركة بعض من أعضاء المجتمع 

 التقني في ھذا.

 

، ASOلقد تم تعییني من قبل منظمة دعم العناوین  الشأن.سأعطي مثاال واحدا یتعلق بھذا  :واي وو-كیو

ودائما ما نبذل الجدید (مقطع متعذر تمییزه) من  والتي تحصل دائما على قائمة الدعم المالي.

وعاجال أو آجال، سیحدث موقف حرج، وستضطرون إلى اللجوء إلى  (مقطع متعذر تمییزه).

 وستواجھون ھذا الموقف. التصویت،

أود فقط أن أذكر، أنھ حتى إذا توافرت نسبة احتمال تبلغ واحد في المئة فإن ھذا  -قط لذلك نود ف

 الموقف سیحدث، فھل سنتمكن بأي حال من األحوال من إیجاد حل لذلك؟

 

 أقصد، متابعة، إن أول شيء ھو أنني أعتقد أن ھذا یعتبر بمثابة اختبار إجھاد مثیرة لالھتمام. :ماثیو ویل

التأكد من أن النظام الذي نعتمده، كیف سیكون رد فعلنا إذا، في مرحلة ما في  إننا بحاجة إلى

المستقبل، حدث نزاع بین المجتمع الفني والمجتمع غیر تقني، على الرغم من أنني أعتقد أن 

 الحدود بینھما ال بد وأن تكون محددة.

ومن المحتمل  تقني.، فأنا أنتمي إلى المجتمع الccTLDفأنا ال أعرف باعتباري أحد مدیري 

وأود أن أقول أن البعض منا، على  أنكم تنظرون إلي باعتباري ال أنتمي إلى المجتمع التقني.

 لذلك ھذا ھو السؤال األول. األقل، لدیھ خلفیة فنیة قویة للغایة.

صوت الذي نحن بصدد  29وأقصد بذلك الـ ولكن ھذا اختبار إجھاد مالئم لكي نتحقق منھ.

 بھ عندما نحاول تعدیل اختبار اإلجھاد ھذا وأي محاولة لالستحواذ. وھذا أمر مھم للغایة.نحاول القیام 

 وھذا بالضبط ما  ، وبعد ذلك سنحاول إجراء تعدیالت بسیطة لتحقیق ھذا.25تعدیلھم لیصبحوا 

 لقد سألت سؤال ثاني عن المسؤولیة.
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 نعم. :واي وو-كیو

 

ما أفھمھ ھو أن  – ولكن ما أفھمھ ھو نا، لذلك أنا حریص جدا.لدینا مستشار قانوني مستقل ھ :ماثیو ویل

 الواجب االئتماني والمسؤولیة تقع على عاتق مجلس اإلدارة وال أحد غیر مجلس اإلدارة.

إنكم تتفقون معي على أن مسؤولیة مجلس اإلدارة تتمثل في تحقیق توافق المجتمع،  – ولكنھ

إلدارة إلى اعتماد میزانیة ال یوافق علیھا ثلثي فھل یمكنكم تخیل الوضع حیث یضطر مجلس ا

أي  وھذا بالضبط ما یحدث في أي مؤسسة أو في عضویة فھذا أمر صعب للغایة. المجتمع؟

أعني، أن ثمة أحیانا مشروعات یرید مجلس اإلدارة تنفیذھا، في حین یكون األعضاء  منظمة.

یمكن الرفض، لكن ما  ث أبدا من قبل.لم یحد إنھا مسؤولیتھم، وتم رفضھا. غیر مستعدین لذلك.

حیث تضطرون إلى  ولكن ھذه ھي قصة أعضاء مجلس اإلدارة، یزال األمر مسؤولیتھم.

 التعامل مع أصحاب المصلحة أو المساھمین أو أي ما یطلق علیھ.

 

 أتمنى فقط أن تستوعبوا ذلك. نعم، أعلم. :واي وو-كیو

 

 ن، لذلك یجب أال ارتكب أي خطأ.أرى بعض اإلیماءات من المحامی :ماثیو ویل

 

ألن الوقت على وشك  أود أن أذكركم، أن تكون األسئلة قصیرة من فضلكم. شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

 النفاد، ونحن بحاجة إلى استعراض العدید من العناصر في الوقت المتبقي من الجلسة الدورة.

 لذلك، من فضلكم، ھل یمكنكم االستمرار.

 

  .ICANNكما أنني زمیل في برنامج الزمالة لمؤسسة  نعم، أنا جیا، من الصین. :جیا ھي

حتى إذا قالت  .CCWGاألول بشأن ما أفكر بھ حول مقترح مجموعة عمل  لدي فقط سؤاالن.

اتخذ قرارا خاطئا، وكیفیة التعامل مع  ICANNأن مجلس إدارة  IRPھیئة المراجعة المستقلة 
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، ICANNبحاجة إلى المزید من اإلجراءات المحددة في الالئحة الداخلیة لـالقرارات، أعتقد أننا 

  ھذه العملیات المحددة في المقترحات. – ألننا ال نجد ھذه

حیث أنني أفكر بشأن، إذا  أما السؤال اآلخر، فربما ال یكون سؤاال بقدر ما یكون شعورا بالقلق.

مجتمعات  – ICANNجتمعات وكذلك بواسطة الم – ICANNتم حالیا انتخاب مجلس إدارة 

ICANN فمن الممكن أن نعزل مجلس اإلدارة كلھ، وأن نقوم أیضا بإقالة أحد أعضاء مجلس ،

ولكن، أود فقط أن أقول لكم على سبیل التَّذِكرة، بأن نفترض أننا مجلس إدارة  اإلدارة.

ICANNلسیاسات ، فإن القرار الذكي الذي اتخذناه ھو أن نلتزم الصمت ونقبل كل ا

 ؟ICANNفلماذا نحتاج إلى مجلس إدارة  المطروحة.

 

 بیكي، ھل تریدین اإلجابة على ھذا السؤال؟ ؟ICANNنعم، لماذا نحن بحاجة إلى مجلس إدارة  :جوردان كارتر

 

سوف أجیب على السؤال األول ولن أجیب على السؤال الثاني، وذلك من قدرتي المستمرة على  :بیكي بیر

 لس اإلدارة.التفاعل مع مج

إن سؤالك عن وجود إجراءات محددة للتعامل مع قرارات المراجعة المستقلة التي یتخذھا 

وھي قضیة ما زلنا  وال توجد مقترحات في التقریر إلى اآلن، المجتمع یعتبر فكرة جیدة للغایة.

ة ولكن، من الواضح، أنھا قضیة ذات أھمیة كبیر وھذا ما تم اإلشارة إلیھ. نعمل علیھا.

 للمجتمع، وسوف نقوم بمناقشتھا.

 

 مالكولم، ھل لدیك سؤال؟ معكم لیون سانشیز مرة أخرى. شكراً جزیالً لك، بیكي. :لیون سانشیز

 

أود أن أغتنم ھذه  یعتبر ھذا تعلیق أكثر بكثیر من كونھ سؤاال. .LINXمالكوم ھاتي من  :مالكولم ھوتي

ویتعلق ھذا بالقضیة األخیرة، السلطة التي  األوسع.الفرصة للفت االنتباه إلى شيء في المجتمع 

  بأكملھ. ICANNتقترح عزل مجلس إدارة 
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إلى ھذه السلطة لكي یتم تطبیقھ ألن  CCWGوسیحتاج المقترح المقدم من مجموعة عمل 

اقتراحا بحجب الثقة عن مجلس اإلدارة كان یلقى تأییدا من منظمات دعم ولجان استشاریة 

، وال یرید األشخاص ICANNد أنھ لیس من السھل جدا إقالة مجلس إدارة وھذا یؤك متعددة.

 .ICANNأن یكون من السھل على اإلطالق إقالة مجلس إدارة 

ومع ذلك، فإن النتیجة ذلك أنھ من الممكن أن تتمكن أحد منظمات الدعم من فعل ذلك، من خالل 

جلس اإلدارة بأكملھ، وأن ھذا تحقیق إجماع كبیر في اآلراء في حد ذاتھ، یدعم قرار بحل م

 عن غیرھا من منظمات الدعم واللجان االستشاریة. – القرار لن یجد دعما من

لذلك قد یكون، على سبیل المثال، فإنھ من المتوقع أن وجود قضیة معنیة تثیر مخاوف أحد 

ال منظمات الدعم بشكل كبیر، ولم تجد أمامھا أي خیار سوى السعي إلى حل مجلس اإلدارة، 

  یرتبط بالضرورة بالقضایا التي تھم منظمات الدعم األخرى.

ثمة شیئا یجب القیام بھ في ظل الفشل المتكرر  -ال أعرف  – لذلك، على سبیل المثال، إذا كان

ببساطة  GNSOلمجلس اإلدارة في الوفاء بعملیة وضع السیاسات، فعلى سبیل المثال، ال تھتم 

وھذا من  ألن لیس لھم صلة بعملیة وضع السیاسات. قام.أو مجتمعات األر ccTLDبنطاقات 

شأنھ أن یخلق إمكانیة أو حالة مثل تلك التي قالت فیھا أحد المجتمعات الرئیسیة والتي كان 

مجلس اإلدارة مسؤول عنھا، قالت أنھم فقدوا الثقة في مجلس اإلدارة ومع ذلك بقي المجلس في 

لكي تحدد األفضلیة، وھي تفضیل  CCWG لیصبح ھذا ھو خیار مجموعة عمل المنصب.

أھمیة االستقرار والتأكد من أنھ لیس من السھل للغایة حل مجلس اإلدارة على أھمیة ضمان أن 

وأعتقد أنھ إذا  أجد ذلك مفاجئا. یحظى المجلس بدعم من المجتمعات التي یتولى مسؤولیتھا.

وھذا ھو السبب في  كبیرة.وصل األمر إلى ھذا الحد، سیكون أمرا مثیرا للجدل بدرجة 

اختیاري ھذه االجتماع في تاون ھول باعتباره فرصة للفت انتباه المجتمع األوسع إلى اآلثار 

 شكًرا. المترتبة على ذلك.

 

  شكرا جزیال لك، مالكولم. :لیون سانشیز

 ملتون.
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لدي بعض  للتكنولوجیا.میلتون مولر، أعتقد من جامعة جورجیا  لیس لدي رد على ما قال. :ملتون مولر

كنت منزعجة  .GNSOأنا ھنا من  الردود على بعض األشخاص اآلخرین الذین تحدثوا إلیكم.

أود  كانت، أساسا، من األطراف المتعاقدة. GNSOقلیال عندما سمعت آالن غرینبرغ یقول أن 

حیث  تعتبر طرف نصف متعاقد وطرف نصف غیر متعاقد. GNSOفقط أن أذكركم بأن 

  وتعتبر تلك األطراف غیر المتعاقدة من الدوائر االنتخابیة. جانب تم إغفالھ بالكامل.یوجد 

ولكني أردت أن أتناول ھذه النقطة األوسع نطاقا لكي أتساءل عن إمكانیة قبول منظمات الدعم 

أعتقد أن ھذا عنصر مثیر لالھتمام في  أو اللجان االستشاریة لنموذج العضویة ذو الصالحیات.

 الحالیة التي طرحتموھا، ولست متأكدا من أنني أفھم اآلثار الكاملة المتربة علیھ. الخطة

 RSSACأوال، أستطیع أن أفھم عندما قال آالن أن  – لذلك اسمحوا لي فقط أطلب منكم

وأنا، في الواقع، ال أعتقد أنھا ینبغي أن ینظر إلیھم باعتبارھم  ربما لن تقبل ھذا. SSACو

)، ألنھم من المفترض أن یعملوا باعتبارھم بو ،س اإلدارة قام بتعیینھمأعضاء، ألن أ) مجل

لذا، أعتقد أنھ یجب أن یكون ھناك فصل  لجان استشاریة، ولیسوا واضعي سیاسات، كما فھمت.

 واضح بین دور اللجان االستشاریة كأعضاء ومنظمات الدعم الفعلیة التي كان من المفترض أن تمثل

 .ICANNة المتعددین بأكملھا والتي تتولى وضع السیاسات داخل مجتمعات أصحاب المصلح

واي وو، وھو أنھ انتقى اثنین من ھذه الدوائر -حسنا، لدي تعلیق آخر یتصل بما قالھ كو

 حسنا، بشكل فردي، یعتبر كل منھم من األقلیات، ألیس كذلك؟ االنتخابیة وقال أنھا تمثل أقلیة.

قضیة السلطة حیث یجب علیكم التفكیر بطریقة اختبار  ولذا یصبح لدیكم بالفعل توازن في

لكنني ال اعتقد أنھ یمكن انتقاد ھذا  وقد ذكر آخر شخص ھذا في بعض النواحي، اإلجھاد.

  النموذج بالقول أنھ ال یوجد مجتمع لدیھ السیطرة الكاملة على ھیكل العضویة.

كان األشخاص ینتقدون نموذج  عندما واآلن لدي سؤال بسیط لكم. تلك ھي تعلیقاتي. حسًنا.

ما ھو البدیل الذي قدموه إلینا لخلق نموذج  العضویة ھذا، ما ھو اقتراحھم بشأن اإلنفاذ؟

  المساءلة الذي نریده؟

اآلن، بالتأكید، ثمة تفاصیل مختلفة عن ھذا النموذج الذي یمكنكم مناقشتھ والتحاور بشأنھ. ولكن 

دیمھ لنا إذا لم یكن لدینا أي نوع من العضویة او أي نوع من في الحقیقة ما ھو البدیل الذي تم تق

  اآللیة إلنفاذ المساءلة؟

 ألنھ ألیس من الضرورة أن یتولى من أنشأ ھذه العملیة برمتھا البدء فیھا؟
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 شكرا جزیال لك، میلتون. :لیون سانشیز

  [ تصفیق ]

 ستیف أو بیكي؟

 

ألن  میلتون، بشأن النوع القابل للنفاذ / غیر قابل للتنفیذ.حسنا، سوف أتولى الرد على سؤالك،  :بیكي بیر

وثمة مجموعة قویة من األشخاص في  نموذج جھة التعیین أیضا یتضمن خصائص اإلنفاذ.

یشعرون أنھ من المناسب والفعال االستمرار في االعتماد على  CCWGمجموعة عمل 

یمثل ما نتوقع ونتنبأ أن مجلس اإلدارة حیث أنھ  النموذج الطوعي أو التعاوني الذي لدینا اآلن.

 وسوف نستمر في التوقع والتنبؤ بذلك. سوف یقوم بالشيء الصحیح في مثل ھذه الظروف.

 والسؤال ھو ھل ھذا یكفي. ویقول كال الجانبان ذلك.

القدرة، في سیناریو أسوأ الحاالت  – وھكذا ویتبلور االختالف في ھل تحتاجون إلى المؤسسیة

وھذا  ، على سبیل المثال، أم ال؟IRPلى إنفاذ السلطة على ھیئة المراجعة المستقلة المطلقة، ع

 ھو النقاش الذي یتم تداولھ في المجتمع في الوقت الحالي.

 

االبتكار الذي  – وبیكي، یجب أن أنسب أكثر الفضل إلى – ثمة ابتكار میلتون، إنھ ستیف. :ستیف دیل بیانكو

 لت، ھل ستوافق منظمات الدعم واللجان االستشاریة على النموذج.ناقشناه یوم الجمعة عندما ق

ولكن كل ما علینا القیام بھ ھو أن  فال توجد أي ضرورة لقبول مفھوم العضویة في البدایة.

تقرروا إذا كنتم ترغبون في إجراء التصویت على اللوائح الداخلیة التي ستمنح لكل من 

 مكنك اتخاذ ھذا القرار في أي وقت،وی منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

والذي من شأنھ أن یجعل التصویت طوعي بمعنى أن المشورة أو التصویت لرفض المیزانیة 

حیث أننا ال نزال نعیش في عالم الیوم الذي یعتبر مجرد استشاري  سیمنح لمجلس اإلدارة.

مضطرة إلى ممارسة إن أي من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم غیر  لمجلس اإلدارة.

العضویة أو تفعیل العضویة إذا استمر مجلس اإلدارة في قبول التصویت الذي ینبع من اللوائح 

  لذلك ربما لن تتحول أبدا إلى منظمة العضویة. الداخلیة.

ولكن تعتبر ھذه ھي فرصتنا األخیرة لوضع قابلیة اإلنفاذ ھذه في اللوائح الداخلیة من خالل 

 ضویة، إذا تطلب األمر، للحصول على قابلیة اإلنفاذ.خلق إمكانیة للع
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 ماثیو، ھل لدیك أي إضافة؟ :لیون سانشیز

 

إن بعض المناقشات التي سمعناھا، وأعتقد أنھ من  أعتقد أن ما قیل یعبر بقوة عن الموقف. :ماثیو ویل

ثابة یعتبر بم -سأتخذ موقف المدافع للحظة  – الضروري أن أذكر ھنا أن النموذج الطوعي

ممثل لكیفیة بناء شبكة اإلنترنت على أساس االتفاقات التعاونیة ومبدأ عدم التعاقد مثل ترتیبات 

لذلك قد ال یتم تضمین ھذا  التناظر التي ال تزال تتم على نطاق واسع على أساس عدم التعاقد.

إلدارة النموذج بھذا الشكل فضال عن حقیقة أن التھدید، بصفة أساسیة، بعملیة عزل مجلس ا

وھذا ھو  التي ستنشر للجمھور ستكون كافیة إلجبار مجلس اإلدارة على تفعیل اللوائح الداخلیة.

وھذا ھو النقاش الذي أجریناه في المجموعة. وأعتقد أنھ  الجدال الذي أجریناه، على ما أعتقد.

 شكًرا. من الضروري أن تتم مشاركتھ مع مجموعة أوسع نطاقا ھنا.

 

  ًرا جزیالً لك، ماثیو.شك :لیون سانشیز

 التالي في قائمة انتظار الكلمة، ماري أودوما.

 

أوال أرید أن أخلي المسؤولیة عن احتمالیة  وأنا من أفریقیا. اسمي ماري أودوما. شكًرا جزیالً. :ماري أودوما

 أن تكون المجموعة قد اكتشفت إمكانیة النظر في معنى االختصاصات ولیس فقط كالیفورنیا.

ألن كل مرة نستعرض فیھا ھذا  ال أعرف ما إذا قد تم القیام بذلك أو ما إذا كنا نواجھ قیود.وأنا 

النموذج، نحاول تحلیل الكیفیة التي سیظھر بھا أو كیف سیعمل، ونعود إلى حقیقة أنھ یمثل قیود 

 ولھذا السبب قمت لذلك أنا ال أعرف ما إذا كنت على صواب أو على خطأ. الوالیة القضائیة.

 بوضع إخالء للمسؤولیة في البدایة.

واآلن، أرید أن أقول إنھ إذا أخذنا ھذا النموذج، وھل سیصبح اآلن كل عضو من أعضاء 

وھل سیصبح كافة  مجلس اإلدارة عضوا لھ حق التصویت على عكس ما ھو سائد حالیا؟

  األعضاء، أعضاء لھم حق التصویت؟
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لیة انتخاب مجلس اإلدارة أو اختیار أعضاء مجلس وإذا كان األمر كذلك، ھل یمكننا تعدیل عم

لذلك تعتبر كل المجتمعات، الجمیع  صوت ھذه؟ 29اإلدارة من خالل ھذه العملیة، عملیة الـ

الذي یشكل  ICANNمشارك، ولیس فقط المجتمع حیث یرتبط الفرد، ولكن المجتمع، مجتمع 

م بھ من أجلنا في مجلس اإلدارة، ویمكن أن یطلعنا األشخاص عن ما یمكنھم القیا جزءا منھ.

صوت أوال قبل  29وسنقوم بتعدیل العملیة ونقوم بھذا التصویت من خالل العملیة المتضمنة لـ

 أن یتم العزل أو القیام بعزل جمیع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعض منھم.

 أما بشأن سؤال المسؤولیة، فقد قمت باإلجابة علیھ من قبل.

بدال من  في تقلیص مدة والیة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة؟ھل یمكننا النظر أیضا 

لذا، ھل یمكننا  سنة، في المنصب. 10سنوات أو  9السماح ألعضاء مجلس اإلدارة بقضاء 

وبالنسبة لما قیل  النظر في ذلك والقیام بتقلیص المدة حتى یتسنى لھؤالء األشخاص المشاركة؟

ف ینضمون إلى مجلس اإلدارة، وسنرى ما الذي یمكنھم عن أننا ال نثق في مجلس اإلدارة، فسو

 فعلھ، شكرا لكم.

 

 ھل ترید اإلجابة على ذلك، ماثیو؟ شكًرا جزیالً لك، ماري. :لیون سانشیز

 

بالرغم من أن بعض منھا  أعتقد أنك أشرت إلى نقاط جیدة جدا. شكًرا جزیالً لك، ماري. أجل. :ماثیو ویل

أمور أخرى ربما نرغب في إعادة النظر فیھا، بما في ذلك فترة وثمة  قد تم مناقشتھ بالفعل.

 والیة أعضاء مجلس اإلدارة.

وأعتقد أن ھذا یمنحني الفرصة  إن أحد النقاط التي أبرزتھا كانت تتعلق باالختصاص القضائي.

 لمعالجة ھذه المسألة، التي تمثل جزءا من المداوالت التي أجریناھا كثیرا.

أین تقع  القیام بھذا العمل ھو أن االختصاص القضائي لدیھا جوانب مختلفة.إن ما أدركناه عند 

ومن أجل ھذه الجوانب  ما ھو اختصاص القضائي للعقود في حل النزاعات؟ المراكز الرئیسیة؟

لذلك بحثنا في السلطات التي  المختلفة، اتبعنا النھج الذي، رقم واحد، یستند على شرط.

التي تأسست كشركة مساھمة  ICANNیمكننا القیام بذلك حالیا مع  نحتاجھا، وقلنا یمكننا ھل

 في والیة كالیفورنیا؟
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 الجواب ھو نعم، في الغالب، ال توجد مشكلة.

وكذلك علینا التحقیق في جمیع جوانب  – أن ھذا سیكون ضروري في المرحلة المقبلة – ثم قلنا

ل الجوانب، فإن ھذا یعني أننا ولكن عندما أقول ك .2قضایا االختصاص في مسارات العمل 

من شأنھ أن یمنع تحقیق  ICANNسوف نبحث في الجوانب حیث أن النظام الحالي داخل 

 بعض المتطلبات الالزمة لتحقیق المساءلة.

ولكن، إذا وجدنا في سیاق عملنا أنھ تم منعنا من تنفیذ أحد  لذلك لن ننظر في كل شيء.

االختصاص  – آلن، فإننا سوف ننظر في ما إذا كانالمتطلبات، الذي لم یكن السبب حتى ا

القضائي یمثل مشكلة والذي على األرجح یبرز وجود بعض المخاوف التي تم التعبیر عنھا في 

تتضمن شروط حل النزاع في والیة كالیفورنیا،  ICANNمجموعتنا عن حقیقة أن معظم عقود 

 فیھ وبمزید من التفصیل.وھذا شيء یمكن لمجموعتنا التحقیق  على سبیل المثال.

وأنا أعلم أنھ موضوع تم بحثھ بشكل وثیق من قبل الكثیرین  لذا، یعتبر ھذا الجانب ذات أھمیة.

إن أحد  وھو بالتأكید یعتبر جانبا ھاما من جوانب عملنا. وخارجھا أیضا. ICANNداخل 

المسألة، وھو في التعلیقات التي تلقیناھا عدة مرات ھو جعل تفكیرنا أكثر وضوحا بشأن ھذه 

لذلك ھذا ھو العمل الذي نعرف مدى  الواقع لیس كذلك في أول تعلیق عام أولي أجریناه.

 أھمیتھ.

أما بقیة األفكار فھي بالتأكید جزء من  لذلك أعتقد أن ھذا أحد الجوانب الھامة التي ذكرتھا.

شأن في عملنا في المناقشات التي نجریھا، ونحن بحاجة إلى المزید من التفاصیل في ھذا ال

 شكًرا. المستقبل.

 

ویبدو أن ثمة خطأ في االقتباس الذي أورده میلتون مولر  تعلیق أخیر. شكًرا جزیالً لك، ماثیو. :لیون سانشیز

لم نسمح لھ  وأراد آالن توضیح ھذا، ولكن تم إغالق قائمة االنتظار بالفعل، من آالن غرینبرغ.

یأتي من وجود حق اعتراض األطراف المتعاقدة على  ولكن الخطأ في االقتباس بتوضیح ھذا.

حیث یمكنھم منع أحد القرارات بالفعل من خالل طلب  GNSOتصویت األغلبیة المطلقة في 

  حسنا، تم التوضیح، آالن. تصویت األغلبیة المطلقة، األمر الذي یحول ھذا إلى حق اعتراض فعال.

 ة، ماثیو.وأود اآلن أن أنقل الحدیث إلى رئیسي بالمشارك
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السیدات والسادة، أقدم لكم رئیسین  للعودة إلى ھنا. لیزو جوناثانحسنا، نحن اآلن بصدد دعوة  :ماثیو ویل

المعنیة بانتقال دور اإلشراف على وظائف  CWGبالمشاركة من رؤساء مجموعة عمل 

INAN ن فوھر، والذین سیتحدثان في الجزء القادم من جلستنا ع لیزو روبنسون، جوناثان

  التبعیات بین المجموعتین.

 

أعرف أنھا كانت جلسة طویلة، وسنحاول  معكم جوناثان روبینسون. شكًرا لكم جمیًعا. حسًنا. :جوناثان روبنسون

ولكن شعرنا بأنھ من األھمیة بمكان، كجزء من ھذه  استعراض كافة النقاط بسرعة نسبیا.

 االرتباط بین المجموعات بشيء من التفصیل.الجلسة الشاملة، أن نعود معا اآلن ونتحدث عن 

على سبیل التذكرة، سوف تعقد جلسة مشاركة حیث ستتاح لكم الفرصة للتحدث إلى شخصیا 

وإلى لیز، وفي واقع األمر، سوف یقود الجلسة بعض من فریق صیاغة المسودة في وقت الحق 

  لذا، نرحب كثیرا بالتحدث معكم في مزید من التفاصیل. الیوم.

، CWGأنا أعرف أنھ تم طرح أسئلة في وقت سابق تتناول عناصر مقترح مجموعة عمل و

 ونحن سعداء للغایة للمشاركة معكم خالل ھذه الجلسة في وقت الحق الیوم.

حسنا، لدینا ھنا شریحة عن ھیكل ما بعد  للتذكرة، فقط أین كنا، لقد عرضت شریحة ھنا.

  االنتقال مع ما یحتویھ من عناصر ھامة.

ICANN  ومجلس إدارةICANN  والعقد المبرم بینICANN  والشركات التابعة، والشركة

ومجلس اإلدارة الخاص بھا والرقابة  IANAالتابعة بعد انتقال اإلشراف على وظائف 

، CSCوالمساءلة والتصعید التي یقوم بھ مجموعة من مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للمستھلك 

ذلك كل ما ھو متضمن في آلیات المساءلة التي تقدمھا ھذه المجموعة ووظائف المراجعة وبعد 

 التي سمعتم منھ الكثیر خالل الساعة األخیرة أو نحو ذلك.

وقبل  لذلك اعتقد أنھ من الضروري للغایة أن ننظر إلى ھذه األمور باعتبارھا حزمة متكاملة.

حددة، أعتقد أن األمر ربما یستحق الخوض في التفاصیل المتعلقة بنقاط االرتباط والمساءلة الم

 ألنھ یبدو أن العملیة قد أزعجت عددا ال بأس بھ من األشخاص أثناء ذلك. الحدیث عن العملیة.

 وأقصد بالعملیة، كیف تم استعراض ھذه المقترحات من خالل الجذر نحو القبول النھائي.
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المراحل المختلفة وقام بتسلیط ففي الكلمة االفتتاحیة التي ألقاھا فادي ھذا الصباح، تحدث عن 

واذا نظرتم إلى العملیة بین المجموعتین الخاصة بنا، ستجدون ان لدینا  الضوء على العملیة.

فما الذي  مقترح، وھو مقترح نھائي ھنا تم طرحھ قبل المنظمات األعضاء للموافقة علیھ اآلن.

شروطا على عمل  لقد وافقوا على مقترح مشروط بصورة واضحة، یحوي وافقوا علیھ؟

، ICGو لقد وافقوا على ھذا المقترح الذي تم إرسالھ إلى مجموعة التنسیق مجموعة المساءلة.

، للمراجعة ودمجھ مع المقترحات IANAمجموعة تنسیق عملیة انتقال األشراف على وظائف 

ق بعرض ھذا المقترح المتكامل للتعلی ICGوبعد ذلك تقوم  األخرى الواردة من المجتمعین.

باعتباره مقترح متكامل إلى المراجعة النھائیة في اجتماع دبلن  – العام، ثم إرجاعھ بعد ذلك إلى

وھي النقطة التي سیتثنى لنا فیھا رؤیة المقترح النھائي من مجموعة المساءلة، وعند مراجعة 

توقع أن مجموعة المساءلة تلك، كما قلت في كلمتي االفتتاحیة، أنھ في تلك المرحلة التي كنا ن

المنظمات األعضاء، عند مراجعة مقترحات المساءلة، أن تسعى للحصول على تأكید من 

 مجموعة اإلشراف بأنھ تم الوفاء بمتطلبات مساءلتھم.

حیث یتم التعامل مع  إنھا حقا تنقسم إلى خمسة مجاالت رئیسیة، ما ھي شروط المساءلة تلك؟

ولكن لدینا متطلبات  نوع من المستوى العالمي.كل منھا، كما سمعتم من مجموعة المساءلة عن 

إننا نھتم بمنتھى الصراحة بمیزانیة  محددة في مقترح اإلشراف التي یتم التعامل معھا.

ICANN ولكن مكون المیزانیة ،ICANN  الذي نھتم بھ في مجموعة اإلشراف ھو ضمان

ولكن ھذا التمویل الكافي والمناسب  .IANAوجود تمویل كافي ومناسب ومستمر لوظیفة 

وھذا ھو السبب  .ICANNللتشغیل والتطویر المستقبلي یعتبر بمثابة عنصر حاسم في میزانیة 

 فیما یتعلق بالمیزانیة. ICANNفي أننا نھتم بمساءلة 

بمثابة إحدى الشركات التابعة التي  – تعتبر – تعتبر PTIلقد تحدثنا في وقت سابق عن أن 

تعني أننا  ICANNوحقیقة أنھا تخضع للسیطرة ومرتبطة ـب .ICANNطرة داخل تخضع للسی

وحقوق المجتمع التي تعمل  ICANNالتي ترتبط بمجلس إدارة  ICANNنھتم بقضایا مساءلة 

 التي تعمل علیھا مجموعة المساءلة. – علیھا ھذه المجموعة

مجة فیھ، وظیفة المراجعة نوعین من وظائف المراجعة المد 3ویتضمن مقترحنا بموجب البند 

إننا نھتم بأن تدمج آلیة المساءلة في اللوائح  العادیة وإمكانیة وجود وظیفة المراجعة الخاصة.

 الداخلیة األساسیة.
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، اللجنة الدائمة للمستھلك، والتي وصفتھا CSC، یتضمن المقترح الخاص بنا 4بموجب البند 

 .ICANNیتم إدراجھا في اللوائح الداخلیة لـبشيء من التفصیل في وقت سابق، كما نھتم بأن 

وأخیرا، نولي اھتمام بإمكانیة إجراء المراجعة المستقلة وبحقیقة أن ذلك یجب أن یكون قابلة 

لذلك استعرضتم ھذا باعتباره حزمة واحدة من المتطلبات حیث  .IANAللتطبیق على وظائف 

 – لى االقتناع بأن ھذه المجموعة كانتاعتمدنا على ھذه المجموعة لتحقیق ذلك، وإننا بحاجة إ

 – سوف تصل إلى الشعور بالرضا عند االنتھاء من الحزمة الشاملة، وأن ھذه اآللیات سوف

 سوف تُدرج في مجموعة من اللوائح الداخلیة أو اللوائح الداخلیة األساسیة.

قدمیھ في الوقت لذا، ھذا ھو جوھر االرتباط باختصار، ویمكن لھذا المقترح أن یقف على كلتا 

الحالي، ولكنھ یحتاج في النھایة إلى قدم ثالثة، إذا أردتم، لكي یتمكن من الوقوف باكتمال تام 

لذا، لدینا شعور بالراحة والثقة في تقدیم ھذا المقترح إلى  عندما ینتھي عمل ھذه المجموعة.

 – تضمنة فیھ ألنھمنظمات الدعم واللجان االستشاریة للموافقة علیھ في ظل تلك الشروط الم

یمكنھ الصمود مع كل العناصر األخرى المكتملة، وأن یخضع ألعمال التطویر على  – ألنھ

 المساءلة.

سوف یمارس المجتمع  لذلك أعتقد أن ھذا كل ما لدي وما نحن بحاجة إلى قولھ في ھذا الشأن.

المجموعة التي  بما أن عمل ھذه -سیمارس تأثیر كبیر من خالل عمل المساءلة وبما أن  – و

سمعتم عنھا للتو سیتم تنفیذه من خالل المزید من التكرار والتطویر، أعتقد أنكم سمعتم ذلك 

بوضوح شدید من الرؤساء بالمشاركة في العرض الذي قدموه من ساعة الماضیة أو نحو ذلك، 

دمجھ مع وثمة المزید من التطویر والعمل الذي یتعین القیام بھ لوضع اللمسات األخیرة قبل 

األعمال األخرى مع عمل مجموعة اإلشراف والذي سوف یتم عرضھ في النھایة كحزمة 

  في وقت الحق من ھذا العام. NTIAواحدة من اثنین من المقترحات إلى 

زمالئي  – ھل یود أي من لذلك أعتقد أن ھذا كل ما أردت أن أقولھ في الوقت الحاضر.

 االرتباط والترابط؟ – یق بشأن الحساباآلخرین إضافة أي شيء لذلك أو التعل

 

نعم، أردت فقط التوضیح مرة أخرى أنھ عندما بدأنا عملنا، حصلت كل المجموعات على  :توماس ریكیرت

حسنا، تم تكلیفنا بالعمل على المساءلة، ولكن  المواثیق والتي على أساسھا كانوا یعملون.

تقدمنا في العمل، وبما أننا كنا نجرى أجزاء من المساءلة، وكلما  CWGتضمنت أیضا أعمال 
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اتصاالت عن كثب مع جوناثان ولیز بشكل خاص، وجدنا أن ثمة مجاالت كافیة حیث یمكنھم 

مما أدى إلى الوصول اآلن إلى الوضع الذي یعتمدون فیھ علینا  االعتماد فقط على ما نقوم بھ.

ددا أننا لم نواجھ ال في مجموعتنا نوعا ما في تقدیم جوانب معینة، وأعتقد أنني أود أن أؤكد مج

وأعتقد أن ھذا  .CWGوال من المعلقین أثناء فترة التعلیق العام أي تحدیات لكي نلبي توقعات 

 – لذلك فمن المستبعد جدا، جدا، جدا، أننا سوف نواجھ ھذه أمر مشجع ونحن نمضي قدما.

 یزال في طور التنفیذ.، ولكن ھذا عمل ال CWGسوف نواجھ مفاجآت فیما یتعلق بمتطلبات 

 

 لذلك حان دورك مرة أخرى. كما أود أن أفتح الباب اآلن للتعلیقات واألسئلة. شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

 

، والسؤال اآلخر الذي كان IPCمعكم أني أیكمان سكالیز من دائرة الملكیة الفكریة  نعم، شكًرا. :آني أیكمان سكالیز

 – لدي

 

 ل یمكنك وضع المیكروفون أقرب.معذرة، ھ :لیون سانشیز

 

، سوف أؤجل السؤال األخر إلى جلسة IPCمعكم أني أیكمان سكالیز من دائرة الملكیة الفكریة  :آني أیكمان سكالیز

ولكن ھذا السؤال حول االرتباط والتنسیق، والسؤال  الحقة كما أشار جوناثان عن تلك الجلسة.

باعتباره آلیة  ICANNو PTIعقد النھائي بین وبعبارة أخرى، أرى أن ال عن العقد نفسھ.

والذي وافق علیھ  NTIAللمساءلة، ولذلك أتساءل عما إذا كان سیكون ھناك عقد تم تسلیمھ إلى 

فیما یتعلق  PTIو ICANNوالذي من شأنھ التأكید على المساءلة بین  ICANNمجلس إدارة 

 Fل، كما تعلمون، یوجد في الجدول فعلى سبیل المثا – بتلك الوظائف التي یجب أن یتم نقلھا

كل ھذه البنود المقرر إنجازھا وأنھ ال بد من تحدید من الذي سیتولى أي منھا، كما تعلمون، في 

 شكًرا. حسنا، ھذا ھو السؤال المتعلق باالرتباط. العقد الجدید.

 

 ھل یرید أي شخص الرد على ذلك؟ شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز
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على  – أننا، كما ستعلمون من ھذا المقترح، بدأنا العمل على – إذا تسنى لي الفھم -أعتقد  :جوناثان روبنسون

وقد شعرنا بأن مھمتنا تتمثل في  بعض األفكار بشأن مذكرة الشروط لما سیكون علیھ ھذا العقد.

وأعتقد أنھ  إنشاء ھیكل ما بعد االنتقال الذي یمكن أن یستوعب ویتعامل مع انتقال اإلشراف.

كان من الصعب للغایة بالنسبة لنا إجراء تحدید ذات تفاصیل كاملة ونھائیة حول الشكل والنطاق 

أن ھذا األمر سیتم التعامل معھ باعتباره جزء من  – وأتوقع أن ذلك الذي سیبدو علیھ ھذا العقد.

یحتاج الثقة التي یجب أن یحوزھا المجتمع تتمثل في أن ھذا العقد سوف  – التنفیذ، وأعتقد أن

ولدي شبھ یقین، واغفروا  بعد االنتقال والشركة األم. IANAإلى تسویة في نھایة المطاف بین 

، أننا ناقشناه بالتأكید، وأنا أتوقع أن تمتد إلینا ید المساعدة من %100لي أنھ لیس یقین بنسبة 

ھي  – تمعوأعتقد أن ھذه الثقة التي ینبغي أن تكون لدى للمج خالل مشورة قانونیة مستقلة.

أعتقد أنني سوف أُبدي مالحظة أخرى، بشأن ھذا العقد،  حقیقة محاولة تطویر ھذا العقد.

ومسودة مذكرة الشروط الحالیة، والتي من المرجح أن تأخذ على األقل بعض التوجیھات من 

مة أنھ ال یالئم المالئ – تتمثل المشكلة في العقد الحالي في أنھ – العقد الحالي العقد الحالي.

عقد حكومي وأن العدید من عناصر ھذا العقد التي ترتبط بھ  – الكاملة المناسبة للمستقبل وأنھ

وبالرغم من ذلك، فإنھ یعطي بالتأكید بعض التوجیھات الجیدة  مشتقة باعتبارھا عقد حكومي.

رة بشأن الكیفیة التي یمكن بھا تنفیذ األمور في المستقبل، وبالتالي كان یعتبر األساس لمذك

 الشروط.

 

 أعتقد، ستیف، ھل ترغب في اإلضافة إلى ذلك؟ شكًرا لك، جوناثان. :لیون سانشیز

 

حیث یشیر  لفھم االرتباط. 5ورقم  6انظر من فضلكم إلى الشریحة رقم  على الشریحة أمامكم. :ستیف دیل بیانكو

رجة في وھي مد PTIتضع وتُنشأ  ICANNأن اللوائح الداخلیة ـل CWGمقترح مجموعة عمل 

 من أجل تعدیل ICANNویتطلب االرتباط تصویت ثالثة أرباع مجتمع  اللوائح الداخلیة األساسیة.

  .PTIمن شأنھ أن یحمي وجود  6فالبند رقم  ھذه ھي أول شریحة. الالئحة الداخلیة األساسیة.

، ICANNو PTIإذا، في الواقع، تم تعدیل العقد المبرم بین  .5واآلن، ننتقل إلى الشریحة رقم 

سیضطر مجلس اإلدارة إلى الموافقة على تعدیل العقد وإذا فعل ذلك، وتجاوز رغبات المجتمع، 

یمكن الرجوع إلى لجنة المراجعة المستقلة لفحص ذلك القرار واعتباره مخالف للمعیار الذي 

 حسنان كانت تلك ھي االرتباطات التي نتحدث عنھا. تتطلبھ اللوائح الداخلیة.
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 كیو واي. شكًرا. :یزلیون سانش

 

  – وأود :واي وو-كیو

 

 لذا من فضلكم. نغلق اآلن قائمة االنتظار بعد كافوس. عذًرا. :لیون سانشیز

 

، مراجعة وظیفة 3جوناثان، ھل یمكنك إحضار شریحة رقم  واي وو مرة أخرى.-معكم كیو :واي وو-كیو

IANA العرض نظرت إلى فریق مراجعة ، االرتباط، ألنھ حسبما أتذكر في البدایة عندما قدمت

یبدو أنھ مجتمع األرقام ولیس فریق عمل ھندسة  ، نظرت إلى تلك القائمة.IANAوظیفة 

دون  IANAكیف یمكنكم القیام بمراجعة وظیفة  حیث أنھ لیس مدرجا ھناك. IETFاإلنترنت 

البروتوكول في حین یوفر مجتمع  IETFألنھ كما تعلمون، یوفر  ؟IETFو مجتمع األرقام

 األرقام رقم عنوان األشیاء وھو غیر موجود ھنا.

 

كان لدینا  – كان لدینا خط دقیق حقا لكي نتبعھ ھنا بین محاولة أعتقد أنھ سؤال جید جدا. حسًنا. :جوناثان روبنسون

یر من میزة وجود مقترحات من اثنین المجتمعات من األخرى الواضحة لنا من خالل جزء كب

عملنا، ولكن كان علینا أیضا أن ندرك أن من صمیم عملنا ونطاق عملنا التعامل مع متطلبات 

تتمثل في دمج ھؤالء الثالثة وظائف معا والتفكیر في كیفیة  ICGإن وظیفة  مجتمع األسماء.

وكما أفھم، ثمة وظائف المراجعة، وقدرات مراجعة في كل من المقترحات  توحیدھا معا.

وربما یكون من المرضي لتلك المراجعات أن تعمل بشكل مستقل أو أن ترتبط  األخرى،

إن لدي شعور بأن المجموعات المختلفة لدیھا حالیا شعور بالرضى  بطریقة تجعلھا تنجح.

 – بالعمل كما ھي بشكل مستقل، ولكن، كما تعلمون، علینا أن نكون حذرین جدا حول مدى

كل میثاق كان لدینا وبالتالي احتیاجاتنا للتعامل مع  نطاق عملنا والحرص في التعامل مع

 احتیاجات ومتطلبات مجتمع األسماء.
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أو مجتمع األرقام، أو مزودي امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون  IETFحسنا، أعتقد كما تعلمون، في  :واي وو-كیو

RIR فاالجتماع مفتوح للجمیع ولیس فقط لـ، كما تعلمون، ألعضاء ،RIR. ألي  حیث یمكن

 – لذلك أعتقد أن ثمة إلبداء التعلیق، بشأن السیاسات والمساھمات. RIRشخص أن یذھب إلى 

 إذا كان ذلك ممكنا، أعتقد أن علیكم التفكیر، كما تعلمون، أن ثمة إمكانیة لوضع مجتمع األرقام

 شكًرا. في القائمة. IETFو

 

 – معذرة، لیز، أردت فضلكم. التالي في قائمة االنتظار من شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

 

من المفترض أن تكون مفتوحة  IANAلدي فقط رد على ذلك ألن مراجعة وظائف  شكًرا. :لیز فیر

 لذلك سیكون ثمة احتماالت لمتابعة العملیة. لذلك لن تكون في بیئة مغلقة. وشفافة للجمیع.

 شكًرا.

 

ولكن  للمشاركة الفعلیة بفاعلیة في ھذه العملیة. المتابعة، بللیس فقط  ومشاركة في ھذه العملیة. :جوناثان روبنسون

 مرة أخرى، لم یكن من الضروري أن نحدد مشاركین إضافیین خارج المجتمع األسماء.

 

 نعم، ھذا ما أعنیھ، أقصد في ھذه الھیاكل، إذا كانت تتضمن اثنین من ھذه الدوائر االنتخابیة. :واي وو-كیو

بشكل  ICGدوائر االنتخابیة، باعتبار أنني كنت ھمزة الوصل في وإذا لم تدرج في ھذه ال

لذا، إذا لم تقوموا بعرض رؤیة جدیدة ھنا، فمن المتوقع  .CWGأساسي فیما یتعلق بمقترح 

 إجراء تعدیل على المقترح النھائي الخاص بكم.

 

 من فضلكم، التالي في قائمة االنتظار. شكًرا. :لیون سانشیز
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لدي سؤال وربما اقتراح كذلك، یتعلق بآلیات المساءلة  ي (یذكر االسم) وأنا من أوغندا.اسم :متحدث مجھول

أعتقد أنھا  .9أعتقد أنھا شریحة رقم  من فضلك، ھل یمكن عرض الشریحة مرة أخرى؟ – في

ولكن یرجع ھذا بصفة خاصة  – CSCو IFRلذلك سؤالي ھو، حول االختالفات بین  .9رقم 

رأیت أن بعض منھا تشغیلي إلى حد ما في طبیعتھ،  CSCإلى أنني عندما قرأت اختصاص 

ودفعتني إلى التفكیر إذا كانت اللجنة بأكملھا واللجنة المستقلة إلى حد ما تعتبر أمرا ضروري 

لیكون شیئا  CSCتقوم بھا  للتنفیذ الفعلي لھذا العمل بدال من اللجوء إلى الجوانب التشغیلیة التي

ومن ثم قد تقع أي جوانب غیر التشغیلیة ضمن  PTIأو التعامل معھ إداریا داخل  PTIداخل 

IFR.  وكما أشرتم بأن والیة أو صالحیاتIFR  تعتبر واسعة نوعا ما، ویمكن أن تشمل أشیاء

في  CSCلقیام بعمل لذلك دفعني ھذا إلى التفكیر، بدال من لجنتین، ھل یمكن لنا ا قلیلة جدا.

 ؟IFRومن ثم الحصول على بعض األمور غیر التشغیلیة في  PTIمكان ما إداري داخل 

 شكًرا.

 

 ھل ترید أن تضیف إلى ذلك؟ شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

 

 مسؤولة عن مراجعة الجوانب التشغیلیة لألداء. CSCأقصد، أن  – أعتقد سأحاول أن أجیب. :جوناثان روبنسون

ممثل  – تلك -على  – نا لست متأكدا من أنني أتفھم تماما دواعي ھذا القلق، ألن لدینالذلك أ

لدرجة أن ھذه الخدمة ال یتم تقدیمھا بشكل كاف أو ُمرْض، ویمكنكم  مستخدمي ھذه الخدمة.

أن یتم عرض ذلك وعالجھ، وإذا لم یتم ذلك، فھل توجد آلیات تصعید للتعامل مع  – توقع ذلك

 – كما تعلمون، أنا لست متأكدا من أنني حصلت على – لذلك ذلك.

 

حیث  – CSC، ھل ثمة أي شيء یتعلق ـبIFRو CSCبالنسبة لـ ربما سأحاول مرة أخرى. :متحدث مجھول

حیث یتطلب األمر اآلن أكثر من أي وقت  IFRثمة صالحیات ال یمكن الوفاء بھا من قبل 

 ؟CSCمضى أن نشكل لجنة جدیدة تماما فقط لصالحیات 
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لدیھا  IFR، كما قال جوناثان، المور التشغیلیة، وأن CSCتتولى  إنھا لیز فوھر، للتسجیل. :لیز فیر

، اللجنة الدائمة للمستھلك، موجودة طوال CSCولكن تعتبر  صالحیات واسعة، كما تقول.

لقد تم  – كل خمس سنوات، لذلك فإنھا IANAالوقت، في حین تجتمع لجنة مراجعة وظائف 

 CSCحیث سیصبح لدیكم  لذلك ال یمكن في الواقع دمجھما. ؤھا إلجراء مراجعة محددة.إنشا

 – IANAالمعنیة بالمستھلكین والتي تشرف على األمور التشغیلیة، ولجنة مراجعة وظائف 

جمیع المنظمات  – ككل، ولدیھا كل المخطط IANAوالتي تجري مراجعة أوسع نطاقا ـل

 شكًرا. اب المصلحة المتعددین في ھذا النموذج .المتضمنة عالوة على كیان أصح

 

أعتقد أنھ أیضا یجیب على السؤال الثاني عما إذا كانت كال  ھذا یفي بالغرض. شكًرا جزیالً. متحدث مجھول:

 اللجنتین بصفة دائمة أم لغرض معین.

 شكًرا.

 

الذي یُعرض في ھذه  NCSGإننا ال نرید أن نبدي مالحظة عن اجتماع  شكًرا جزیالً. :لیون سانشیز

ونحن نعتذر بشدة عن  الشریحة، ولكنھ، بطبیعة الحال، یأخذ بعین االعتبار في تقریرھم.

 اإلشراف، وسوف یتم تصحیح ذلك.

  حسنا، التالي في قائمة االنتظار، مالكولم.

  مالكولم.

 

 ، للتسجیل. LINXمالكولم ھوتي من  شكًرا. :مالكولم ھوتي

طرح ھذا السؤال ھو اإلشارة جوناثان إلى القرارات المعروضة على كان الدافع ل لدي سؤال.

 اللجان األعضاء في الوقت الراھن.

رسمیا لحین االنتھاء  CCWGو CWGھل تعتقد اللجنة أنھ قد یكون من األفضل اإلبقاء على 

من تنفیذ المقترحات حتى یصبح لدى المجتمع ھیكل یتیح المشاركة في حوار مع مجلس اإلدارة 

 العاملین وھم یكافحون من أجل تنفیذ مقترحاتكم؟و
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 توماس؟ :لیون سانشیز

 

 .CCWGالجواب ھو نعم لمجموعة عمل  :توماس ریكیرت

 

لذلك، أقصد، أن علینا فقط التأكد  اعتقد أنھا فكرة جیدة، وھو أمر یجب أن نكون على درایة بھ. :جوناثان روبنسون

ولكن، نعم، من الواضح أن األمر  وما ھو في المیثاق. من أنھا تتفق مع كل ما قد تم حلھ بالفعل

 بعض اإلشراف على التنفیذ، وأنھ حان وقت الدمج.

 شكراً مالكولم.

 

  شكًرا. :لیون سانشیز

 التالي في قائمة االنتظار، كافوس.

 

  ال تقلقوا. لن أكتب أي سؤال لكم. معكم كافوس أراستیھ. شكًرا. :كافوس أراستیھ

استخدمت إلیضاح ھذا، یبدو أن لدینا الكثیر من األمور للقیام بھا بین اجتماع اآلن الطریقة التي 

 واجتماع دبلن.

لقد ذكرتم أن قلة من األشخاص تجتمع سویا خلف الكوالیس وتقدم شيء ما، وأن ھذا الشيء 

 یجرى مناقشتھ بالفعل.

ماعات وجھا لوجھ ما بین واآلن، یبدو أن لدینا العدید من المكالمات، وربما المزید من االجت

ومن ھذا المنطلق، نكون قد حققنا االستفادة من خدمات موظفي  اجتماع اآلن واجتماع دبلن.

ICANN.  وكما ذكرت باألمس، أرید أن أجعلھ الیوم أكثر عالنیة، أرید أن أقول أن العاملین

واتصاالت أدوبي فقد كانوا أكفاء للغایة في إعداد الدعوة  كانوا أكفاء جدا جدا. ICANNبـ
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وفور انتھاء االجتماع، یقومون  والمكالمات الھاتفیة والصعوبات التي واجھناھا لعرض الوثیقة.

 والرد على األسئلة، وما إلى ذلك. بإعداد المذكرة وتوفیر النص المدون،

 أود أن أطلب تسمیة ھؤالء األشیاء نظرا للجھد الذي بذلوه، وأننا نقدر رسمیا جھدھم، ألنني ال

أعرف كل األسماء، لكن قد تتكرم وتعلن أسماء ھؤالء العاملین التي قدموا لنا ھذه الخدمات، 

ولكن بالنسبة لھم، علیھم التعامل مع جمیع  وبالنسبة لنا، فإن المناطق الزمنیة على ما یرام.

ھم القیام لذلك ثمة الكثیر من العمل، ولكنھم یملكون من الكفاءة الكبیرة ما یخلو المناطق الزمنیة.

متواضعین جدا، ویتمتعون باألدب واللطف والتعاون، ونحن نقدر حقا الجھد  فھم أكفاء جدا، بھ.

 الذي بذلوه.

وبعد ذلك، أود  ولكن أود أن یتم إعالن أسمائھم لكي توضع في ھذا النص لتسجیل األشخاص.

 لیكم.ولكن أوال أعلن األسماء وأقدمھم إ أن أطلب جولة كبیرة من التصفیق لھم.

 ھذا فعال جدا وضروري جدا.

 شكًرا.

 

وأعتقد  أعتقد أننا تلقینا دعما ھائال. إنھ اقتراح رائع. كافوس، وأنا أسجل مالحظة سریعة ھنا. :جوناثان روبنسون

ویمكنكم القول بسھولة جدا، حسنا، ھذا  – أن النقطة الحاسمة بالنسبة لي ھي الدعم الذي تلقیناه

 وتفوقوا على أنفسھم فیما یتعلق بمتطلبات وظیفتھم. – في ذلك ھو عملھم، لكنھم تفوقوا

والتحدي الذي یواجھني، مع ذكر أسماء، ھو أنني أشعر بقلق بالغ أنني قد أنسى ذكر أحد 

 األشخاص.

 [ ضحك ]

 

 دعونا نسمع أسماء. :كافوس أراستیھ

 شكًرا.
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 شكًرا. :لیون سانشیز

 

 تریزا، من فضلك. :كافوس أراستیھ

 

 سأكون موجًزا. :سواینھارت تیریزا

أتوجھ بالشكر الجزیل على ھذا االعتراف بمجھود العاملین، ولكن أیضا  – أوال وقبل كل شيء،

 لالعتراف بمجتمع المتطوعین المشترك في ھذا.

حیث لدینا نقاط اتصال مختلفة في جمیع  ثمة مجموعة كبیرة من األسماء عبر المؤسسة بأكملھا،

 أنحاء القسم.

غریس، آدم، سام، ھیالري، برندا، كیم، ماریكا، بارت،  ا لي أن أذكر بعض األسماء.واسمحو

بیرني، وفریق الخدمات اللغویة بالكامل، وأي شخص آخر من تكنولوجیا المعلومات الذي قدم 

 المساعدة في أجزاء مختلفة.

 المعذرة؟

 

 نانسي وفریق االجتماعات. :متحدث مجھول

 

فریق االجتماعات بأكملھ، زافییر من قسم التمویل الذي أعرف أیضا أنھ قدم مساھمات نعم، و :تیریزا سواینھارت

 .IANAفریق  في مجاالت مختلفة.

حسنا، لدینا مجموعة كبیرة من الفرق األخرى في المنظمة التي  الفریق القانوني. – وكما ذكرتم

أمور مختلفة وتقدیم لتوفیر الردود بشان  %200تولت بالفعل مسؤولیة األمر والعمل بنسبة 

 الدعم یوما بعد یوم.

 [ تصفیق ]
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 ناھیك عن تیریزا. :جوناثان روبنسون

 [ تصفیق ]

 

 توماس، ھل ترید أن تسجل عدة مالحظات؟ :لیون سانشیز

 

لقد كان ھذا  إنھ لیشرفني أن أكون اآلن الحائل الوحید فقط بینكم وبین تناول طعام الغداء. نعم. :توماس ریكیرت

 وسوف نستمر في العمل معا بشكل وثیق ونتبادل األفكار. مفیدا للغایة.النقاش 

ولست  وأود أن أشجع كل واحد منكم أن یبقى متیقظا وعلى درایة بفترة التعلیق العام المقبلة.

متأكدا ما إذا كنا قد قدمنا الشكر للفریق الفني الذي یفعل كل شيء للقیام بھذا العمل، ولكي 

 أرید فقط أن أتأكد... البعض، واألمر نفسھ بالنسبة للمترجمین. نتمكن من فھم بعضنا

 [ تصفیق ]

أتوجھ بالشكر إلى بیكي بور، ستیف دیل بیانكو، جوردان كارتر، لیون سانشیز، ماثیو، 

  لیز.و ،جوناثان

 وداعا. أتمنى لكم أسبوعا رائعا. شكًرا لكم جمیًعا.

 

أنا  في وقت الحق بعد ظھر ھذا الیوم. CWGأن مجموعة عمل ال تنسوا جلسة المشاركة بش :جوناثان روبنسون

 إننا نتطلع شوًقا لرؤیتكم ھناك. متأكد أن الكثیر منكم سوف یكون على علم بھا.

 شكًرا.

 

 

 [نھایة النص المدون]
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