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 األعضاء ھناك، ثمة الكثیر من المقاعد الفارغة ھناك.بالنسبة لجمیع  تیریزا سواینھارت: 

حقا، توماس، یمكنك  لذا لم یعد لدي مقعد. أعتقد أن ھذا یمثل إشارة ألنني فقدت مقعدي؛

حسنا، أوال وقبل كل شيء، أتوجھ بالشكر إلى جمیع  رائع. الجلوس على مقعدي، ال بأس.

كما أعتقد أن  وھذا أمر رائع حقا. األحد،الحاضرین الرائعین في ھذه األمسیة من أمسیات یوم 

ھذا الحضور الكثیف یعد إشارة إلى مدى أھمیة الموضوع، عالوة على ذلك، أنھ یعد إشارة إلى 

ھذا القدر الھائل من العمل الذي بذلھ المجتمع والتاریخ الطویل من المناقشات ومشاركة العدید 

 وحتى اآلن. ICANNمنكم في الحضور على مدار السنوات منذ إنشاء 

إن الغرض من ھذه الجلسة ھو عدم استرجاع التاریخ والذكریات عن األیام الخوالي أو أي 

على مر  ICANNبل إنھا حقا مخصصة لكي نتحدث عن تطور مساءلة  شيء من ھذا القبیل،

الزمن في ظل البیئة المتغیرة التي كنا نواجھھا منذ تأسیس المنظمة، وفي ھذا السیاق كیف 

ونحن اآلن نحاول  ت المساءلة في ظل عالقتھا باإلدارة األمریكیة التي تطورت كذلك.تطور

التوصل إلى ھذه النقطة األساسیة حیث لدینا الفرصة لتحقیق انتقال دور اإلشراف والنظر في 

لذا، تعتبر ھذه الجلسة بالفعل بمثابة  في سیاق ھذا التغییر األخیر وعالقتاه. ICANNمساءلة 

ة سواء للنظر في بعض المعاییر، ومدى التغیر الذي حدث مع مرور الوقت، وإلى فرصة عظیم

 أین نحن ذاھبون، وتبادل بعض من تلك التجارب خالل األسبوع المثیر المقبل.

أعتقد أن اإلجابة على ھذا  لذا، واآلن، ما ھي أسباب ھذا التغییر ونحن في منتصف الطریق.

فاألمر  فنحن ھنا لكي نجري مناقشة. میع على المشاركة،وأود أن أشجع الج سیكون جیدا حقا.

 حیث یمكن ألي شخص أن یشارك من ھذا المنطلق. ال یتعلق بمجرد لجنة تم دعوتھا لالجتماع،

معنا ضیف غامض، الري ستریكلنغ،  لذلك اسمحوا لي فقط استعراض أعضاء اللجنة بسرعة.

 ولكن أعتقد أنھ سوف یتحدث عن نفسھ. وسوف نمنحھ شارة االسم، الذي سیتحدث في البدایة.

كما أن ماثیو موجود بالفعل ھنا، لكنھ  ومعنا توماس ریكیرت و لیون سانشیز حاضرین ھنا.

لألسف ال یستطیع البقاء حتى نھایة الجلسة ولكني مضطرة أن أقدمھ لسیادتكم باعتباره ثالث 

  .ICANNلتعزیز مساءلة  CCWGرئیس مشارك لمجموعة عمل عبر المجتمع 

 

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

 .كسجل رسمي



 ICANN ARوتقییم مساءلة  IANAانتقال دور اإلشراف على  –بوینس آیرس 

أتذكر بوضوح منذ وقت مضى في المنظمة، وكان منذ وقت طویل، ولكنھ منذ ذلك الوقت حیث 

من بعض النواحي األساسیة أثناء ما كان  ICANNونسعى إلى تغییر  ICANNكنا نبحث في 

یشار إلیھا باسم اللجنة التطویر واإلصالح التي أنشئت بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماع 

ICANN في الواقع في أكرا، غانا،  لذا، أخبرت سیادتكم أین صدر ھذا القرار، اني عشر.الث

كما یحضر معنا لیمان شابین و  في موطن نیي كواینور حیث قام باستضافتنا بكرم بالغ.

الیخاندرو بیسنتي و نیي كواینور الذین كانوا أعضاء فیما كان یعرف آنذاك بمجلس إدارة لجنة 

تي عملت مع المجتمع على النظر بإمعان في إجراء بعض التغییرات اإلصالح والتطویر ال

باعتبارھا منظمة، بشأن عناصر تتعلق بمساءلتھا وعناصر تتعلق  ICANNاألساسیة في 

وجعلھا المنظمة الداعمة لألسماء  DNSOبھیكلھا عندما قمنا بنقل منظمة دعم أسماء النطاقات 

ومجموعة كاملة من  ccNSOموز البلدان والمنظمة الداعمة ألسماء ر GNSOالعامة 

ولذلك، سوف یقومون بالحدیث عن أمور مختلفة بشأن األمور التي قاموا  األمور األخرى.

 بتحدیدھا نحو تصحیح المسار في ذلك الوقت والمالحظات التي كانت لدیھم منذ ذلك الحین.

وبما أن سام  .ICANNكما سنستمع إلى سام إیسنر، المستشار القانوني العام المساعد في 

حاضرة معنا ھنا، فإن لدیھا كم ھائل من الخبرات، سواء الخبرة التي اكتسبتھا من الفترة التي 

من خالل كافة ھیئات المساءلة التي تعاملت مع جمیع  ICANN، ثم في ICANNقضتھا في 

 أنحاء المنظمة، كما أنھا تعتبر عضو في فریق العمل الذي شارك بفاعلیة واضحة في

المجموعة عمل المساءلة، مما جعلھا تكتسب الخبرة والمعرفة في جمیع مناقشات المجتمع التي 

 لذا، سوف نستمع منھا أیضا. نحن بصددھا ھنا.

قبل أن نذھب إلى لجنة الخبراء، أردت أن أقدم لسیادتكم الري ستریكلینغ، مساعد وزیر التجارة 

الذي سیعرض بعض  NTIAاألمریكي في الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

 شكًرا. المالحظات، كما أنھ سیكون حاضرا كجزء من النقاش.

 

آلن، أعلم أننا في سبیلنا إلى إجراء مناقشة عامة، ولكن ُطلب مني أن أتحدث ا شكًرا لك، تریزا. الري ستریكلینغ: 

وبعض من التعلیقات الواردة في المدونة  IANAبشكل محدد عن انتقال دور اإلشراف على 

ولكن قبل أن نبدأ، أرید فعال أن أسجل  الخاصة بي وبعض من ردود أفعالي تجاه ما شاھدت.

في وقت سابق من بعد  CCWGروا مناقشات مجلس إدارة في المحضر، ألولئك الذین حض

 ظھر ھذا الیوم، أرید بالتأكید أن أوضح أن إعالن موتي كان من قبیل المبالغة.

 [ ضحك ]
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واآلن أعتقد  .IANAلكنني أود بالفعل أن انتھز الفرصة لكي أتحدث في جلسة الیوم عن انتقال 

ام أصحاب المصلحة المتعددین بتنفیذ ھذا أنھ في ھذه المرحلة، أود أن أوضح أن عملیة قی

وأود في مستھل مالحظاتي، أن أعرب عن شكري وتقدیري  التحول مستمرة منذ أكثر من عام،

البالغ لكم جمیعا في المجتمع على مشاركتكم في ھذه المناقشات واالجتماعات والمكالمات 

عن كیفیة تحقیق أفضل تخطیط  مناقشات الردھة، --الجماعیة عبر الھاتف والمناقشات الجانبیة 

وأعتقد أن الجمیع یجب أن یشعر بقدر ھائل من الفخر  -ال یوجد أدنى شك  لعملیة االنتقال.

التي  بحقیقة أن ھذه المنظمة تصبح أقوى كل یوم مع استمرار ھذه المناقشات والمداوالت،

أن تشعروا جمیعا تعتبر دلیل رائع عن مدى قوة عملیة أصحاب المصلحة المتعددین، وأتمنى 

بھذا وأن تستوعبوا أنكم تقومون بشيء ربما لم یحدث في أي مكان آخر في العالم لدرجة أنھ یتم 

 .ICANNالقیام بھ على ھذا نحو مكثف ومستمر ھنا في 

واآلن، وقد ُطلْب مني أن أعرض وجھة نظري بشأن المقترحات التي تم تقدیمھا حتى اآلن، 

ألنني لن استعرض  نكم إلى ھنا لالستماع إلى ذلك بخیبة أمل،ولكن لألسف سیشعر من جاء م

أنا فقط ال أشعر أنھ المكان المناسب لكي أعرض وجھات نظري عن عملیة  أرائي بشأن ذلك.

مفتوحة ومشاركة للنقاش، وھي عملیة تكون فیھا جمیع األفكار موضع ترحیب، ویستطیع جمیع 

لذا، بدال من ذلك، ما أرید القیام بھ  اف بشكل كامل.المشاركین اختبار كل خیارات انتقال اإلشر

التي انتھت  IANA، مجموعة تنسیق عملیة انتقال اإلشراف على وظائف ICGباعتباري من 

في عملھا وتلقي  CCWG، ومع استمرار IANAمن وضع مقترحات انتقال اإلشراف على 

ردود الفعل تجاه مسودة اقتراح المساءلة، فأنا أرید فعال أن نمضي قدما ولو بقدر ضئیل ونقدم 

بعض األفكار حول تلك العملیة التي نحن بصدد تفعیلھا وكذلك الجدول الزمني الذي سنقوم 

یة تخطیط التنفیذ كما أرید أن أؤكد في ھذه المالحظات على أھم باتباعھ لتقییم وقبول االقتراح.

 من أجل إكمال عملیة االنتقال في الوقت المناسب.

إن المھمة األساسیة التي سنقوم بھا بمجرد تقدیم خطة االنتقال ھي تقییم تلك الخطة وفقا 

لذا، فإن رسالتي األولى التي  .2014للمعاییر الخاصة بنا التي أعلناھا في مارس آذار عام 

ساء ھي أنھ عند استكمال وتوثیق خطتكم، یرجى التركیز على أتوجھ بھا لسیادتكم ھذا الم

واآلن، ال أقصد بقولي ھذا أنكم یجب أن تتوقفوا عن العمل في الموضوعات  .NTIAمعاییر 

، إذا كنتم في الواقع ترغبون ICANNفإذا كنتم ترغبون في حل مشاكل أخرى بشأن  األخرى،

ولكن الواجب  ن، علیكم االستمرار في ذلك.في حل مشاكل الجوع في العالم أو عالج السرطا

وقد تم  المنزلي یتمثل في وضع خطة تلبي المعاییر، حیث تبدأ وتنتھي مراجعتنا من خاللھا.

یوم الجمعة، حیث كان یعمل  CCWGالتأكید على ھذه النقطة یوم الجمعة، خالل اجتماع 
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الحكم على مختلف الخیارات قید المشاركون على استكمال قائمة المعاییر التي یمكن من خاللھا 

وكان ھناك مؤید واحد لخیار معین قام  اإلیجابیات والسلبیات والتعقیدات وكذا. النظر؛

 كیف یمكن للخطة أن ترضي ھذا وذاك. --باستعراض العوامل المختلفة، وأوضح كیفیة التنفیذ 

، ذكر أنھ NTIAي شروط ولكن عندما وصل إلى المسألة التي تتعلق بما إذا كان ھذا الخیار یلب

لذا أوصیكم  ولم یبد أي أحد في الغرفة رأي حیال ذلك. لیس لدیھ أي رأي بشأن ذلك.

أال ینبغي أن یكون السؤال األول الذي تسألونھ ھو ما إذا  باالستمرار في التركیز على المھمة.

 كان ھذا الخیار أو أي خیار آخر یلبي الشروط؟

أن أرسلھا إلیكم تتعلق بأھمیة تقدیم خطة یتم التحقق من صحتھا  إن الرسالة الثانیة التي أرید

ھل قام المجتمع بإنشاء سجل یدعم الخطة  بشكل كامل، وأقصد بالتحقق من الصحة ما یلي:

فعلى سبیل المثال، یجب أن یبرھن السجل بشكل  ویوفر األساس الذي یحقق القبول النھائي لھا؟

ولكن یجب أن یوضح  ویجب أن یكون ھذا واضحا. ط،واضح ومقنع أن الخطة تستوفي الشرو

ألن كل تغییر في  السجل أیضا أن المجتمع یدرك تمام اإلدراك اآلثار المترتبة على اقتراحھ.

الھیكل أو الممارسات الحالیة من المحتمل أن یكون لھا عواقب، وبعضھا سیكون غیر مقصود، 

د والتخفیف من حدة كل ھذه النتائج عند وسنتطلع إلى معرفة كیفیة تعامل المجتمع في تحدی

 التخطیط لھذا السجل.

كما یجب أن یوضح السجل أن المجتمع یضع البدائل وأن المجتمع یحتاج إلى توثیق األحكام 

كما یجب أن یتوقع  واألدلة التي تدعم الخیار الذي یتم طرحھ على اآلخرین لكي یتم النظر فیھ.

وھنا، یلعب  سؤال قد یطرحھ أي شخص حول الخطة. السجل، قدر اإلمكان، ویجیب عن أي

فمن الضروري  ولكن ال تقتصر ھذه مسألة فقط على تبریر الخطة. اختبار اإلجھاد دورا ھاما.

أن یتناول المجتمع ویجیب بقدر اإلمكان اآلن على العدید من القضایا وأال یتركھا لكي تخضع 

سیكون من الصعب علینا التصدیق على خطة لم حیث  لمزید من المناقشة واتخاذ القرار بشأنھا،

 تتناول الكثیر من القضایا مفتوحة التي تتطلب المزید من العمل.

وإذا كانت الخطة تعتمد على إجراء تحسینات على اآللیات القائمة، یجب أن یوضح السجل أن 

لجة ھذه المجتمع یفھم أوجھ القصور في العملیات الحالیة، وأن ھذا التحسین المقترح لمعا

ومثال على ذلك ما أشرت إلیھ في مدونتي عن ھیئة المراجعة  العیوب سوف یعالج المشكالت.

إن الوثوق في ثالثة أو خمسة أو أیا كان عدد األفراد للقیام بتغییر الحكم الصادر عن  المستقلة.

ة مجلس إدارة منتخب یحتمل أن یحقق مساءلة أقل للمجتمع ویخلق المزید من الفرص إلراد

المجتمع على االعتراض، كما أنھ قد یوفر فرصة للفرد المتضرر لكي یسقط إجماع أصحاب 
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لذا، إذا كان  المصلحة المتعددین من خالل اتباع مصلحتھ أو مصلحتھا ذات النطاق المحدود.

المجتمع یرید االعتماد بشكل جدي على ھذه اآللیة، فإنھ یحتاج إلى الرد على االنتقادات 

 ملیة الحالیة الموجودة الیوم.الموجھة للع

ویجب أن تدفع جمیع ھذه العوامل المجتمع إلى تبني اقتراح یتسم بالبساطة قدر اإلمكان، ولكنھ 

ولكن اذا كانت الخطة  في الوقت ذاتھ یلبي احتیاجات المجتمع ویستوفي المعاییر الخاصة بنا.

مما یزید من  ي وقت الحق؛معقدة بدرجة كبیرة، فإن ذلك یزید من احتمال ظھور مشكالت ف

احتمالیة عدم قدرة المجتمع على تحدید كافة النتائج المترتبة على ھذه الخطة والتخفیف من 

كما أن وضع خطة أكثر تعقیدا من شأنھ أن یستغرق وقتا أطول لتنفیذھا بشكل شبھ  حدتھا.

 اء من عملیة االنتقال.االنتھ -مما یقودني إلى مسألة التوقیت والجدول الزمني لالستكمال  مؤكد؛

كما یمكن  سبتمبر أیلول. 30الحالي ینتھي في  IANAفالجمیع ھنا على األرجح یعلم أن عقد 

أن یستنتج الجمیع ھنا على األرجح أن تخطیط عملیة االنتقال، بما في ذلك التنفیذ، لن یتم بحلول 

لیوم نستطیع ممارسة خیار یتعلق وا لذا، فإننا نواجھ مشكلة تتعلق بمدة تمدید العقد. ذلك التاریخ.

إنني، بالطبع، أشعر بالقلق أنھ إذا قمنا  .2017بتمدید التعاقد عامین، حتى سبتمبر أیلول 

ببساطة بتمدید العقد عامین، فإن ذلك سیعد بمثابة إرسال إشارة للمجتمع أنھ لیس من الضروري 

ساء تفسیر األمر على أنھ أن نعمل بجد من أجل الحصول على الخطة، أو ما ھو أسوأ، قد ی

فمنذ عدة أسابیع مضت، سألت قادة  تقلیل دعم الحكومة األمریكیة الستكمال عملیة االنتقال.

من أجل اطالعي على آخر المستجدات بشأن حالة التخطیط  CCWGو  ICGالمجتمع من 

فیذھا، لالنتقال وكذلك وجھات نظرھم فیما یتعلق بالوقت الذي سیستغرقھ استكمال الخطة وتن

حیث نأمل في استقبال ردود المجتمع بعد فترة وجیزة من االجتماعات ھنا  بمجرد اعتمادھا.

التي ستنتھي ھذا األسبوع، كما نفترض أن المجتمع سیقوم بإخطارنا أن العمل سیستغرق أقل 

وعلى افتراض أن األمور ستسیر على ھذا المنوال، فإننا سوف نجلس مع  من عامین.

ICANN .للتفاوض بشأن تمدید العقد بما یتماشى مع رغبات المجتمع 

واآلن، ثمة عامل واحد في ھذا التوقیت وھو المدة التي ستستغرقھا الحكومة األمریكیة من أجل 

كما یدرك البعض منكم أن اتخاذ الكونجرس إجراء حیال ذلك األمر قد  مراجعة وتقییم الخطة.

لذلك اسمحوا لي أن أوضح  تقوم بھا الحكومة األمریكیة.یؤثر على طول مدة المراجعة التي س

 لكم ھذا التشریع.
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منذ أن قمنا بإعالن  IANAاآلن، كان الكونجرس األمریكي مھتما بعملیة انتقال اإلشراف على 

كما عقدت ثالث لجان مختلفة ما ال یقل عن خمس  .2014االنتقال مرة أخرى في مارس آذار 

أنا وفادي بشھادتنا في جلسة االستماع السادسة بمجرد عودتنا من جلسات استماع، وسوف أدلي 

 بوینس آیرس في أوائل یولیو تموز.

في لوس أنجلوس، وسیكون العدید منھم ھنا  ICANNوحضر أعضاء مجلس الشیوخ اجتماع 

 ھذا األسبوع لحضور االجتماع المزمع عقده ھنا في األرجنتین.

شیوخ في بلدنا بالنظر حالیا في التشریعات التي من شأنھا ویقوم اآلن كل من مجلسي النواب وال

، بعد NTIAویلزم ھذا التشریع  أن تؤثر على االنتقال والتوقیت الذي یستغرقھ ذلك بشكل خاص.

استالمنا للخطة، بالشھادة أمام على الكونجرس بأن الخطة تستوفي شروطنا، وأن المجتمع الذي 

 لتغییرات الالزمة على الالئحة الداخلیة لدعم ھذه الخطة.اعتمد مجلس اإلدارة قد أقر جمیع ا

ویجب أن نكون واضحین  یوما تشریعیا. 30وبمجرد القیام بذلك، یترك األمر للكونجرس لمدة 

إنھا األیام التي یستغرقھا  وھي لیست أیام تقویمیة، كما أنھا لیست أیام عمل، في ھذا الشأن.

 نا وتحدید ما إذا كان یرید أن یأخذ أي إجراء حیالھا.الكونجرس في الجلسات لمراجعة تقریر

 ICANN) یوما، تصبح لـ30وبمجرد انتھاء الثالثین ( فإذا لم تكن ھناك حاجة التخاذ إجراء،

والمجتمع مطلق الحریة في استكمال تنفیذ الخطة ما لم یقم الكونجرس باتخاذ إجراء في تلك 

 .IANAإنھاء عقد مھام  ICANNو  NTIAوبمجرد إتمام التنفیذ ، یمكن لـ الفترة.

واآلن، یكمن الخبر الجید في ھذا األمر في تحول النقاش في واشنطن بعیدا عن مسألة ما إذا 

 كان االنتقال یجب أن یتم بأي حال من األحوال من أجل التأكد من أنھ یتم ذلك بطریقة مسؤولة.

ضیف نحو شھرین إلى الوقت ولكن من الواضح أن ھذا التشریع، إذا تم سّنھ كقانون، سی

اإلجمالي الذي ستستغرقھ الحكومة األمریكیة في المراجعة، والتي ستضاف بالتبعیة إلى الوقت 

شھور بناء  5-4الذي سنستغرقھ في مراجعتنا، لذا لدینا اآلن تقدیر أنھا ستكون ما یقرب من 

 على المیعاد الذي سیرد إلینا فیھ ھذا االقتراح.

سار الحرج الذي ینبثق من ھذه اللغة التشریعیة ھو الحاجة إلى إیجاد لغة لذا، یعد عنصر الم

 بأسرع وقت ممكن وبشكل علني. --محددة للكثیر من التغییرات في الالئحة الداخلیة لكي تعلن 

إننا نرید تجنب التأخیر الطویل بعد الحصول على الخطة أثناء قیام المجتمع بكتابة اللغة 

شأنھ التأخیر عندما نتمكن من التصدیق أمام الكونجرس أن الخطة  ومراجعتھا ألن ھذا من

 والمقترح یستوفي شروطنا.
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لذا، كنت أشعر بالسعادة البالغة لسماع ھذه المسألة التي تجري مناقشتھا بعد ظھر الیوم بین 

CCWG  ومجلس اإلدارة، ویبدو أن مجلس اإلدارة سیكون قادرا بالفعل على تقدیم المساعدة

 من أجل تسویة نص الالئحة الداخلیة بأسرع وقت سیسمح بھ التخطیط الشامل. الفنیة

لذلك إلنھاء ھذه المناقشة بشأن العقد ومناقشة التمدید، یجب على المجتمع تحدید المیعاد المرجح 

أشھر إلجراء مراجعتنا، ثم عامل الوقت المطلوب  5-4الستكمال الخطة وإعالمنا بھ، وإضافة 

 بمجرد أن نصبح في فترة انتظار الكونجرس. إلكمال التنفیذ

ومن ھنا، یجب أن نمضي قدما دون أن نقول كلما كانت الخطة أكثر بساطة، كان التنفیذ أكثر 

بساطة، وأكثر سرعة والذي سوف یسمح لنا بالمضي قدما إلى الوصول إلى استنتاج فوري عن 

 .IANAعقد وظائف 

إن آخر مجموعة من القضایا التي أود أن استعرضھا تتعلق بتحدید قضایا المساءلة في 

ICANN  وضع االستجابة المناسبة. --في ھذا الوقت ووضع 

 أود أن أسأل كیف یشعر كل واحد منكم بالثقة عند التركیز على مثل ھذه القضایا الھامة حقا؟

وقابلیة االنفصال واستعراض المیزانیة وما  وعندما استمعت إلى مناقشات حول نماذج العضویة

شابھ ذلك، فوجئت بحقیقة أن ھذا المجتمع یمر عبر دورة بعد دورة عند اختیار أعضائھ، 

وأشخاص من ھذا المجتمع، یكونوا في مجلس اإلدارة ومن ثم تتوقف عن الوثوق بھم للعمل 

 وفق مصالح نموذج أصحاب المصلحة.

 [ تصفیق ]

ة من حقیقة أن المناقشة حتى اآلن لم تسأل عن سبب أن قادة المجتمع ینتقلون إنني أشعر بالحیر

 ؟ICANNمن مكانة النبي إلى موضع المنبوذین ببساطة من خالل االنضمام إلى مجلس إدارة 

وأخشى أنھ حتى یحل المجتمع ھذه المشكلة، أن تعجز جمیع أدوات المساءلة األخرى التي كنتم 

 النتائج التي یریدھا المجتمع. تتحدثون عنھا عن تقدیم

وبالرغم من أنني ال أعتقد أن انتقال  واآلن، أضمن لكم أن ھذه القضیة ستكون طویلة األمد.

یتطلب بالضرورة حال لھذه المشكلة، إال أنھ یجب على المجتمع تحلیل  IANAاإلشراف على 

ھل یكمن السبب في كیفیة  .السبب في أن النظام الحالي یؤدي إلى فقدان الثقة في مجلس اإلدارة

 ھل المعیار یكمن في عمل مجلس اإلدارة؟ اختیار مجلس اإلدارة؟
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واآلن، أطرح ھذا السؤال في مدونتي، وتحدیدا إذا ما كان یریده المجتمع یتعلق بالمجلس 

العتماد سیاسات اإلجماع المجتمعي، ثم أال ینبغي أن یسعى معیار إجراء مجلس اإلدارة إلى 

وإذا كان  بساطة على أن المجتمع قد توصل إلى إجماع بطریقة مفتوحة وشفافة شاملة؟التأكید ب

المجتمع ال یرید مجلس اإلدارة الذي قام باستبدال حكمھ الخاص من أجل المجتمع، فلماذا ال 

 یضع المعیار التي تحدد أفضل نطاق لمراجعة مجلس اإلدارة؟

ذا یضع مجلس اإلدارة أحكام السیاسة التي وثمة سؤال ذو عالقة بالموضوع ھو أن نفھم لما

ھل ھذا ألن عملیة سیاسیة المجتمع لم تتمكن من معالجة القضایا التي  یعترض علیھا المجتمع.

كان یجب أن یقررھا مجلس اإلدارة ألن المجتمع لم یؤدي الدور المنوط بھ قبل عرض ھذه 

 المسألة على مجلس اإلدارة؟

على الجمیع أن یفكر فیھا بإمعان، إن لم یكن الیوم، ففي الشھور تلك ھي األسئلة التي یتوجب 

فأنا حتى  وفي النھایة، وأنا أختتم كلمتي، آمل أن تجدوا ھذه التعلیقات مفیدة. والسنوات القادمة.

ال أمانع إذا كانت ھذه التعلیقات قد أثارت حفیظتكم طالما أنھا جعلتكم تفكرون في ھذه القضایا 

 امة منھا.وتركزون على الھ

 --على أیة حال 

 [ تصفیق ]

 على أیة حال، أود أن أشكركم على حسن االستماع، وأتطلع إلى المناقشة.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

إن ھذه األسئلة بالتأكید تعتبر كثیرة بالنسبة لنا للتفكیر فیھا ھنا، وأعتقد أنھا حقا  شكراً یا الري.  تیریزا سواینھارت:

 أسئلة مھمة للغایة.

جزء من استفسار كل ھذه األسئلة یتعلق في الواقع اآلن بالوقت المناسب لنا لكي نفكر في  إن

وبالنسبة  واآلن ھو الوقت المناسب لنا لكي نبحث في كل قضیة، في كل زاویة. ھذه األمور.

 لنقاط الري، ھل حقا قمنا بدراسة كل شيء بدقة؟
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التالي فإن ھذه ھي الفرص المتاحة للقیام ما خلصنا إلیھ ھو إیجاد حل مستدام طویل المدى، وب

 بذلك.

حتى لیون وتوماس، في تلك المالحظة، باعتبارھما رؤساء لعمل المساءلة المھم ھذا، ھل لدیكم 

 بعض التعلیقات والمالحظات أو ربما بعض األسئلة لمتابعة ھذا؟

 --- 

أعتقد أننا قد نحتاج أیضا إلى  یة االنتقال.وكیف تجعلھا قویة بما فیھ الكفایة من أجل إجراء عمل متحدث مجھول: 

إعادة النظر في ثقافة ھذه المنظمة وربما إجراء توضیح أكثر عن أدوار األفراد المعنیین في 

 ھذا النظام الشامل من أجل تجنب حالة عدم الثقة ھذه.

جدا مع  أود أن أختتم بالقول أنھ قبل أن نأتي إلى ھذه الجلسة، عقدنا جلسة جیدة --ولكني قد 

، ولقد أكد كال الطرفین أنھ، كما تعلمون، قد CCWGمجلس اإلدارة، بین مجلس اإلدارة و 

ومجلس  CCWGیكون ھناك ثمة تصور لعدم الثقة فیما نقوم بھ، ولكن على األقل بین 

ولقد أكدنا أننا نعمل بشكل وثیق أكثر مما قمنا بھ  اإلدارة، إال أنني أعتقد أن بیننا تحالف وثیق.

لى مدى الشھرین الماضیین، وأود أن أؤكد أن، كما تعلمون، ھذا المشروع یعد بمثابة مشروع ع

 إن األمر ال یتعلق بأننا ضدھم أو مجموعات المجتمع ضد أطراف أخرى من المجتمع، مشترك.

ویتطلب ھذا منا أحیانا أن نتحلى  فنحن نعمل من أجل توافق اآلراء. إنھ مشروع مشترك.

والنزاھة وأن ننتقد ما نقوم بھ أو ما نقترحھ، ولكن الخبر السار ھو أننا نعمل جمیعا بالصراحة 

 من أجل ھدف مشترك.

 

أتساءل عما إذا كان یمكن أن نستعرض قلیال بعض األیام السابقة ومعرفة ما إذا كان أي من   تیریزا سواینھارت:

بھجة في أنواع األسالیب المختلفة المناقشات حول قضایا المساءلة قد تمثل ذكرى أو قد تثیر ال

التي تم استخدامھا خالل اإلصالح والتطویر، والتي كانت بمثابة أكبر تغییر حدث في المنظمة 

 في مرحلة مبكرة جدا، بوضوح، من إنشائھا.

كیف تریدون الرد، ولكن، نعم،  --نیي و الیخاندرو و یمان شابین ھناك، وأنا ال أعرف أي 

 أ أوال؟لیمان، ترید أن تبد

 شكًرا.  
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نحن ال نرید أن  -عفوا  -إنني أدرك مغزى تعلیقك، في البدایة أننا ال نرید  شكًرا لك، تریزا.  لیمان تشابین:

إننا نرید معرفة ما إذا كنا قد اكتسبنا أي خبرة من التجربة التي  نخوض في تفاصیل الماضي.

مما قد   ICANNة تنظیم كبرى لـمررنا بھا آخر مرة عندما حاولنا أن نقوم بعملیة إعاد

 یساعدنا على التفكیر في بعض المشاكل التي نواجھھا الیوم.

، 2002-2001من الواضح، أن عام  لذا، سوف أقوم بالتركیز فقط على أمرین مختلفین.

 ICANNعندما تم تشكیل عملیة لجنة التطویر واإلصالح، كان یمثل عالما مختلفا للغایة و 

كما أنني لست في حاجة إلى أن أحصي كافة  .2015لك التي لدینا في عام مختلفة تماما عن ت

 األسالیب التي، كما تعلمون، ندرك جمیعا تمام اإلدراك من خاللھا ماھیة تلك الخالفات.

ولكني أرید أن أركز على اثنین من االختالفات التي أعتقد أنھا مھمة للغایة بالنسبة لألسئلة التي 

 سأطلق علیھ الدافع أو حتى النزعة. -األول ھو واحد من  بارنا مجتمع الیوم.نحاول اإلجابة باعت

، كان ستیوارت لین أول من أثار القضایا التي أدت إلى عملیة التطویر 2001ففي عام 

واإلصالح، وكنا في وضع نعاني فیھ من نقص التمویل، ونفتقر إلى المشاركة الفعالة من 

كان  --كن من الواضح على اإلطالق أن ھذه التجربة الجدیدة شرائح عدیدة من المجتمع، ولم ی

أن ھذه التجربة الجدیدة في الشراكة بین  --ثالث سنوات فقط في تلك المرحلة  ICANNعمر 

 القطاعین العام والخاص في طریقھا إلى النجاح.

دعم وكان األمر المھم بالنسبة لنا في ھذا الوقت ھو التوصل إلى ھیكل من شأنھ تشجیع و

وفي الوقت الذي لم نكن نملك  المشاركة الفعالة من جانب جمیع األعضاء المجتمع المتضررین.

فیھ وسیلة فعالة لكي نحث الحكومات على المشاركة، لم یكن لدینا أي وسیلة مقبولة ومفھومة 

 At-Largeولم یكن لدینا منظمة  بشكل عام بالنسبة لھم من أجل المساھمة في ھذه العملیة.

كنا نفتقر إلى  .At-Largeأو أي مشاركة أخرى من  ALACكما لم یكن لدینا  ى اإلطالق.عل

مواھب عدد كبیر من األشخاص الذین أصبحوا منذ ذلك الحین جزءا مما نسمیھ مجتمع 

ICANN. ،ولم یكونوا ملزمین، أو على استعداد  فلم یكن ھؤالء األشخاص جزءا من المجتمع

 لك الوقت.للمشاركة في العملیة في ذ

 ICANNلذا، رأینا أن الھدف األساسي من إنشاء الھیاكل التي قمنا بأنشائھا من أجل ما یسمى 

 في ذلك الوقت. 2.0
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سیقول بعض األشخاص أن لدینا  ومن الواضح أن لدینا الیوم وضعا مختلفا للغایة عما سبق.

إنني ال أرى أي  متحمسین.في حین سیقول آخرین أن لدینا الكثیر من المشاركین ال تمویل زائد،

 من تلك األمور باعتبارھا مشاكل، ولكن من الواضح أن األمر لم یعد كما كان من قبل.

إذا نظرتم إلى ثالثة أشخاص یجلسون ھنا، كنا  أما توضیح النقطة األخرى فیعتبر أسھل بكثیر.

طویر في الوقت الذي كنا فیھ أیضا نمثل لجنة الت ICANNجمیعا أعضاء مجلس إدارة 

وكان ثمة الكثیر من المساھمات من أطراف أخرى من المنظمة ومن أفراد  واإلصالح.

في ذلك الوقت كان یتم في  ICANNالمجتمع، ولكن اإلصالح والتطویر الذي كان یحدث في 

ومن الواضح، أنھ أصبح الیوم نشاط یرتكز على المجتمع، وھذا یعد  نشاط مجلس اإلدارة.

وأعتقد أنھ یتحدث عن ازدھار المنظمة والطریقة التي تطورت خاللھا على  اختالفا ھاما للغایة،

 مر تلك السنوات.

سأترك زمالئي في اللجنة لكي یعودوا  لذا فإنني لن أخوض في تفاصیل الماضي أكثر من ذلك.

 بنا مرة أخرى إلى المستقبل.

 

 عداد ھذه اللجنة.شكرا، تیریزا، وشكرا لكم جمیعا على الدعوة وإ  ألیخاندرو بیزانتي:

لقد ذكر لیمان بعض القضایا الرئیسیة التي دفعت إلى إجراء عملیة التطویر وتطویر لجنة 

-وتم فحص بعض المستندات  لقد كانت عملیة تشاوریة مكثفة للغایة. اإلصالح التي قادت ذلك.

دورة من المشاورات عندما كانت  19 حیث لدي على وجھ التحدید مستندات خضعت لـ -

ودات قبل أن تصبح صیغة نھائیة، ومن ثم لم تعتمد المستندات لتكون نھائیة حتى النھایة ألن مس

 حیث كنا ننظر في عدد ھائل من الخیارات. كل شيء كان ال یزال مطروحا حتى النھایة،

فاألشخاص  إن مصدر القلق الرئیسي، كما قال لیمان بالفعل، كان یتمثل في المشاركة والتمثیل.

اجة إلى البحث ومجلس اإلدارة كان في حاجة إلى فتح أبواب جدیدة للمشاركة التي لم كانوا بح

 تكن متاحة.

وكان ثمة سؤال یتعلق بالمساءلة من البدایة، ولكن برزت المساءلة لكي تعني أشیاء كثیرة 

وأن یطلبھا أطراف مختلفة من المجتمع في أوقات  ICANNمختلفة على مر السنین في 

حد األمور المھمة التي أعتقد أنھ یجب أخذھا في االعتبار في العملیة الحالیة أن إن أ مختلفة.

المساءلة تعد دائما سكین ذات شفرتین أو سیف ذات شفرتین أو طریق ذو اتجاھین، وإذا أردتم 
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 إن المساءلة تعني في كثیر من األحیان كلمة وكالة للملكیة. وجھة نظر أكثر إیجابیة أو استعارة.

طلب األشخاص من مجلس اإلدارة التابع لھم أو أي أطراف أخرى من المنظمة أن وسوف ی

 تكون مسؤولة أمامھم، وھو ما یعني امتالك قطعة منھا.

ولكن المساءلة تعني أیضا، بطبیعة الحال، كل نوع من القبول نقر بھ، والذي ال یمنح الحریة 

ع تُخضع للمحاسبة والوفاء بالوعود التي األبدیة والمطلقة لكي تقوم باألشیاء، ولكنھا في الواق

 قطعتھا على نفسك، وتلبیة التوقعات المعقولة ویمكن عدم الوفاء بھا أو ال تتحقق.

وھذا دائم الحدوث،  --إنھا كانت  ولكن المساءلة كانت أیضا تمثل عامال في االتجاه اآلخر.

 Atمات واألشخاص في ، والذي یمثل في الواقع المنظAt Largeمصدر كل ما ھو ناجح في 

Large  وأجزاء أخرى فيICANN .یتم  والتي أصبحت اآلن قادرة على اختیار من یمثلھا

 At Largeفعلى سبیل المثال، تعتبر عملیة االعتماد في  التدقیق في االختیار من قبل أقرانھم.

لون أحد لذا أنت تعرف اذا كان ثمة شخص ما یقول أنھم یمث بمثابة عملیة اعتماد األقران.

معاھد الھندسة في مكان ما من العالم، فأنت ال تعرف، أن ثمة شخص، تعرفھ، یعرفھم یقول لك 

 أالف شخص. --؟ 500أو  5000 -أنھم في الواقع یمثلون خمسة 

إن ھذا یعتبر أحد القطع الرئیسیة من ، مثال، الخبرة المتطورة التي یجب علینا أن نعمل وفقھا، 

 أن نعمل بھا. والتي نعتقد أننا یجب

 .ICANNوتعتبر عملیات المراجعة أحد األجزاء األخرى الھامة للغایة لتطویر 

في طور البدایة، كان ینظر إلیھا أن مجلس اإلدارة والعاملین لدیھم  ICANNعندما كانت 

قدرات كبیرة على التصرف بناء على مشورة المجتمع، ولكن یمكنھم أیضا أن یتبنوا الشكل 

وتم إسناد المراجعة إلى ھیئة  قد تم وضع عملیة المراجعة من الیوم األول.و الخاص بھم.

المراجعة المستقلة التي تم تشكیلھا بموجب اللوائح الداخلیة، وتم صیاغتھا باللغة المستخدمة في 

 اللوائح الداخلیة من خالل القضاة المتقاعدین الذین لدیھم فھم جید لإلنترنت.

عاما الذین یتمتعون بخبرة في  70أو  65ن البالغین من العمر ، كان المحامی1999في عام 

كبیرة باإلنترنت تقریبا بمثابة التناقض الظاھري  --التحكیم والقضاء والذین كانوا على معرفة 

 حیث لم تتوقعوا وجود ھذه المعرفة العمیقة في ھذا النوع من السكان. التلقائي،
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أحدھما كان محقق  ن طبقات االستجابة واإلصالح.بمجموعة مختلفة م --لذلك تم استبدالھم 

الشكاوى، واألخرى كانت عملیة مراجعة مجلس اإلدارة، واألخرى كان عملیة المراجعة 

 المستقلة.

.، وقد أثبتت XXXوقد تم اختبار ھذه عملیة التحكیم شبھ القضائیة، على األقل بالنسبة للقرار 

ال قادرة على إرجاع أحد القرارات الھامة، والتي حیث كانت فع إنھا قیمة كبیرة. عن قیمتھا،

 كانت بمثابة الشوكة في طریق تطویر نظام اسم النطاق.

لذلك فإن ھذه العملیات موجودة، وینبغي أن ینظر إلى التحسین أو ما یفترض أنھ تحسینات من 

 خالل المصابیح األمامیة للقطار الذي ھو قید التشغیل بالفعل.

إننا ننظر في  بعض األمثلة على أولئك الذین نعتقد أنھم یمضون قدما.تلك ھي  --كان ھذا 

إننا ننظر إلى األمور مثل منح الجمیع العضویة، وجعل األشخاص أعضاء  احتماالت العضویة.

وھذا ال  وقد تم مناقشتھا بشكل جید. فالصعوبات معروفة جیدا، في الشركات واألمور األخرى.

أي من ھذه األمور التي تم تنحیتھا جانبا من قبل، ألن الظروف قد یعني أنكم لن تواجھوا أبدا 

مثیل جدید لآللیة التي سبق مراجعتھا ،  --وھي كثیرة جدا لدرجة أن عبء اإلثبات أن  تتغیر.

عبء اإلثبات أن ثمة شروط جدیدة من شأنھا أن تجعل من اإلثبات قابل للتطبیق سیحظى اآلن 

  ھذه المعرفة، ھذه المعرفة المؤسسیة، وجعلھا أكثر وضوحا.ولكن علینا إبراز  بمن یؤیده.

ولكن لدینا أمور كثیرة التي نعتقد  وأعتقد أنني سوف أتوقف عند ھذا الحد في الوقت الراھن.

، ICG وzCCWGأننا نرید مشاركتھا مع ھذه اللجنة السابقة لتكون قوة إیجابیة تتطلع إلى 

 لشأن.وغیرھا من الھیئات التي تعمل في ھذا ا

 

أعتقد أنھ ینبغي علینا جمیعا أن نلقي نظرة فاحصة على  أود أن أعرض بعض التعلیقات القلیلة.  ني كواینور:

 حیث قمت مؤخرا بإعادة قراءة ذلك، ووجدت شیئا واحدا مثیرا لالھتمام. ستریكلینغ، .ورقة

والعملیات في  لذلك، عندما قمنا بإعالن الھیاكل وھو عبارة "فشلت في عملیة غیر فعالة."

المراجعة الحالیة، یجب علینا االلتفات إلى الكفاءة، حقیقة تلك العملیات والھیاكل، والقدرة 

 التشغیلیة لتنفیذ ھذه األمور،
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فأنتم حقا بحاجة إلى اختبار تلك الھیاكل  حتى إنھ ال یكفي مجرد تعریف الھیاكل والعملیات.

وخالف ذلك،  وبكفاءة. تمع على جعلھا تعمل،والعملیات من خالل وجھة نظر بشأن قدرة المج

ولكن أرید  ھذه ھي الُمالحظة األولى. ستكون تلك الھیاكل والعملیات حقا بال قیمة للمجتمع.

فقد یكون لدیكم ورقة لالختیار منھا ھناك تختلف عما  منكم أن تلقوا نظرة على تلك الوثیقة.

 اختاره ھنا.

فھ ھو أننا نرید أن نكون منظمة تتبنى نموذج األدنى نحو أما التعلیق الثاني الذي أود أن أضی

 األعلى، المجتمع.

 ، ینبغي علینا أیضا أن نفكر في كیفیة دعم ناخبینا.ICANNلذا، وكما نطلب األشیاء من 

تمكین المجتمعات المحلیة وال نسأل أنفسنا  ICANNوبعبارة أخرى، ال یكفي أن نطلب من 

ك، إذا أردنا أن نكون نموذج األدنى نحو األعلى، ینبغي علینا القیام لذل عن كیفیة تمكین ناخبینا.

وھذا من شأنھ أن یطبق سواء على مسألة العضویة المتعلقة باألمر أو  بذلك بشكل صحیح.

أعني أننا نرید حقا أن یكون النموذج من  ألنھ یعمل في كال االتجاھین؛ اتفاقیات النموذج وھكذا.

  أنھ من المنطقي أن ننظر في كیفیة القیام بذلك في مجملھ.وأعتقد  أسفل إلى أعلى.

 أما المالحظة األخیرة فتتعلق بمسألة التصویت مقابل إجماع اآلراء.  

فأنا أمیل إلى الرأي القائل بأنھ من األفضل قبول مواقف وأفكار ومعتقدات األقلیة في بیئة 

ر من األشخاص یمكن أن یعیشوا مع ألن الكثی وخیر مثال على ھذا ھو اللغة. إجماع اآلراء.

ولكن، إذا اتبعتم خط التصویت، فربما  اآلخرین من خالل امتالك األدوات الالزمة لمساعدتھم.

ولذلك فإنھم على األرجح ینظرون في كیفیة تعزیز آلیات تحدید  یقوموا بالفوز بالتصویت.

بتعاد عن أسلوب إجماع اآلراء سواء على مستوى مجلس اإلدارة ومستوى المجتمع واال

ألنني أعتقد أن التصویت یمیل إلى العمل ضد احتیاجات األقلیات في حین یمیل  التصویت.

وبالطبع، ال أعلق على أي  وھكذا، أود أن أؤكد تأییدي لذلك. إجماع اآلراء إلى االعتراف بھم.

كما ینبغي  متنا،حیث أعتقد أن تلك ھي القیم األساسیة لمنظ من الجوانب المحددة لھذا االقتراح،

 شكًرا. أن نتولى تعزیز تلك القیم.
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أصابتني الدھشة ال سیما تلك النقطة التي  كان ثمة بعض الموضوعات ھناك. شكًرا جزیالً.  تیریزا سواینھارت:

أثارھا لیمان حول عملیة اإلصالح التي كانت تمثل مجتمع مجلس اإلدارة، واآلن أصبحت حقا 

ولكن  المثارة حول موضوعات المساءلة التي نشأت في ذلك الحین.عملیة المجتمع والقضایا 

كیف  -أیضا، فیما یتعلق بالنقطة التي أثارھا نیي بشأن تمكین المجتمع وصوت األقلیات و

یضمن أحد األفراد إجماع اآلراء حول اختالف وجھات النظر والتأكد من أن ثمة استحواذ على 

لموضوعات ذات الصلة بنموذج أصحاب المصلحة صوت األغلبیة وصوت األقلیة في أحد ا

  المتعددین.

توماس و لیون، كنت أتساءل عما إذا كان لدیكم مالحظات ووجھات النظر بشأن بعض من ھذه 

الموضوعات وإذا كنتم تریدون المساھمة في ذلك استنادا إلى بعض من ھذه الموضوعات، 

 والتي بالتأكید لیست جدیدة علیكم.

 

 نعم.  لیون سانشیز:

أوال وقبل كل شيء، أود أن أتوجھ بالشكر لكم جمیعا على تلك  ثمة الكثیر مما یمكن قولھ.

نعم، لقد  وأود أن أتناول بعض النقاط التي ذكرتموھا. المالحظات، والتي كانت مفیدة بالتأكید.

كما تطورت الرؤیة  بشكل كبیر. ICANNولقد تطور مجتمع  بشكل كبیر. ICANNتطورت 

  ومجتمعھا بشكل كبیر. ICANNتجاه 

ھذه األیام  GACفإذا نظرتم في عدد الحكومات التي تم تمثیلھا في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

وعندما تم البدء في  مقابل، خمس أو ست سنوات إلى الوراء، ستالحظون وجود تغیر كبیر.

لذا، إننا  .ICANN العمل الذي أشرتم إلیھ، كانت الحكومة األمریكیة ال تزال تشرف على

 نحتاج إلى إعادة النظر في المساءلة في ظل غیاب أو احتمال غیاب رقابة الحكومة األمریكیة.

وھذا ھو ما تمثلھ عملیة االنتقال والتي تتعلق بتزوید أو حمایة  وھذا ما تم تكلیفنا للقیام بھ.

ICANN وأعتقد أنھ من  كیة.ضد الطوارئ في ظل غیاب العالقة التاریخیة مع الحكومة األمری

ولكن توخینا كل  الضروري أن نالحظ أننا لم نتبع نھج ھدم كل شيء وبناء كل ما ھو جدید.

الحذر عند النظر في اآللیات، وسنواصل القیام بذلك حتى نخفف الحمل الثقیل ونحد من األمور 

ء جرد آللیات المساءلة قمنا بإجرا لذا، في بدایة عملنا، قمنا بأمرین. الدخیلة على النظام القائم.

لمعرفة ما ھو متاح لتقییم الوضع الراھن من أجل تحقیق الفھم الكامل لما  ICANNالحالیة لـ

واألمر الثاني ھو أننا قمنا بتحلیل نتائج فترات  یمكننا إنشائھ وما یحتاج إلى إمكانیة التنقیح.
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لذا، لم نعتمد على  الماضي.بعد أن تم اإلعالن في العام  ICANNالتعلیق العام التي عقدتھا 

فلقد عبروا بمنتھى  حكمة مجموعتنا الحالیة، ولكن ننظرنا فیما حققھ المجتمع في العام الماضي.

  الحالي. ICANNالصراحة عن رغباتھم، حیث یرون أوجھ القصور في نظام 

على ھذه لذا، قمنا بتحلیل ذلك، وبنینا رؤى وفق ذلك، وقمنا بوضع مجموعة من المتطلبات بناء 

المالحظات الواردة من المجتمع، وكذلك على أساس مساھمات مجموعتنا، عالوة على أراء 

  الخبراء المستقلین الذین ساعدونا.

ولكن  مما أدى إلى تحدید التحسینات التي طرأت على المساءلة التي سأخوض في تفاصیلھا.

أجرینا مؤخرا أول فترة تعلیق ولقد  الغرض من ھذا، في األساس، ھو فقط إظھار ھذه العملیة.

ولكنھ كان لقطة، صورة  ولم یكن التقریر الذي قمنا بنشره یستند إلى موقف توافقي، عام.

إننا نعرف  خاطفة من حیث كانت مجموعتنا في ھذا الوقت تقدم تقریر عن التعلیق العام.

حیث كان ھذا  معان.بالفعل، وإننا نعرف بالفعل أن ما قدمناه في ھذا الوقت لم تتم دراستھ بإ

أفضل ما یمكننا تقدیمھ في ذلك الوقت، ألننا لم نكن نستطیع تحمل االنتظار حتى وقت الحق 

وبالتالي، أردنا أن یكون لدینا فترتین من فترات  لكي نكتشف أننا بحاجة إلى تغییر االتجاه.

لقد قمنا بإعادة  لتعلیقات.وقمنا بتحلیل ا ولقد أجریت اآلن أول فترة للتعلیق العام، التعلیق العام.

النظر في مجموعة من المتطلبات التي وضعناھا، وأجرینا بالفعل بعض التغییرات على 

كما أن  وكان ھذا بمثابة تقدم كبیر إلى حد ما في العمل. توصیات المؤقتة التي توصلنا إلیھا.

 ادار الخاص بنا.بعض المشكالت التي أشرتم إلیھا ھي محل اھتمام بشكل جید للغایة على الر

ولدیكم كل الحق تماما في  بمعنى، على سبیل المثال، التصویت مقابل بناء التوافق في اآلراء.

أن الشخص الذي ال یحصل على إرادتھ أو إرادتھا سوف یعتمد على السیاسة التي تم وضعھا 

 ًحا؟ألیس ھذا صحی المجتمع ولن یكون قادرا على الحصول على إرادتھ عن طریق التصویت.

لذلك إننا نفكر في تلك الطبقات المختلفة، والتأكد من أن آلیات التطبیق ال یمكن أن یُساء 

أعتقد أنني یجب  استخدامھا ألغراض كیدیة أو من أجل االلتفاف على تطویر سیاسات المجتمع.

 كنت أود أن یكون لدي المزید ألقولھ، ولكني ال أرید أن احتكر المیكروفون. أن أتوقف ھنا.

 

سوف أطرح سؤال على سام، في ضوء كل  سیكون لدینا متسع من الوقت للمناقشة. رائع.  تیریزا سواینھارت:

التجارب التي تعرضت لھا قبل أن تأتي إلى المنظمة، وكذلك مشاركتك في ھذه المناقشات، أرید 

أن تعرض فقط بعض من مالحظاتك عن كیفیة مالئمة بعض من ھذه القطع مع بعضھا 

 .البعض
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أعتقد أننا في فترة تحدي حقیقي،  أعتقد أن موضوع التطویر یعتبر بمثابة أمرا صحیح. شكًرا.  سامانثا آیزنیر:

 فنحن بحاجة إلى إجراء ھذه المحادثات. ولكننا بالضبط في الموضع الذي یجب أن نكون فیھ؛

من بُْعد النظر  لقد حان الوقت لالنتقال من النموذج الذي كان یحتوى في الواقع على الكثیر

والذي أنتج عملیة إصالح التطور التي قدمت لنا عملیة إعادة النظر المفصلة والتي بدورھا 

قدمت لنا عملیة المراجعة المستقلة التي منحتنا القدرة على التجربة مع مرور الوقت وكذلك 

إننا نعلم أنھم  یة.إننا نعرف أنھا لیست مثال -إننا ال  إجراء التحسینات األخرى التي نتجت عنھا.

ونحن نعلم أنھ كان لدیھم تكرارات تركز  إننا نعلم أنھم بحاجة إلى التغییر. بحاجة إلى المساعدة.

  فقط على ھاتین العملیتین التي نتجت عن أول مراجعة للمساءلة والشفافیة.

ك ، أنشأنا ھیئة خبراء ھیاكل المساءلة، التي قامت بدراسة مستفیضة عن تل2012في عام 

 CCWGولكن ذلك بدا وكأنھ جھد مبذول من لجنة إصالح التطویر أكثر مما تبذلھ  اللجنتین.

 ألن ذلك كان في المقام األول جھد یقوده العاملین مع الخبراء المستقلین الذین یتواصلون معا.

وبالرغم من توافر الفرص إلشراك المجتمع والتعلیق العام، إال أن األمر لم یسیر على نفس 

مع  CCWGوأعتقد أنھ، كما قال فادي الیوم في جلسة  الیوم. CCWGمنوال الذي تتبعھ ال

مجلس اإلدارة، أن العملیة التي نقوم بھا الیوم تعد في الحقیقة بمثابة انتصار لنموذج أصحاب 

أن نكون قادرین على الجلوس في غرفة معا، وأن یكون لدینا الكثیر من  المصلحة المتعددین.

ا في لیلة األحد یھتمون بالحضور من أجل االستماع ومناقشة ھذه القضایا فإن األشخاص ھن

 ذلك یعني أننا نتحدث عن األمور في نصابھا الصحیح.

وفیما یتعلق بإذا ما كان ھناك دائما اتفاق كامل داخل الجماعة أم ال، أعتقد أن ثمة الكثیر من 

ي حظیت بالفعل بشرف العمل مع ألنن -- CCWGاألمور اإلیجابیة التي نقوم بھا داخل 

CCWG .ولكن في الحقیقة، كما تعلمون، نحن  بشكل یومي باعتباري عضوا في المجموعة

  كما كنا نعرف أن األمور سوف تتم مناقشتھا. نعلم أن النظام سوف یتم اختباره.

جاء إن ھذا البرنامج  جاء بالتحدیات الخاصة بھ، ألیس كذلك؟ --الجدید و  gTLDإن برنامج 

ولكننا  بالتحدیات الخاصة بھ في جمیع أنحاء المجتمع، في جمیع أنحاء تطویر دلیل مقدم الطلب.

ینطوي على رابحون وخاسرون، وأنكم  ICANNنعرف أیضا أن أي موقف یحدث داخل 

 سوف تجرون اختبارات على النظام الخاص بكم.

لقد رأینا إجراء عملیات  ة نظر.لقد شاھدنا العدید من إجراء عملیات إعاد ولقد شاھدنا ذلك.

متعددة للمراجعة المستقلة حیث لم یكن لدینا سوى اثنین عملیتین للمراجعة المستقلة في تاریخ 

ICANN.  
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وإذا لم تكن  فھذه العملیات تحتاج إلى تغییر. ورأینا من خالل تلك العملیات أنھا لم تكن مثالیة.

بھ في الماضي الذي كان یتسم ببُْعد النظر في تقدیم  تلك العملیات من أجل العمل الذي تم القیام

تلك البرامج، فإننا لن نكن لنتمكن من الجلوس ھنا الیوم والتحدث حقا من واقع الخبرة عن مدى 

وأنني عشت  --لذا، أعتقد أنھ، كما تعلمون، خبرتي مع المنظمة  احتیاج ھذه األمور إلى التغییر.

من الجید أن نرى أین نحن  -أعوام 10ة ھذه لما یقرب من وتنفست العمل على آلیات المساءل

 ذاھبون.

 

وأعتقد أن أحد  أرید أن أعرض ھذا الموضوع للنقاش. إنھ في الواقع وقت مذھل حقا. أجل.  تیریزا سواینھارت:

أعتقد أن  الموضوعات األساسیة التي عرضت للمناقشة، كما تعلمون، أن ثمة أدوار مختلفة.

الموضع من البدایة، فكما تعلمون، یرشح المجتمع أفراد المجتمع في مجلس الري قد استھل 

حیث ینتقل األفراد من  اإلدارة، وبعد ذلك تتغیر النظرة حول دور المنوط بكل فرد، ألیس كذلك؟

دور واحد، دعنا نقول، في الحكومة إلى القطاع الخاص أو من المجتمع المدني إلى مجلس 

ولكن اعتقد أنھا مالحظة ھامة، حیث ننظر إلى أدوارنا وأدوار  ن.اإلدارة أو أیھما قد یكو

ولذا فإنني  أصحاب المصلحة المتغیرة داخل المجتمع، مع ذلك نتحمل مسؤولیات معینة أیضا.

ولكن المیكروفون  أعتقد أن ھذا یمثل أحد العناصر التي أثیرت في بعض ھذه المناقشات.

  اركة في ھذا الحوار واالنضمام إلیھ.مفتوحا، إذا كان أي شخص یرغب في المش

  ولكن شكراً جزیالً لك. و، بیكي، كنت على وشك النداء علیك لكي أسأل ما إذا كنت ستتحدثین.

حسنا، بیكي، إذا سمحتم لي، كانت تعمل في الحكومة األمریكیة في ذلك الوقت عندما كنا نبحث 

الخاص وتحقق منظورا فریدا في ھذا وھي اآلن تعمل في القطاع  فعال في مجاالت اإلصالح.

 حسنا، بیكي، األمر كلھ متروك لك. أیضا.

 

 لقد كسرت فقط حامل المیكروفون. شكًرا جزیالً.  بیكي بیر:

أرید أن أبدأ حدیثي بالقول بإنني أتمنى أن یعرف جمیع  ولم أكن أشعر، كما تعلمون، حقا بالقلق.

وأتمنى أن یعلم ھذا بشكل خاص األشخاص  ھھم.أعضاء اللجنة مدى التقدیر الذي أشعر بھ تجا

وإذا لم یكن الري  في لجنة التطویر واإلصالح. 2003الذین عملت معھم عن كثب في عام 

 السید ستریكلینغ ال یفھم ذلك، اسمحوا لي أن أكرر ذلك. --ستریكلینغ 
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 .ولكن لدي بالفعل بعض المالحظات التي قد تبدو أنني أناقش القضیة معكم، بسببي

 [ ضحك ]

تمثل القضیة األولى نوعا مما ینبغي لنا أن نفترض أنھ عبء اإلثبات الذي یقع علینا لكي نقول 

وأنا ال أعتقد أن أیا منا یعتقد أن االصالح التطویر  ؟2003إن ثمة حاجة إلى التغییر منذ عام 

لقد  العضویة. كما كنا نعیش في عالم مختلف للغایة فیما یتعلق بمسألة كان مثالیا. 2003في 

خرجنا للتو من االنتخابات التي تمیزت، على سبیل المثال، بحشو صنادیق االقتراع، وال یعتقد 

  المجتمع أنھا كانت عملیة ناجحة.

كما كنا قد أنشأنا منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي نعتمد علیھا اآلن ألول مرة باعتبارھا 

اب على ما إذا كانت العضویة قد نجحت أم لم تنجح تعتبر لذلك فإن الحس جزء من ھذه العملیة.

لذلك أنا أوافق على أنھ ال یجب علینا  إنھا في الحقیقة مسألة مختلفة تماما. مسألة مختلفة تماما.

ولكني أود أن أقترح أن ما فعلھ إصالح التطویر قد منحنا  أن نلقي باألمور فقط للتخلص منھا.

  أن نحظى بھ إذا كنا سنفكر في نموذج العضویة.الھیكل الذي كان یجب علینا 

وھكذا، إذا كان  واآلن، وبعد مضي سنوات عدیدة، لدینا ھیكل قوي للغایة یمكنھ أن یدعم ذلك.

وال أستطیع إصدار  ھذا ھو إرادة المجتمع وأطراف الناخبین الفردیین، أعتقد أن ھذا أمر جید.

أنا فقط أعتقد أن الفرضیة القائلة  -أنا فقط  مر.حكم مسبق عن مدى توافق اآلراء حیال ھذا األ

  بأنك إذا بدأت بما فعلناه باعتبار أنھ صحیح، فیجب أن نتوخى الحذر حول ھذا الموضوع.

ولكن لعلكم  أنا لست من أنصار القول "لقد قلت لكم ذلك" أو "لقد أمسكت بك". -وأنا لست في 

ت من أجل محقق شكاوى إعادة النظر تذكرون أنني في الواقع الشخص الذي كتب مقترحا

 وقمت ولكني فعلت، واآلن، إذا كنتم تتذكرون ذلك، فربما تشعرون بالخجل. والمراجعة المستقلة.

وقام صدیقي العزیز، جو سیمز، بإلقائھا علي وصرخ في وجھي وجعلني  بتقدیم ھذا المقترح.

  ، لم أشعر بالھدوء في تلك اللیلة.ولكن، بطبیعة الحال أعید تسلیمھا مرة أخرى، وھو ما قمت بھ.

 لذا، أود أن أقرأ بضعة أشیاء من بیاني الذي قمت بتقدیمھ.

"إن مخطط لجنة اإلصالح والتطویر یفتقر إلى آلیة من أجل توفیر المساءلة فیما یتعلق بتنقیح 

إلى آلیة  ICANNكما تفتقر  .ICANNاللوائح الداخلیة التي تعمل على توسیع نطاق مھمة 

مساءلة للتحقق من إساءة استخدام السلطة لتحدید ما إذا كان القیام بإجراء معین من شأنھ أن لل

قلت: "سوف  لم أقل ربما. --وستفشل آلیات المساءلة " یشكل أو یتطلب تطویر السیاسات أم ال.

 تفشل لعدم وجود معیار ذي مغزى للمراجعة القائمة."
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ولكنھا  لقد نجحنا بفعل ذلك. إننا نمضي قدما. اآلراء. واآلن، كما تعلمون، یتعلق األمر بتوافق

إننا بحاجة إلى أن تكون  إننا بحاجة إلى البناء على ذلك. لم تكن مثالیة. --إنھا لیست  --لیست 

 منفتحین على ذلك.

 -حسنا، أوال وقبل كل شيء  -ال أستطیع أن أقرر حقا  الري، أرید فقط أن أقول شیئا واحدا.

 أن أقول شیئین.ال، أنا أرید 

األول، ال یمكنني معرفة كیف یقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان تم تطویر إجماع اآلراء، وأن 

أستطیع أن أفكر على سبیل المثال، في الحقول المكونة من حرفین والعالمات  العملیة تعمل.

ثل تحدیا لنا، موضوع لدینا في الذاكرة الحدیثة التي من شأنھا أن تم 50التجاریة باإلضافة إلى 

دعنا نمضي قدما  واآلن ربما ستقولون حسنا، ال یوجد توافق في اآلراء. التي سوف نواجھھا.

 ولكن أعتقد أن ثمة بعض أفراد المجتمع سیكونون تحت ضغط جراء ھذا النھج. ونتحرك.

ونحن ال  ھي الُمَنظم. ICANNكما تعلمون،  --و، في األساس، أنا في حیرة من ھذا النوع 

ولكن، إذا نظرتم إلى دلیل مقدم الطلب أو تطویر عقود أمین السجل  نحب أن نعترف بذلك.

والتسجیل والنظر في العالقة بینھما، كما تعلمون، ستجدون تشابھ في عملیات وضع قواعد، 

  وھي مھمة. أعتقد أن النقطة حققت المغزى منھا، --حیث أعتقد أن 

 لن أوصفھ على أي حال. -ربما أنا أو  --واألمر الذي ال استوعبھ ھو 

أعتقد أن ما تقوم بھ ھذه العملیة بعد تأسیس ھذا النوع من الفصل األساسي للسلطات وتوزیع 

ونحن  لقد وصلنا إلى مرحلة النضج، السلطات ھو وصف كل عملیة دیمقراطیة قویة ومتینة.

  واعتقد أنھا خطوة حاسمة، مستعدون لذلك.

 لقد تم استھلكت الكثیر من الوقت في محاولة للتخلص منھ. لذي نواجھھ.لذا أفھم مدى التعقید ا

ولكن الھدف األساسي یتبلور حقا حول خلق نوع من التوازن الذي أعتقد بالتأكید أننا بحاجة إلى 

 تحقیقھ إلنجاز ھذا العمل.

 

 ولن أرد د فقط طرح األسئلة،حسنا، مرة أخرى، أو حسنا قبل أن تغادروا. --حسنا، في حین أنكم   الري ستریكلینغ:

 ولكني أعتقد أن السؤال ھو، عندما تتعاملون مع نموذج أصحاب المصلحة المتعددین، بشكل مباشر.

فإننا نتعامل مع حیوان مختلف، كما أعتقد، من حیث خلق السیاسات في مقابل، كما تعلمون، 

لتنفیذیة والقضائیة، وجمیعھم الحكومة الثالثیة النموذجیة ذات الممثلین والھیئة التشریعیة وا

  یمثلون ذلك النوع الذي یأتي من نفس نقطة البدایة، وجمیعھم یمثلون ذلك النوع من االندماج في النظام.
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ومن ھنا دائما ما كان یدھشني أن جمال نموذج أصحاب المصلحة المتعددین یكمن في أن كل 

كانوا على استعداد لممارسة ھذا  من السلطة یمكن أن یتعایش مع مجتمع أصحاب المصلحة إذا

لذا أعتقد أن األسئلة التي تتعلق بما ینبغي أن تكون علیھ سیاسات ھذه المنظمة، أوال  الحق.

 ویمكن للمجتمع أن یحدد ویملي ما یشاء في ھذا المجال. وقبل كل شيء، التعایش مع المجتمع.

أفسدت ھذه المنظمة على مدى  حسنا، إنني على درایة أن قضایا السیاسات مقابل التنفیذ قد

فإذا كان األشخاص الذین  ما یھمني ھو ما ھو السبب في ھذا السؤال. السنوات الماضیة.

یضعون السیاسات ومجتمع أصحاب المصلحة المتعددین یریدون أن یتخذوا قرارا بشأن ھذه 

توى الواجھة األسئلة، یجب منحھم الفرصة لكي یحددوا مجال ما یریدون االستقرار علیھ في مس

  األمامیة.

وأعتقد أن النتیجة الطبیعیة لھذا النوع من النموذج ھو أنھ سیغیر الدور الذي تریدون أن یلعبھ 

مجلس اإلدارة الخاص بكم من حیث أن مجلس اإلدارة قد یحتاج إلى حمایة تلك العملیة لكي 

ضمن حدود اختصاصاتھ وبالرغم من أن المجتمع، بالمناسبة، اتخذ  تعمل ویمكنھم إثبات ذلك.

 القرار من حیث الجوھر، إال أنھم اتخذوا ھذا القرار بعیدا عن مجلس اإلدارة في ھذه النقطة.

وإذا توصل مجلس اإلدارة إلى أن ثمة فشل في العملیة، وأن عالجھ بالنسبة لھم ال یتمثل في 

 استبدال حكمھم الخاص ولكن إرسالھ مرة أخرى إلى المجتمع للتعامل معھا.

واآلن، إذا كان ذلك سیؤدي إلى الكثیر من الجمود ألن ثمة الكثیر من العمل قد أُلقي على عاتق 

ویمكن للمجتمع،  المجتمع، حینئذ یمكن للمجتمع ضبط ما یُجلب إلیھ ضمن مجال اختصاصھ.

كما تعلمون، یعطي كل الحق لمجلس اإلدارة، باعتبار أن ھذا یدخل في اختصاص وظیفة 

وھذه وظیفة نرید منكم أن  ذیة، بأن یقولوا أننا نرید منكم اتخاذ القرار أو العاملین.السلطة التنفی

ولكن في ھذه النقطة، إما أن یوفروا معیار بشأن ذلك أو أن یقولوا، بصفة  تتخذوا القرار.

  أساسیة، نحن على استعداد لقبول كل ما تتخذوه من قرارات.

ك الذي كنتم تشیرون إلیھ باعتباره فصل تقلیدي ولذا فإنني أعتقد أن نموذج مختلف عن ذل

لنموذج السلطات، والطریقة التي اقترحھا ھي أن تبدأ كل السلطات من المجتمع وأن توزع 

ولكنھ یمكن أن یحتفظ لنفسھ بكل ما یتعلق بسلطة  بصفة أساسیة من المجتمع حسبما یتراءى لھ.

أعتقد أنني لم أضع عالمة استفھام  إذا أراد. صنع القرار بحیث یمكنھ التعامل معھا االحتفاظ بھا

 في نھایة ذلك.
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أن ھذا یعطي كل حق السیاسات ویضع  --حسنا  ولكن ھل یمكنني الرد على أي حال؟ حسًنا.  بیكي بیر:

أو مسارات  3إنھ ھدف جدیر بالثناء وربما یكون اإلصالح التطوري رقم  --إطار حولھ إنھ 

وثمة عمل یجري في المجتمع حول  ج، فأنت مسؤوال عن ذلك.جور --، أیا كان 3العمل رقم 

ألنھ  الشيء الوحید الذي یتملكني الحیرة تجاھھ ھو أین دور تقیید المجتمع؟ ھذا الموضوع.

 بدون توازن السلطة تبرز فرضیة أن المجتمع یمكن أن یصنع السیاسات بشأن أي شيء یریده؟

قة عمل مجنونة، وسوف ینتابني بالتأكید القلق إن ھذا یبدو لي وكأنھا مھمة تحولت إلى طری

 الشدید حول صحة وشرعیة ھذه المنظمة في ھذه الحالة.

 

 أعتقد أن ھذا سؤال جید. الري ستریكلینغ: 

 

لیمان، بعد ذلك إذا  --حسنا، سوف أنقل الكلمة إلى إریك ثم إذا أراد أي شخص أن  ھذا رائع. تیریزا سواینھارت: 

 ذا ال تبدأ الحدیث ثم یتبعك إریك.لما --كنت ترید أن 

 

سأركز بشدة على أحد النقاط التي أثارھا  --أعتقد أننا نرید التركیز أكثر قلیال  --أعتقد  حسًنا. لیمان تشابین:

كانت قضیة الثقة والمساءلة أمرا مختلفا للغایة في عام  --إننا  الري في تعلیقاتكم السابقة.

واآلن، في العملیة التي كان فیھا  م بھ بشأن المشاركة والشفافیة.وكان لدینا الكثیر للقیا .2002

توماس ولیون رؤساء بالمشاركة، كل شيء تقریبا یدور حول توقع انھیار الثقة وتوقف في 

وأنا أعرف أن توماس أشار  العملیة وما الذي یتوجب فعلھ إذا سارت األمور على ذلك المنوال.

ین الماضي والحاضر یكمن في أنھ كان ثمة دعم من بشكل صحیح تماما إلى أن الفرق ب

حسنا، إذا  الحكومة األمریكیة، واآلن نحن نبحث في بیئة تخلو من رقابة الحكومة األمریكیة.

وأمدھا  ICANNكان ھذا ھو الحال، إذا كنا نمثل المجتمع الذي أنشأ كل ھذه المنظمات داخل 

بكل ھؤالء األشخاص، وبالرغم من ذلك ال یثق بھم، ولكن لدینا ثقة كاملة في النھایة في 

NTIA  للقیام بالشيء الصحیح، وإذا فشل أي شخص آخر في القیام بأعباء الوظیفة، عندئذ أود

 ربما لدیھا قاعدة أوسع من الثقة من أي وكالة أمریكیة أخرى. NTIAأن أقترح على الري أن 

 ضحك ] [
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وأعتقد أن ثمة أمر جوھري ال یعتبر خطأ كبیر أو تعطیل ولكنھ غریب بعض الشيء یتعلق 

باقتراح بأنھ بطریقة أو بأخرى، ودون التصدي لھذه المشكلة األساسیة، سوف نقوم بإنشاء ھیكل 

جدید للمنظمة وھیكل جدید لقواعد المساءلة، وبطریقة أو بأخرى، سوف نقوم بھ على النحو 

ما ھي الظروف التي  یح ھذه المرة بخالف المرة الماضیة حیث لم نقم باألمر بشكل صحیح.الصح

 تغیرت والتي سوف تدفعنا لكي نقوم بعمل أفضل ھذه المرة مما فعلنا في المرة السابقة؟

 

ال تركز على أدرك أن المناقشة ھنا قد  أعتقد أن ھذا سؤال في غایة األھمیة. لیمان، شكرا لكم. تیریزا سواینھارت: 

وجھ التحدید على ھذه النقطة، ولكن من فضلكم، أعتقد أن الرد على ھذا الحوار الذي تم في 

 وقت سابق، أرجو منكم تقدیم أفكاركم بشأن ذلك أیضا.

 

مراقب مستوى النطاق الثاني لجمعیة  . PEاسمي إریك اریارتي، وأنا رئیس القانوني ـل شكًرا.  إریك اریارتي:

، جمعیة نطاق المستوى األعلى LACTLDوى األعلى ألمریكا الالتینیة والكاریبي نطاقات المست

وكما (ذكر االسم ) یقول: سوف أتحدث بدقة وفق  في أمریكا الالتینیة. ccTLDلرموز البلدان 

 منذ سوف أتحدث باللغة اإلسبانیة ألن ھذا ھو الشيء الذي تعلمناه منذ وقت طویل. قدراتي الخاصة.

 اع باللغة اإلنجلیزیة فقط بین الیخاندرو بیسنتي و أبریل، كان علیھم أن یترجموا كل ما قیل.بدأ االجتم

فعندما یجلس بعض المھندسین إلى طاولة ویتحدثون عن الریاضیات أو یتحدثون عن نظریة 

ریاضیة، فمن الواضح بجالء أن اثنین زائد اثنین یساوي أربعة، باستثناء أنھ ربما تضیفون 

وعندما  ت النوویة ومن ثم یمكن أن تصبح اثنین زائد اثنین حرفیا أي شيء آخر.الریاضیا

یجلس المحامین إلى الطاولة ویستخدمون نفس الكلمة، بالرغم من أن لدیھم نفس األسس 

وأراھن أنھ إذا كنا نعتقد أن ثمة ثالثة سلطات  النظریة، فإنھم یحصلون على نتائج مختلفة تماما.

نحقق توازن السلطات، فإننا سنحصل على نتائج مختلفة إلى حد ما، على دیمقراطیة وأننا س

 الرغم من أننا نؤمن بأن الدیمقراطیة ھي بالضبط نفس الشيء.

حیث أمثل جزءا منھا، فأنا عضو،  CCWGما أود قولھ ھو نفس الشيء الذي قلتھ بالفعل في 

 CCWGتباعھا حتى اآلن في مندوب، وربما یكون ھذا محبط فیما یتعلق بالطریقة التي تم ا

وكل ما ُكتب وتم اتخاذ قرار بشأنھ من خالل األغلبیة ووافقت علیھ باعتباري جزء من ھذا 

أنھ من الخطأ أن نتصرف  --أعتقد أنھ كان خاطئ  المفھوم الدیمقراطي الذي نؤمن بھ جمیعا.

نطاقات  فمجتمعات في إطار مجتمع واحد ونطبق ذلك على كل نطاقات المستوى األعلى.
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gTLD  لدیھا األبعاد الخاصة بھا التي تستند ھیكلیا على االتفاقیات وعلى االختصاص القابل

  للتطبیق والتشریع القابل للتطبیق على األطالق والذي یقرر الحقیقة.

إلى إحداث تطور مواز غیر متكافئ، وفي العدید من الحاالت لم  ccTLDوقد اتجھت نطاقات 

تند إلى اتفاقیات رسمیة في العالقات مع المجتمع المحلي، وكانت تتسم تلك تكن تلك النطاقات تس

العالقات في جوھرھا مع حكوماتھم ومع السلطات القضائیة والتشریعات بالتغیر على نطاق 

 gTLDلذا، فإن بروز الحل الواحد الذي یمكن أن ینبثق من اقتراح صادر من نطاقات  واسع.

رضي بالضرورة كل المجتمع أو كل نطاقات المستوى األعلى في نفس الحزمة ال ی ccTLDو 

TLDs ،إن الحقائق الدیمقراطیة في  وألن المؤسسات متباینة. ألن المشاكل متباینة، في أبعادھا

أوروبا والعالقات مع الدولة أو العالقات مع السلطة أو مع الحكومة تختلف عما لدینا في أمریكا 

 RFCعالقات تقنیة بعیدا عن  ccTLDs، حیث لم تعد العالقات مع الالتینیة أو آسیا أو أفریقیا

منذ وقت طویل مضى، وسوف استرجع ما قالھ الري ستریكلینغ في البدایة بخصوص  1591

أن تنظر إلى أبعد  NTIAباعتباره مقترحا، وأعتقد أنھ یتوجب على  NTIAالنظر فیما طلبتھ 

إن قضایا الحوكمة  .2015بصفة خاصة في عام  ccTLDsمن نطاق اإلنترنت ومجتمع 

وقضایا السیاسات العامة تنفصل عن التعریف التقني من مجرد الحفاظ على قاعدة بیانات 

رة التي یمكن أن تكون بسیطة. ، على سبیل GACوتنعكس كل ھذه األمور في مناقشات  ُمطوَّ

ا متكررة في جمیع التعلیقات المثال، من حیث قضیة التفویضات أو إعادة التفویض، وھي قضای

وإذا كان ھذا ھو الحال، وإذا كان  .CCWGالتي كانت في  ccTLDعلى األقل من مجتمعات 

جیدا، فإن ھذه القضیة لن تندرج في أي من المقترحات  CCWGھذا ھو الحل الذي أثارتھ 

س بإصبع لكنھا ستكون في الواقع خارج المقترحات، من ثم سنسعى وكأننا نحاول إخفاء الشم

واحد فقط، وسیكون لدینا حقائق غایة في التعقید تستغرق وقتا أطول وأقول ھذا لیكون واضحا 

حیث یمكن أن تجبرنا كل ھذه القضایا على تأجیل العالقة أو  للعیان فیما یتعلق بالبعد الزمني.

رس تمدید العقد لمدة عامین آخرین، وھذا یمكن أن یكون لھا تداعیات سیاسیة في الكونج

لن تكون المشاركة كسابق عھدھا، مما سیؤدي إلى  --األمریكي، ویظن الكثیرون أن ھذا لن 

وعندما تسمعون أو تقرؤون أو تسمعون تعلیقات داخل الكونجرس  المزید من التدخل.

 كل شيء نقوم بھ ھنا في المجتمع إذا كان سیتخذ --األمریكي، ستقولون حسنا، لماذا فعلنا كل شيء 

 أعتقد أن ھذا البعد السیاسي معقد للغایة لدرجة ي نھایة بعض األشخاص ھناك في واشنطن؟القرار ف

 وھي بسیط للغایة، وھذا سمح لعدد فھذه التقنیة واضحة بجالء بالنسبة لنا جمیعا. أنھ یتجاوز ھذه التقنیة.

و  ccTLDsن لدى ولم یك ومن المجتمعات العملیة بتقدیم المقترحات القابلة للفھم السریع والمنظمة.

gTLDs .أي اقتراح بشأن ھذا، ویمكننا التوصل إلى اقتراح حتى عن طریق األغلبیة  
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، مجموعة عمل عبر المجتمع المعنیة بانتقال دور اإلشراف على CWGوسوف احترام أغلبیة 

IANA.شكًرا. ، ولكن ھذا ال یعني أن ھذا ھو أفضل حل فیما نسمیھ الدیمقراطیة الحدیثة 

 

 أجل. لیون و سام؟ ھل یرید شخص التعلیق على ذلك. إریك، شكرا جزیال لك. سواینھارت:  تیریزا

 

بالتأكید لقد تم ذكر  ألنك تحدث باللغة اإلسبانیة، سوف أرد أیضا باللغة اإلسبانیة. شكًرا إریك. لیون سانشیز: 

 ح.ونحن نفھم أنھ لیس ثمة حل فرید متا .CCWGفي عدة مناقشات في  ccTLDsموضوع 

ثمة خصائص مختلفة یجب أن تؤخذ بعین االعتبار، ومن  كما ال یوجد حل واحد یناسب الجمیع.

یمثل  --فھو رئیس مشارك لـ  ھذا المنطلق من المؤسف أال یتواجد ماثیو وایل ھنا معنا.

ccNSO. .واتبعت المناقشة خطوط مختلفة، وبالطبع ما  لقد امتدت المناقشة لوقت طویل جدا

 یحاول مواجھة ھذه الخصائص التي نعترف بھا في تنوع مجتمعنا. CCWGخل نقوم بھ دا

فمن  وھو العمل الذي لم یتم االنتھاء منھ حتى االن. فمن الواضح أن ھذا العمل في حیز التنفیذ،

المحتمل بشدة أن یتم تبني بعض التفاصیل من أجل مواجھة ھذه المخاوف التي ذكرتھا، والتي 

ومع ذلك، یمكنني أن أؤكد  الوثیقة بدقة ألن العمل ال یزال في حیز التنفیذ.قد ال تزال تظھر في 

لكم أن ھذه القضیة تجري مناقشتھا بفاعلیة كبیرة، أننا نحاول بال شك أن نبذل قصارى جھدنا 

 كما یبذل المجتمع قصارى جھده لمواجھة ھذه المخاوف.

ا الجھد أم ال في المجتمع، عندما یقوم وفیما یتعلق بالتعلیقات بشأن ما إذا كان علینا بذل ھذ

شخص ما في الوالیات المتحدة باتخاذ القرار النھائي، حسنا، ثمة بعض القضایا السیاسیة التي 

ألن حقیقة أننا نقوم بھذه العملیة الیوم یعد بالفعل بمثابة نجاح  --ال نستطیع أن ننحیھا جانبا ألننا 

كنا من  في حد ذاتھ. تنسیق المجتمع كما لم یحدث من قبل، وھذا یعكس حقیقة أن أعتقد أننا تمَّ

وعلى الرغم من أن ثمة مصالح مختلفة  نموذج أصحاب المصلحة المتعددین یعمل بفاعلیة.

أصحاب مصلحة متعددین مختلفین یرغبون في رؤیة فشل ھذا النموذج، إال أننا نجحنا في 

 شكًرا. ا.إبراز أنھ یعمل بفاعلیة، وأنھ یمكننا أن نمضي قدم

 

 سام، ھل لدیك أي إضافة على ذلك؟ تیریزا سواینھارت: 
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حسنا إریك، أعرف أن الكثیر من تعلیقاتكم كانت بشأن ما تم القیام بھ مع مجموعة عمل  شكًرا. سامانثا آیزنیر: 

التي أطلق علیھا مقترح الوظائف،  IANAعبر المجتمع المعنیة بانتقال دور اإلشراف على 

ولكن أعتقد أنھا أیضا أثارت حقا بعض القضایا حول األمور التي ینبغي أن ننظر فیھا ونحن 

وفي حین ذھب الكثیر من التعلیقات  .ICANNلتعزیز مساءلة  CCWGنتحدث عن مجموعة 

قمنا ببناء نظام  إلى بعض المحادثة بین بیكي والسید المحترم إلى یساري حیث، كما تعلمون،

قمنا ببناء الھیكل الذي نشھده اآلن، واستخدمناه  یستند إلى الحاجة إلى بناء الھیكل، ألیس كذلك؟

ولكن أحد األمور التي یمكن  كأساس للمضي في إجراء تحسینات المساءلة التي نحن بصددھا.

، ونحن بحاجة إلى أن نستفید منھا من تعلیق إریك ھو أن المجتمع نفسھ قد یستمر في التطویر

المجتمع بطرق  --وربما ثمة احتیاجات لدراسة المجتمعات  نتوقع أنھ سوف یستمر في التطویر.

ففي غضون ثالث سنوات، خمس سنوات، ستتوافر رؤیة موحدة تجاه  مختلفة في المستقبل.

ستبرز  --مختلفة  ccTLDsأو مع نمو أسماء النطاقات المدولة، ستصبح  ccTLDsنطاقات 

، ھل ستكون التسجیالت مجموعة gTLDبالنسبة لنطاق  حاجة أن ننظر إلیھا بشكل مختلف.ال

ھل سوف نبحث عن أسالیب أخرى التي قد یحتاجھا  موحدة أم سیكون لدیھا احتیاجات مختلفة؟

المجتمع من أجل إعادة تنظیم نفسھ بشأن قضایا التمثیل التي كنتم تتحدثون عنھا في وقت سابق 

إلى النظر في كیفیة توفیر الحمایة في المساءلة اآلن مما یسمح لإلصدارات  أننا في حاجة

واإلصدارات المستقبلیة لمختلف الھیاكل أن یكون لدیھا وسائل مجدیة  ICANNالمستقبلیة لـ

 للمشاركة والتمكین في النظام في المستقبل.

 

  شكًرا. تیریزا سواینھارت:

 شكراً سبستیان.

 

إذا سمحتم لي سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة، وأعتذر ألولئك ألني أدیر لھم ظھري، ولكن وضع   سباستیان باتشولیھ:

 المیكروفون اآلن ھو الذي اضطرني لذلك.

ألننا لم نتحدث عنھا في  والسؤال في ھذه المسألة معقد. والثقة معقدة. أرید أن أتحدث عن الثقة.

 یوم من األیام.
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راجعة األولى، تحدث االقتراح الذي تم عرضھ في ھذا ، المAt Largeفعندما یتم مراجعة 

 التقریر عن اثنین من األعضاء المنتخبین في مجلس اإلدارة في المجتمع، في كل مجموعة.

ھذا ھو أحد العناصر حیث یجب أن  وكان قرار مجلس اإلدارة أن نقول أننا نرید واحد فقط.

ویكون السؤال الذي یطرحھ المجتمع على  حیث لم تكن ھناك ثقة في ذلك الوقت. تتوافر الثقة،

 مجلس اإلدارة ھو نفسھ عند اتخاذ بعض القرارات.

إننا بحاجة إلى البناء  أعتقد أن المجتمع بأسرة یجب أن یكون حذرا للغایة تجاه قضیة الثقة ھذه.

 للمستقبل على جمیع المستویات لجمیع األشخاص لكي یثقوا بالجمیع في كال االتجاھین.

 المسألة، القضیة بشأن كیف سنشرع في تنفیذ التطویر الذي لدینا الیوم، تعد أمرا صعبا. إن ھذه

یجب علینا أن  قبل ثالث سنوات. ICANN 3.0حیث أعتقد أنھ كان یجب علینا أن نعمل على 

 .IANAنكون ھنا اآلن مع ھیكل الذي إعادة بنائھ بالفعل، وتشكیلھ للحدیث عن انتقال وظائف 

 ي ھذه المرحلة.إننا لسنا ف

نحن في الحالة حیث لدینا ھیكل ال یلبي االحتیاجات التي لدینا الیوم، واآلن یجب علینا تقدیم 

مقترح، مقترح بسیط وسھل التنفیذ وسریع، بحیث یمكن استخدامھ بسرعة كبیرة من أجل الرد 

 د الخطوة التالیة.أتمنى أال نفق لقد فاتنا موعد ھناك. --على الحكومة األمریكیة حتى نتمكن من 

 علینا أن نعمل جمیعا معا، ولكن علینا أیضا أن نثق في بعضنا البعض.  

 شكًرا.  

 

 .... تیریزا سواینھارت: 

 الیخاندرو ثم سام. ھل توجد أي إضافة على ذلك؟  

 

ھذا  األخرى.باختصار شدید على التعلیقات  --شكرا لكم، سوف أستغل الفرصة للرد على   ألیخاندرو بیزانتي:

 ألیخاندرو بیزانتي یتحدث إلیكم.

في البدایة، أعتقد أننا یجب أن نكون واضحین جدا أنھ ال توجد أي مواجھة بین عملیة اإلصالح 

فقد أصبحت عملیة اإلصالح، دعنا نقول، تخطت حجم الدعوة  السابقة وتلك التي نقوم بھا اآلن.
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أنني أعتقد بالتأكید أنھا خطوة إیجابیة جدا للبناء على أقصد،  .IANAاألصلیة النتقال الرقابة على 

فاألمر ال یتعلق فقط بما تم تنفیذه حینئذ ، ولكن ثمة العدید من  .2003ما تم تطوریھ منذ عام 

 وكان أمرا بالغ األھمیة. وكان سام من بین آخرین ممن أشاروا إلى ذلك، التغییرات التي حدثت.

وكما أشار الري بالفعل، ثمة ھذه المفارقة أنھ  للنظر بشدة. إن مسألة الثقة تعد أمرا الفت

بمجرد أن یجلس  وأشار توماس إلى ھذا أیضا، --بمجرد أن یجلس الشخص األكثر ثقة 

الشخص األكثر ثقة على الجانب اآلخر من الطاولة، یصبح ھو أو ھي أكثر األشخاص الذي ال 

 یمكن الوثوق بھ.

األقل، في العدید من العملیات الحالیة، أن مالمح التصمیم أو  ما أراه، على --ولكن ما نراه 

ویبدو أن  متطلبات التصمیم ھي في الواقع تفتقر إلى قدر كبیر من الثقة بین أطراف المجتمع.

أعني، قراءة لما یحدث ھو الخوف من كل من منظمات الدعم والدوائر االنتخابیة في  --ثمة 

 ن سوف یستفیدون من أي موقف یحدث على حساب الغیر.بعض العملیات الخاصة، أن اآلخری

إن معادلة الثقة األساسیة بین المجتمع الذي یجري تطویره من خالل وكیل، ومن خالل عدم 

وھذا أمر یستحق حقا  الثقة في األجھزة التي شكلھا المجتمع ومجالس اإلدارات، وما إلى ذلك.

 التفكیر بعمق أكثر بشأنھ.

، في ATRTألمور حدثت في فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة أعتقد أن بعض ھذه ا

، وثمة رسالة منھا، أعتقد أنھا مھمة في ATRT2و ATRTمراجعات القدرة والشفافیة، سواء 

بذل الجھد في مزید من  ICANNھذه العملیة في الوقت الراھن، حیث من شائع جدا في 

وبدال من تبسیط  عملیة تحتاج إلى الثقة. ولدیكم العملیات وبذل الجھد في مزید من الھیاكل.

 ذلك، كنتم في الواقع ببناء مزید من القطع والمزید من العناصر التي توازن بعضھا البعض.

سي -آي-آى-إم-إي-إل-أو-تي-تھجي للمترجمین، بي --وانتھي بكم األمر إلى ما أسمیھ البطالمة 

ي یصف مدارات الكواكب من خالل العملیة التي تتبع علم الفلك الخاص ببطلیموس الذ --

 یترجم على أنھ دائرة. --الحلقات، فإذا لم تكن دائریة بشكل كامل، یقومون بإضافة شكل دائري 

وفي بعض األیام یقولون، كما تعلمون،  لذلك فھي أفالك التدویر على أفالك التدویر.

الممكن أیضا  مما سیجعل من كوبرنیكوس، أنھض من قبرك قم بشرح وتبسیط بعض من ذلك؛

إیجاد المزید من الثقة ألن األشخاص لن ینظروا إلى بعضھم البعض من خالل طبقات وطبقات 

وأعتقد أن ھذا ینطبق بصفة خاصة على  من العملیة ولكن من خالل التفاعالت المباشرة.

  .IANAوالتعلیق النھائي النتقال اإلشراف على  IANAاإلشراف على 
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إننا  ا أن یُحیي ھذا المجتمع لشجاعتھ في االشتراك في ھذه المھمة.وأعتقد أن على الجمیع ھن

نحاول أن نحل محل حكومة واحدة من خالل بدیل ال یكون في إشراك المزید من الحكومات أو 

جمیع الحكومات؛ إن البدیل الذي سیكون متفوق في قدرتھ على المنظمات الحكومیة الدولیة 

الحكمة عندا قام بتحلیل نفسھ من حیث مجموعة المھارات  كما كان المجتمع یمتلك المشتركة.

التي یملكھا وخلص إلى أن ثمة بعض المھارات وبعض مستویات التباین التي تعتبر ضروریة 

للنظر في ھذه العملیة، وبالتالي، ثمة المجموعة االستشاریة التي لدیھا ھذه القوائم الدولیة 

ات األخرى، والتي أدرك أنھا خلقت نوعا من التعاون والخبرة ووجھة النظر والعدید من المھار

 CWG، وأتمنى أن یتم ذلك مع مجموعة عمل CCWGوالتآزر الجید جدا مع مجموعة عمل 

  عند الضرورة.

وھذه مھمة شاقة، وربما تحتاج إلى التبسیط ومزید من الرقابة المباشرة وإبراز لمحات عامة 

 ا عندما یحدث ھذا.إنني متحمس جد --عما یحدث، وأنا أشجع 

 

 سام؟  تیریزا سواینھارت:

 

إنھا في الواقع  كما أنھ یطرح سؤاال للمجتمع. بالعودة إلى قضیة الثقة التي طرحھا سیباستیان.  سامانثا آیزنیر:

 قضیة حیث كان لدینا اثنین من التوصیات المتنافسة التي حاول مجلس اإلدارة الموافقة علیھا.

من  .At-Large، تقول ینضم اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة من مجتمع ALACومن مراجعة 

 مراجعة مجلس اإلدارة یقول إن مجلس اإلدارة الخاص بكم كبیر جدا لتنفیذ ممارسات الحوكمة.

لذا، كیف یمكنك تحقیق التوازن بین طلب المجتمع في إصدار توصیة مصدق علیھا تنص على 

لذي یكون لھ مقعد للتصویت في مجلس اإلدارة الخاصة بكم، ترقیة ھذا المجتمع إلى المستوى ا

 وفي نفس الوقت تم إخباركم أن مجلس اإلدارة الخاص بكم كبیر جدا لتنفیذ ممارسات الحوكمة؟

 لذا، لتحقیق التوازن بین ھاتین التوصیتین، تم تخصیص مقعد واحد.

 --یف نضمن أنھ عندما توجد منافسة ك كیف یمكننا معالجة اختبار اإلجھاد في عملیة المساءلة؛ حقا؟

السیاسات المتنافسة أو األفكار المتنافسة الصالحة في جمیع أنحاء المجتمع، من أین یأتي االلتزام لكي 

ویمكن أن تنشأ الثقة بین  وكیف لنا أن نتأكد من أننا ال ندمر الثقة في ذلك القرار؟ یحسم تلك القضیة؟

 ، ولكن أعتقد أن ھذا عنصر مھم حقا للتفكیر فیھ.المجتمع، والثقة مع مجلس اإلدارة
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 سید/أراستیھ، تفضل. ھذه تذكرة جیدة بالفعل.  تیریزا سواینھارت:

 

  شكًرا.  كافوس أراستیھ:

لم أشعر بالراحة في التحدث أمام الزمالء  أوال وقبل كل شيء، دعونا نكون أقل جدیة.

المشاركین في الندوة وكأني أمام ھیئة محلفین أو قاضي ومحكمة، وأنا أقف وكأني مدعى علیھ، 

 18منذ  CCWGلذا أرید فقط أن أشارككم خبرتي باعتباري مشارك بسیط من مجموعة عمل 

 كل یوم، الكثیر والكثیر من الساعات. .2014یولیو تموز 

لماذا لدینا مثل ھذه الدرجة من الشك فیما یتعلق  حد المحادثات، طرحت السؤال التالي:في أ

 بمجلس اإلدارة؟

كم  -- ICANN، ال مجلس اإلدارة وال ICANNأو  --عاما من أنشطة مجلس اإلدارة  17

وإذا كنتم  وجھات النظر المطروحة؟ ICANNعدد الحاالت التي طرحتم فیھا قضیة وتجاھلت 

ثالثة  حالة واحدة؟ حالتین؟ وأضع رقما محددا. ذلك، أقولھا مرة أخرى تجاھل.تدركون 

 كم عدد الحاالت؟ حاالت؟

 تم تسجیل ذلك، وقلت ذلك. لم أتلقى أي جواب.

ما حدث فجأة أن  لماذا نحن بحاجة إلى مثل ھذه الدرجة من التحفظ المبالغ فیھ في ھذه العملیة؟

 --المساءلة، وتوصل فقط الكثیر أو القلیل إلى نوع من الشامل شیئا ما كان یعمل وأردنا تعزیز 

 ما ھو السبب وراء فعل ذلك؟ التغییر الكامل. عذرا، الفحص الدقیق للمساءلة؟

إن استدعاء مجلس  نرید أن نستدعي مجلس اإلدارة بأكملھ. --إننا ندعو  سأعطي بعض األمثلة.

كما ھو الحال في بعض أجزاء الدستور، ولیس  اإلدارة بأكملھ یعني نوعا من انتفاء المؤسسة.

وما ھي العواقب  كل الدستور، ولكن كم عدد الحاالت التي یمكننا االستعانة بھا في ھذه الحالة؟

(مقطع متعذر تمییزه)؟ وإذا أخذت بھم جمیعا، من  --ما ھو الرعایة  الناجمة عن ھذه الحالة؟

 الذي سیحل محل تلك األشیاء؟

 الموقف، ما ھي الحقائق وما ھي النظریات؟ حسنا، ھل أدركنا
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لم یسبق لي أن رأیت ھذا في مناقشة المیزانیة، لقد وضعنا شیئا في جزء من الدستور، الالئحة 

 الداخلیة.

تضع  نستلم التعلیقات. أرجوا إدراجھا في التعلیقات العامة. ،ICANNثمة میزانیة وضعتھا 

ICANN وإذا لم یتم دراستھا بشكل صحیح،  االعتبار. أو مجلس اإلدارة تلك المیزانیة في

 فلدیكم الوقت لطلب إعادة النظر.

 طلبكم؟ ICANNما ھو المنطق في أنھ بعد تقدیمكم طلب إلعادة النظر، أن یتجاھل مجلس إدارة 

 فھذا ھو مجلس اإلدارة الذي قمتم بانتخابھ.  

م فیھا بانتخاب أحد األشخاص فكیف تعتقدون أنكم ارتكبتم خطأ في تلك االنتخابات التي قمت

 أو لم تخطأوا؟ بإرادتكم؟

إن الخطة االستراتیجیة تعتبر  إنني لم أرى أبدا خطة استراتیجیة في الالئحة. خطة استراتیجیة.

ولكنكم لستم في حاجة إلى  ألن المنظمات تخضع لبعض التعلیقات. بمثابة عمل المنظمات.

ي العملیة ھو الالئحة الداخلیة، سواء كانت الموافقة الشيء الوحید الذي ساھمتم بھ ف التعلیق.

 عن طریق ثلثي األصوات أو ثالثة أرباع األصوات.

 فیما یتعلق بأمور أخرى كثیرة، یتوجب علیكم أن تكونوا واقعیین حقا عند اختیار أي شخص.

حتاجون كم عدد المسامیر، المسمار الملولب الذي ت كم عدد القمة العالمیة لمجتمع المعلومات؟

فإذا قمتم بإضافة  أو ربما تكسرون شیئا. ھل نحن بحاجة إلى أن الكثیر من المسامیر؟ إلضافتھ؟

 المزید والمزید من المسامیر، وقمتم بتثبیتھ، وتثبیت المزید، فقد ینكسر.

أوال وقبل كل  --فإذا كان لدینا  لذا، دعونا نرى إلى أي مدى نحن بحاجة إلى تصحیح الوضع.

وبمجرد التعرف على الصعوبات، یجب البدء في معالجتھا،  بتحدید الصعوبات. شيء، قمنا

ولكني ال  عدم الثقة. --عدم الشك  --ولكن لیس بھذه الدرجة من التحفظ المبالغ فیھ والمزید 

 أرى أي سبب لعدم الثقة ھذه.

واقع خبرتي وھذا من  مرة أخرى، تعبر ھذه اآلراء عن الفرد الذي أدلى بھا، ال تمثل أي جھة.

 بعد ھذا العام.

 لذلك علینا أن نعود إلى....
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والتي تعتبر أمرا بالغ  نعود إلى المسألة األخیرة، وھي تتعلق بآلیات المراجعة المستقلة،

فإذا اتخذ مجلس اإلدارة قرارا، ولم توافقوا علیھ، وأردتم اللجوء إلى آلیات المراجعة،  الصعوبة.

مة عن ذلك ملزمة، وإذا كان قراركم یتناقض مع (مقطع غیر وأردتم أن تكون النتیجة الناج

 مدرك) واإلجراءات التي یقوم بھا مجلس اإلدارة، فماذا ستفعلون؟

 لقد قالوا أنھم تصرفوا وفقا لما یتعین علینا القیام بھ.

إلى ثم نذھب إلى المحكمة، وأنا ال أفھم لماذا ھذا العدد الكبیر من القضایا بین الناس، واللجوء 

كم عدد المرات التي ذھبنا فیھا إلى المحكمة حتى اآلن خالل  المحكمة والمحكمة والمحكمة.

لذلك علینا أن نكون أكثر واقعیة، وعلینا اآلن، من أجل اختیار  ؟ICANNعاما من عمر  17

 أعضاء ھیئة بارزین، علینا المراجعة لمعرفة ما ھو المجال الذي لم نقم بدراستھ.

یحتاج المرء أن یكون لھ  لدینا تعبیر. --واآلن جئت لجنسیتي اإلیرانیة  --نیة في لغتنا الوط

واآلن لدینا خبرة  والحیاة الثانیة، استخدم الخبرة. الحیاة األولى، الحصول على الخبرة. حیاتین.

 من أول تعلیق عام واآلن یجب علینا أن نستخدم تلك الخبرة.

یرا من النقاط التي تبرز أن الناس لیسوا سعداء، لذا علینا لدینا قدر كبیر من التعلیقات، قدرا كب

إنني أشعر بسعادة بالغة، وأنا  أن نعید النظر حیالھم، وعلینا مراجعة تلك التعلیقات بالكامل.

قد توصلت بسرعة إلى االستنتاجات بأن الطریقة التي  CCWGمتحمس أن مجموعة عمل 

لذلك علینا أن تفعل ذلك بھذه الطریقة،  یتبعونھا اآلن ال تؤتي ثمارھا، وأن علیھم مراجعة ذلك.

ویجب علینا أن نحد من درجة من الشك ودرجة التحفظ، وأن ننظر إلى أي مدى یجب أن نكون 

 ین ولیس مثالیین.عملیین وإلى أي مدى ینبغي أن نكون واقعی

 شكًرا جزیالً.

 [ تصفیق ]

 

 أنا ادرك أننا على وشك االقتراب من نھایة الساعة. شكًرا جزیالً.  تیریزا سواینھارت:

سنقوم نمد الوقت، وبالنسبة ألولئك القادرین على البقاء أرجو منھم البقاء، أما بالنسبة ألولئك 

 الذین یریدون المغادرة، فلیتفضلوا.
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سیادتكم ان تكون التعلیقات قصیرة جدا حتى یكون بوسعنا أن نستوعب الجمیع، وأطلب من 

 ولكننا سنقوم بإغالق الخط بعدك، كیث.

 حسنًا. ألیخاندرو، بسرعة؟

 دعونا ننتقل إلى لجوناثان، وربما بعد ذلك یمكن أن یرد أعضاء اللجنة في النھایة.

 

اضطررت إلى القدوم إلى المیكروفون  وك، للتسجیل.جوناثان ز طاب مساءكم. نعم، شكًرا.  جوناثان زوك:

ألقول إنني أعتقد أن مسألة الثقة ھذه، بالرغم من أنھا مثیرة لالھتمام، تعتبر بمثابة موضوع 

والسبب في ذلك أنھ إذا نظرنا إلى مسألة الثقة، وسأل  لصرف االنتباه عن القضیة الحقیقة.

عندما یتحولون من كونھم أنبیاء  --صبح الناس الري ھذا السؤال الخطابي المھم جدا، كیف ی

وأعتقد أنني یجب أن أقول أنني أعتقد أن عدم  إلى منبوذین لمجرد انتخابھم في مجلس اإلدارة؟

الثقة في مؤسسات السلطة التي قمنا بتأسیسھا ھو أحد الجوانب األكثر الصحیة ألي نوع من 

فیھا مجلس اإلدارة بمثابة أنبیاء ھي اللحظة  وفي اللحظة التي نعتبر أنواع الحكم الدیمقراطي.

 التي نقوض فیھا بشدة المؤسسات التي نحاول إنشائھا.

وإنما األمر یتعلق بالعقیدة التي أنشأت  لذلك فاألمر ال یتعلق باألشخاص الذین ال نثق فیھم،

أن نتأكد من وأود أن أؤكد أننا یجب دائما  تركیز السلطة، وأصبح األمر أننا ال نثق في السلطة.

 أننا ال نثق في تركیز السلطة داخل أي مؤسسة، وأنا فخور بأننا نفعل ذلك. 

حیث یمكن للمرء أن یقول بأن مجلس اإلدارة أثبت عدم الثقة  كما تمثل الثقة طریق ذو اتجاھین.

ویمكن للمرء أن یقول بأن مجلس  في المجتمع عندما أرادوا فرض خبراء في ھذه العملیة.

أثبت عدم الثقة في المجتمع عندما اتخذوا قرارا سریا بإرسال فادي في مھمة للتفاوض اإلدارة 

وثمة احتمال  فھذا الجدال یمكن أن یحدث. .NETmundialمع الحكومة البرازیلیة من أجل 

آخر یمكن أن ینسب إلى مناقشة فادي في وقت سابق، وھذا شيء وھذا كان یمثل نوعا من القلق 

وأصحاب المصلحة  ICANNالساعتین الماضیتین، عندما أطلق على عملیة بالنسبة لي خالل 

یمكن للمرء أن یقول بأن السبب في اتخاذ مسار آخر واتباع تلك  المتعددین بالحساسة والھشة.

 المصالح الخارجیة األخرى بسبب أن ھذا التصور من الضعف (سرعة التأثر).

 عذًرا.  
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 الحجة، ولكن ھل أنت من أتى بھا؟ یمكن للمرء أن تقدیم متحدث مجھول:

 

  عذًرا. ھذا ما اعتقدت أنني قد قلتھ. ال. في الواقع، كنت سآتي بواحدة أخرى.  جوناثان زوك:

كان بسبب  ICANNلذا أعتقد أنني أؤمن أن الكثیر مما فعلناه للخروج من المھمة األساسیة لـ

الخارج، وإذا لم نفعل شیئا تصور الضعف، وھذا الخوف من االستغالل ومن الحكومة ومن 

ولكني سأزعم  نفسھا ستكون عرضة للتأثر. ICANNللمشاركة في ھذه محافل األخرى، فأن 

إن التأكد من أن  أن التمسك بالنسیج الخاص بنا وتعزیز التنظیم ھو ما یجعلنا أقل عرضة للتأثر.

نیة، والتأكد من أن أمورا مثل الرمایة الرقمیة، والتأكد من أن أشیاء مثل الخروقات األم

  . لن یحدث ھو ما یجعلنا منظمة قویة.SUCKSاالرتباك حول 

بل إنھا، في  لذلك أرید أن نعتقد أن عملیة أصحاب المصلحة المتعددین لیست عملیة ھشة،

الواقع، قویة وقادرة على التعامل مع ھذا النوع من االنتقادات التي نلقیھا علیھا من أجل 

  المستوى التالي.إلى  ICANN الصعود بـ

بل أعتقد أنھا نسخة من  .ICANNتعتبر الشكل األكثر ثقة للمساءلة عن  NTIAوال أعتقد 

في الواقع، إن االحتیاجات آللیات المساءلة الحقیقیة في  المساءلة جامدة جدا وغیر متنوعة.

ICANN .في كان ھذا مجرد فرصة لمتابعة اآلراء التي وردت  كانت موجودة طوال تاریخھا

  اإلعالن عن ھذا االنتقال.

وأنا ال أعتقد أننا یجب أن نفكر في منظمتنا باعتبار أنھا ھشة أو حساسة على اإلطالق، ولكنھا 

قویة وقادرة على أن تكون أقوى من خالل تطویر المؤسسات المساءلة التي تحتاجھا ھذه 

 شكًرا. المنظمة في السنوات العشر المقبلة.

 [ تصفیق ]

  

 شكًرا.  واینھارت:تیریزا س

 بول، تفضل.  
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سوف أبدأ بتعلیق خفیف یمكن التنبؤ بھ عن حقیقة أن  عذًرا. .APNICباول ویلسون من   بول ویلسون:

وھذا ما  ، عن األسماء التي یسیطر علیھا المجتمع.ICANNفي اجتماع  -- ICANNاجتماع 

جو أال تنسوا أن ثمة نوعان لذا أر .IANAكان یحدث في جمیع مناقشات انتقال اإلشراف على 

من المجتمعات األخرى التي عملت بجد للغایة على مدى عدة أشھر وطرحت خطتین في بدایة 

 السنة، ویتم النظر في تنفیذھما بفاعلیة كبیرة اآلن.

أعتقد أن أحد األسباب التي أدت إلى إغفال ذلك إلى حد ما ھنا یرجع إلى أن التحدیات التي 

وكما قال الري، في مدونتھ، أنكم  أسھل مما كنا نراه في مجال األسماء.فھم  نواجھھا أقل.

وأعتقد أننا سوف نفكر في ھذه األسئلة قبل أن ننظر في القیام بأي  سألتم الكثیر من األسئلة.

 شيء.

وأعتقد أنھ ال یزال ثمة عدد قلیل من  ولكن أعتقد أننا یجب أن نوجھ إلیك أیضا بعض األسئلة.

 تشكل نوع من عدم التأكید وعدم الوضوح من حیث كیف ستمضي األمور قدما.األمور التي 

حتى أنھ یمكن أن تكون تلك األسئلة تم الرد علیھا في مختلف المنتدیات ھذا األسبوع أو أنھا قد 

ولكن، من بین ھذه األسئلة، لدي بضعة أسئلة، على سبیل المثال، على وجھ  تكون مستحدثة.

ساریا ولكن  NTIAعندما یتعلق األمر بفترة التنفیذ، في حین ال یزال عقد وھي، أوال،  التحدید.

الدخول في اتفاقیات مع أطراف   ICANNبعد الموافقة على الخطة، ھل سیكون من الممكن ـل

إذا  إلى تصریح للقیام بذلك؟ ICANNوھل ستحتاج  في ھذه العملیة خالل مرحلة التنفیذ تلك؟

ربما لم نؤخذ  إنھ أمر نحتاج إلى التفكیر فیھ. --ھو أمر محتمل حدث تأخیر في ھذه العملیة و

  في االعتبار عند تخطیط التنفیذ، في الواقع.

السؤال الثاني، ھل یمكن تنفیذ االنتقال على مراحل الذي، ال یزال بخطة واحدة، خطة واحدة 

د من الخطط. ، ولكنھا الخطة التي تنطوي على مراحل مثلما تفعل العدیNTIAتخضع لموافقة 

 وثمة عدد قلیل جدا من الخطط التي تسعى إلى تحقیق كل شيء في خطوة واحدة.

لذلك، كما تعلمون، على سبیل المثال، ستكون الخطة انتقال في شكل من أشكال البروتوكوالت 

وھل یمكن تحقیق ذلك، بالفرض، من خالل تعدیالت على  وأرقام وأسماء في بعض التسلسل.

التي یمكن  ICANNبیان العمل أو من خالل الرجوع إلى السؤال األول عن توقیع اتفاقیات مع 

 بدایة التنفیذ لبعض تلك الخطط. --أن تمثل في الواقع ھذا النوع من التنفیذ 

اقع الكثیر من األسئلة التي سیتم وأنا متأكد من أن ثمة في الو كانت ھذه مجرد بضعة أسئلة،

 شكًرا. شكًرا. ولكني سأبدأ بھذه األسئلة. طرحھا ھذا األسبوع.
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 أعتقد أن ھذه ھي األسئلة التي ال تزال بحاجة إلى دراسة. حسنا، بول، سأكون سریعا في الرد.  الري ستریكلینغ:

ما یمكن أن أسمیھ تحسینات  --أعتقد أن ثمة  وأود أن أضع عملیة التنفیذ في، مثل، ثالثة فئات.

األداء التي سوف تنشأ في شكل مقاییس األداء الجدیدة واتفاقیات مستوى الخدمة، وھذا النوع 

 من األمور.

اعتقادي الشخصي ھو أن معظم، إن لم یكن كل ھؤالء، ربما یمكن  علینا أن ننظر إلى تلك.

كون قادرین على إعطاء الضوء وھكذا فإننا ربما ن تنفیذھا بموجب العقد الموجود معنا.

األخضر للمضي قدما بسرعة لتنفیذ تلك األمور بأسرع ما یمكن ألنھا ال تمثل أیة مشكلة 

 بموجب العقد الحالي.

وبطبیعة الحال، إننا نعلم أنھ یجب تنفیذ التعدیالت  أما الفئة الثانیة فستكون تحسینات المساءلة.

لكنني أعتقد أن ھذه التعدیالت، في معظم  ذه العملیة.على الالئحة الداخلیة في وقت مبكر من ھ

األحیان، ال ینبغي أن إدراجھا في عقد الوالیات المتحدة، ویجب أن تكون قادرة على التطور 

  لمواكبة األحداث.

مرة أخرى، إذا كان ثمة الكثیر من النفقات المتضمنة في ھذه التعدیالت، أود أن أذكر أن 

ا الكثیر من الموارد حتى نتجاوز فترة ھدوء مع الكونغرس كنوع من األشخاص ربما لم یستغلو

  ال ینبغي أن تؤثر تلك األمور على العقد األمریكي. --ولكن  الحرص.

ھل توجد أي تغییرات من شأنھا أن تؤدي ألي سبب من  أما الفئة الثالثة فھي على النحو التالي:

ومن األمثلة على ذلك، مثل، سحب فریق عمل  األسباب إلى التأثیر على العقد المبرم بیننا؟

حیث أننا لم نقم بإجراء تحلیل قانوني شامل حول ما  مباشرة من العقد، IETFھندسة اإلنترنت 

فإذا حدثت مشكلة، فسوف نضطر إلى اكتشاف كیفیة  إذا كان ھذا یخلق مشكلة بالنسبة لنا أم ال.

طیة واإلداریة، یتطلب منا إجراء تعدیل ألن أي شيء، كالمسائل البیروقرا التعامل مع ذلك.

كما  على ھذا العقد قبل أن یوشك على النھایة سوف یستھلك الكثیر من الموارد بعیدا عنا.

سیستغرق األمر وقتا طویال ألننا سنضطر إلى تنفیذ، حرفیا، عملیة الشراء مع األشخاص الذین 

م لیس لدیھم أدنى فكرة عن ھذه كما أنھ یقضون معظم أوقاتھم في شراء البرامج والھواتف.

لذا، نحن  یوما إلجراء تعدیالت على العقد. 90لقد طلبوا  األمور، كما یمكنكم أن تتخیلوا.

  نرغب في تقلیل المدة، إن لم یكن اإلنھاء، وھذا یحدث خالل فترة التنفیذ.

 وردي ھذا. كنني أعرف أن ثمة نوعان من المجتمعات التي كانت تنتظر بصبر طویل للحصول علىل

  علیھم حتى اآلن تم قراءتھ في الجنود الثالثة. فالجماعة من أجل الفرد ، والفرد من أجل الجماعة.
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ولكني أعرف، وعندما نتجاوز التوثیق، سنكون قادرین على الجلوس ونكون أكثر استجابة 

 للمجموعات الفردیة من حیث كیفیة تسھیل التنفیذ الخاصة بھم.

  

و، بول، شكرا لك على تلك التذكرة الھامة بشأن المعالجة ومجتمع البروتوكول وكذلك جمیع   :تیریزا سواینھارت

 تفضل. أوجھ العمل الشاق الذي تم بذلھ في سیاق ھذا األمر.

 

، كما أنھ أحد ھؤالء Réseaux IP Européens RIPEھانز بیتر ھولن، رئیس مؤسسة   ھانز بیتر ھولن:

  الرجال االستثنائیین.

) مركز تنسیق NCC RIPE، الذي یمثل نوع من االنفصال عن (RIPEجزء من مجتمع إنھ 

 RIPE NCC لقد قمنا بوضع السیاسات، وقامت .Réseaux IP Européensشبكات 

فأنا مؤمن بشدة بالعملیات المفتوحة، من أسفل إلى أعلى،  لدینا ھذا النوع من الھیاكل. بتنفیذھا.

  والشمولیة.

وأنا على ثقة بان مجموعات  ثقة بأننا سوف فعال نستلم المقترح على الطاولة ھنا.لذا، إنني على 

وأنا على ثقة أیضا بان أعضاء مجلس اإلدارة سیفعلون الشيء  العمل قادرة على القیام بعملھا.

فأنا عضو في لجنة الترشیح  الصحیح في النھایة ألنني كنت جزءا من اختیارھم ھناك.

)NomComأنا مسؤول عن بعض من أعضاء مجلس اإلدارة. ) اآلن، لذلك 

واآلن، إن أحد األجزاء المھمة التي  لذا، نعم، أنا على ثقة بأن ھذا المجتمع سوف یحقق أھدافھ.

تم تكلیفنا بھا من الحكومة األمریكیة كانت استبدال الحكومة األمریكیة بحكومة أخرى أو ھیئة 

  حكومیة دولیة.

بحیث یصبح من السھل  یجب أال یتضمن االقتراح ذلك. سیط.وھو ب --ومن ثم سؤالي ھو 

وما زال لدینا  ولكن، كیف یمكننا إنشاء منظمة یمكن حمایتھا من ذلك في المستقبل؟ تقییمھ.

ولكن  أعني، أن ھذا سیكتمل في سبتمبر أیلول أو خالل العام المقبل. خمس سنوات مستقبلیة.

أو الحكومات األخرى وتقول أننا نرید  ITUتصاالت بعد خمس سنوات، یأتي االتحاد الدولي لال

 كیف نخلق حمایة بحیث ال یحدث ذلك؟ تغییر ذلك من خالل التشریعات أو أیا كان.
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 ال. --أي شخص یرید أن   تیریزا سواینھارت:

 

) للفریق الموحد ألقالیم CRISPأعمل نائب رئیس ( .NETmundialنوراني نیمبونو من   نوارني نیمبونو:

ولكني أتحدث ھنا  ،IANA) لمقترح نقل األشراف على وظائف RIRاألنترنت اإلقلیمیة (

 وأنا أیضا واحد من أھل األرقام غریبي األطوار. باألصالة عن نفسي.

عندما أتحدث إلى أصدقائي من  --معا أو عندما قدمناه  CRISPعندما قمنا بوضع مقترح 

  عم، ولكن كان عملك سھال."مجتمع األسماء، كانوا یمزحون ویقولون: "ن

و، في حین یمكننا المزاح بشأن ذلك، كنت أیضا شدید الحرص على تذكیرھم بأن اقتراحنا قائم 

و، وباعتباري عضوا منذ  على المجتمع الذي تطور ونضج على مدار فترة زمنیة طویلة جدا.

حدث بین عشیة وھذا شيء لم ی فترة طویلة في ھذا المجتمع، فأنا فخور جدا بھذا العمل.

 بل إنھ في الواقع نتاج جھدا شدید الوعي على مدى سنوات عدیدة. وضحاھا،

ونحن نخطو نحو المراحل النھائیة لھذه العملیة، أود أن، في  --وبالنظر إلى ذلك، أود أیضا 

الواقع، أود أیضا أن أقول لألشخاص المشاركین في المناقشات بشأن المساءلة أن ینظروا إلى 

 القائمة خارج نطاق عملھم. الھیاكل

وإذا لم تفعلوا ذلك، سیصبح األمر ممارسة أكادیمیة بما تحمل الكلمة من معنى في خلق شيء 

وھو ما یمثل تحدیا محتمال في المستقبل أو تھدید محتمل في  --من شأنھ أن یتعامل مع شيء 

معات األخرى التي علینا وأعتقد أن لدینا بعض العملیات والھیاكل القائمة في المجت المستقبل.

 جمیعا أن نتعلم منھا.

ومن ثم، باعتبارھا مالحظة أخیرة، أود أن أعلق على شيء تم طرحھ ھنا من قبل عن الثقة 

واآلن أتحدث عن  وكان عن الثقة والشفافیة. 2002حیث تحدث لیمان عنھ في عام  --وعن 

  انھیار الثقة؛

ولكن یمكنكم فقط  لثقة، لن یمكنكم تحقیق المساءلة،فمن دون ا فأنا من المؤمنین بشدة بالثقة.

الحصول على ذلك من خالل تمكین المجتمعات، ولیس من خالل بناء ھیاكل السلطة التي 

 ستضطرون بعدھا إلى وضع آلیات للتعامل معھا، ولكن من خالل تمكین مجتمعاتكم.

 شكًرا.  
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 شكًرا.  تیریزا سواینھارت:

  [ تصفیق ]

 تفضل.

 

كما أنني  اسمي كیث درازیك، رئیس مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت. مرحًبا بكم جمیًعا.  درازك:كیث 

وأعمل في  CCWG، أحد المشاركین في مساءلة ICGعضو في  --عذرا  --أحد المشاركین 

  .VeriSignشركة 

لجمیع وأنا أعلم أنني األخیر في إلقاء الكلمة ھنا وأمنع ا سوف أذكر بضع مالحظات موجزة.

 كنت أتمنى أن یتم إغفالي. --لذا  من تناول العشاء والمشروبات.

أعني،  أرید فقط أن أذكر مالحظة أننا تحدثنا في ھذا المساء عن بعض القضایا الكبیرة جدا.

وإننا لن نحل كل ھذه المسائل أو ھذه  القضایا الكبرى عن الثقة والمساءلة والسلطة والتأثیر.

ألیس ھذا  ولیست ثورة. ألنھا عملیة متطورة، ى التسعة شھور القادمة.القضایا في الستة إل

  ویجب علیھا ذلك. وھذا أمرا طبیعي. كما أنھا ستستغرق وقتا. صحیًحا؟

فإذا تذكرنا  .CCWGلذا، أود أن أُذكر الجمیع حول ما نركز ھنا، وخاصة ما یتعلق بمساءلة 

  أعتقد أنھ كان في لوس أنجلوس. --الماضي 

أنجلوس حیث تحدى األمین العام، ستریكلینغ وفادي شحادة المجتمع من أجل التوصل إلى لوس 

وبعبارة أخرى، عدم تناول جمیع قضایا المساءلة التي  .2ومسارات العمل  1مسارات العمل 

كنا نرید أن نتناولھا مع مرور الوقت، ومحاولة تضمینھا في العملیة التي تخضع لجدول زمني 

فقط إصالحات أو  1تمثل مسارات العمل  بلنا ھذا التحدي وقالنا حسنا، حسنا.لذلك ق ضروري.

آلیات أو تحسینات المساءلة حیث یجب علینا نحن، المجتمع، ضمان أن یتم االنتقال في الوقت 

، وأن المجتمع سیكون على 2المناسب وأن نضمن أن كل ما نؤجلھ یتم نقلھ إلى مسارات العمل 

ة سیوافق على تلك اإلصالحات شریطة أن تأتي اإلصالحات من عملیة ثقة بأن مجلس اإلدار

  إجماع اآلراء من أسفل إلى أعلى.
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ھو منح  CCWGلذا، أعتقد أن الحل ھنا ھو أن نتذكر أن ما نحاول القیام بھ ھنا في مساءلة 

قل المجتمع ببساطة التأكید على إجراء اإلصالحات الطفیفة والسھلة والسریعة والبسیطة واأل

والتي من شأنھا أن تضمن بأن لدینا القدرة على إجبار  1تعقیدا والممكنة لمسارات العمل 

لذا،  .2مجلس اإلدارة على قبول اإلصالحات التي سنجریھا في وقت الحق في مسارات العمل 

إنما نحاول  اعتقد أنھ من الضروري أن نتذكر أننا ال نحاول حل جمیع المشاكل ھنا اآلن،

 ومناسب. ى التركیز محدودا،الحفاظ عل

ومن مجلس إدارة  NTIAلذلك أرید فقط أن أشیر إلى أنني أعتقد أن القضایا التي تلقیناھا من 

ICANN .ھذا األسبوع، أعتقد أنھا مفیدة للغایة  

تعمل بالفعل على مراجعة ھذه  CCWGكما أعرف أن  وأعتقد أن ھذه القضایا تتطلب إجابات.

أنھا ستعرض  جاد أفضل السبل األكثر فعالیة للرد في الوقت المناسب.القضایا وتقییمھا وإی

  وستحقق نتائج أفضل من العمل. CCWGبصدق العمل الذي قامت بھ مجموعة عمل 

لطرح تلك القضایا ومساعدتنا على زیادة  NTIAلذا، أود أن أشكر كل من مجلس اإلدارة و

  .CCWGالتركیز على عملنا في 

 --، الذي كانت بارزا حقا CCWGلذلك أنا على ثقة من أننا، ھذا المجتمع، من خالل عمل 

إنني على ثقة بأن ھذه المجموعة وھذا  وسوف أذكر بتعلیق آخر حول ذلك قبل أن أختم.

 NTIAالمجتمع سوف تقدم اقتراح بتوافق اآلراء الذي من شأنھ تلبیة المعاییر التي وضعتھا 

لیس لدي شك. ولیس لدي أي شك بأننا سنحقق ذلك وفق الجدول  مجتمع.واحتیاجات ھذا ال

الزمني الذي یتوافق مع الجدول الزمني المطلوب الذي تم وضعھ في أقرب وقت ممكن، ولكن 

 لیس لدي أي شك في أننا سوف ننجح. ربما یكون في غضون الستة إلى التسعة أشھر المقبلة.

دیدة وكان حقا شيء رائع جدیر بالمالحظة یتسم بروح الزمالة الش CCWGكان عمل 

التي  CWGللمشاركة فیھ، وكان حجم العمل لم یسبق لھ مثیل، باستثناء ربما مجموعة عمل 

 أتقدم لھم جمیعا بالتھنئة. --كانت 

 --وأود أن أقول أنني وجدت اإلیقاع في ھذه الجلسة الیوم، وھذا  لقد كان عمال بارزا بالفعل.

القلیل إلى حد ما، مثل، كما تعلمون، كان ثمة القلیل من التوتر ونوع من  والقلیل من الجدل.

 --وبطبیعة الحال، كان كل ھذا من أجل  الشد والجذب بشأن قضایا العضویة أو عدم العضویة.

  كما تعلمون، من أجل فترة التعلیق العام.
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حیث لم  ي العمل.تجد ف CCWGوال تزال مجموعة  ولم یتم اتخاذ قرار حیال ذلك حتى اآلن.

إن عملیة مجتمع أصحاب المصلحة  وتستمر عملیة المجتمع. یتم تحدید أي شيء سلفا،

 المتعددین مستمرة و، من وجھة نظري، وھي تخطو بفاعلیة شدیدة.

سوف أختتم قائال، أنھ من المعتاد، أن مجموعات العاملة  -ومن المثیر لالھتمام بالنسبة لي 

حیث یدخل األشخاص في صراع ومناقشات والعمل في القضایا یحدث فیھا نوع من القلق 

لكنھ في الواقع عمل  أقصد أنھ یتم التعامل مع القضایا الصعبة. --بمعنى، في الواقع  الصعبة.

وبالفعل أستطیع القول بان ھذه الجلسة كانت أقل  جماعي یتسم بروح الزمالة ومثمر للغایة.

 الشكر.مع  .CCWGتوترا من العمل في مجموعة 

 [ تصفیق ]

 

وأھمیة ھذه تبادل  أعتقد أنھ یدل على مدى أھمیة ھذه القضیة للجمیع. --حسنا، أعتقد أنھ مثال   تیریزا سواینھارت:

اآلراء حول كل شيء من أجل العمل على الوصول إلى أفضل الحلول والتي ستنعكس أیضا 

أعتقد أن  ستقدم مقترحاتھا.على العمل، كما یقول كیث، عن العمل في مجموعة العمل التي 

 الوقت ینفذ.

وال أعرف إذا كان أي شخص من أعضاء اللجنة لدیھ أي مالحظات أو أي شيء من ھذا القبیل 

 ألیخاندرو، بإیجاز. ثم، سأختتم الجلسة. ھل ثمة أي شيء لكي نختم الجلسة؟ لطرحھ.

 

واآلن سأتحدث بأثر  لى تنظیم ھذه الجلسة.شكرا لك، تیریزا، مرة أخرى ع --ھذا  شكًرا.  ألیخاندرو بیزانتي:

  لقد فعلتم ذلك، وساھم الجمیع كثیرا. رجعي.

أحد  وأعتقد أننا بحاجة إلى الحفاظ على التفكیر في بضع القضایا األساسیة التي تجري حالیا.

أو مصطلح حقیبة السفر  --تلك القضایا تلك المتعلقة بالثقة، والدعوة إلى المساءلة كوكیل لـ 

  شیاء مثل الثقة، ألشیاء مثل الملكیة، وھكذا دوالیك.أل

، قد یكون CCWGو، عند التفكیر في الثقة كما تحدثت المجموعات عندما تناولوا مجموعة 

من المفید للغایة أن تفكروا في أنفسكم وأنت تسیرون في ھذه الغرفة وتدركون فجأة أال أحد یثق 
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 تستوعبوھا عند الحدیث عن عدم الثقة في الجمیع. ھذه ھي الرسالة العامة التي یجب أن بكم.

 وسیكون ذلك بمثابة وسیلة فعالة للغایة في العمل والمضي قدما.

 

شكرا لكم جمیعا، لقضاء مساء األحد في ساعة العشاء الخاص بكم والمساء معنا ھنا إلجراء   تیریزا سواینھارت:

 ھذه المناقشة الجیدة.

 [ تصفیق ]

  

  

 

 [نھایة النص المدون] 
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