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 شكًرا. یرجى من كل فرد یود سماع عملیة المساءلة التفضل بالجلوس، حسًنا. تریزا سواینھارت:

 شكًرا جزیالً. ھذا رائع، حسًنا.

أغسطس، رأینا أنھ كان ھناك اقتراح لتشكیل مجموعة  14في البدایة، عندما نشرنا العملیة في 

المجتمع، ولذلك ُخصص ھذا الوقت لذلك بالفعل من أجل أن یعمل المجتمع مًعا من خالل 

 ومناقشة كیفیة تنظیم األمور المتعلقة بذلك.

وكما یعلم الكثیر، بعدما أتیحت لنا فرصة مناقشة التعلیقات والتعقیبات المجتمعیة والدخول في 

یدة والجوھریة على العملیة یوًما وإجراء بعض التنقیحات الج 21فترة المشاورات البالغة 

نفسھا، ویجري اآلن تعدیل ھذه الجلسة لتعطي فقط مقدمة مختصرة حول ماھیة العملیة وسماع 

الري ستریكلینغ باإلضافة إلى االستماع إلى نبذة عن مجموعات العمل عبر المجتمعات وكیفیة 

لعمل الجوھري، حیث ولكننا ال نركز اآلن على ا عملھا وإجراء حوار مع المجتمع بشأن ذلك،

 نتحدث فقط عن كیفیة عمل نموذج مجموعة العمل عبر المجتمعات وتلخیص مبادئھا.

 إذا كان لدینا شریحة العرض التقدیمي فلنبدأ. -لذا اسمحوا لي 

 أنا مخطئ. عذًرا،

  ھذا فقط إلقاء نظرة سریعة لھؤالء الذین لم یواكبوا ذلك كما فعل اآلخرون، حسًنا.

ومحاسبتھا في السیاق المعلن عنھ من قبل الوكالة الوطنیة  ICANNبدأ الحوار بشأن مساءلة 

األمریكیة لالتصاالت والمعلومات بالفعل باإلعالن نفسھ وإدراك أن الوالیات المتحدة تعمل 

وكیفیة معالجة أیة عوامل قد تستفید من  ICANNكحاجز وقائي، باإلضافة إلى أھمیة مساءلة 

یاق العالقة التعاقدیة التاریخیة أو تعدیلھا مع الوالیات المتحدة في سیاق تحول الدور تعزیز س

 اإلشرافي.

  وتم استالم تعلیقات جیدة جًدا. یونیو، 27مایو حتى  8وجرت ھناك عملیة تعلیق عامة من 

 

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
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وتم الحصول على مساھمات مجتمعیة  أغسطس، 14ومع ذلك، ُنشرت عملیة مقترحة في 

ُطرحت أسئلة جیدة وھامة للغایة أثناء التوضیحات في االجتماع الذي عقد في قاعة كما  جیدة،

وھذه منطقة صعبة للغایة، لتحدید عملیة ستعمل على  البلدة أثناء منتدى حوكمة االنترنت،

كما أنھا ذات أھمیة كبیرة  ICANNإجراء حوار المساءلة والذي یعود بالنفع على مؤسسة 

 إطار ھذا التحول.عالمًیا ولكل فرد في 

یوًما، مع الرسالة  21كما أُرفق طلب للحصول على فترة إضافیة وفترة مشاورات عامة تبلغ 

  المجتمعیة.

مجدًدا، فالتعلیقات التالیة مھمة جًدا، حیث تقدر جمیع األفكار الجیدة واالقتراحات بشأن كیفیة 

الموافقة على ما تمت اإلشارة إلیھ، أو  14إجراء تنقیحات للعملیة األصلیة المقترحة في یوم 

 وكما یعرف الكثیر، ھناك نموذج لمجموعة العمل المجتمعیة.

م   Cو SGو SO/ACتعلیًقا، بما في ذلك تعلیقات  17وبعد الفحص المتعمق للتعلیقات، ُقدِّ

التي وقع علیھا الكثیرون، ولقد اھتم القرار باقتراح مواصلة نموذج مجموعة العمل المجتمعیة 

التي یرد توضیحھا الحًقا في ھذه الجلسة، ولكنھا تحتفظ ببعض المبادئ التي تتناولھا و

  المناقشات خالل الحوار بشأن ھذه المشاورات.

كما عین الخبراء ما یصل إلى سبعة مستشارین، حیث ُحدد أربعة خبراء بالفعل من أجل إتاحة 

حیث یمكننا  ،ICANNبعض الممارسات والتجارب الجیدة من أماكن خارج اختصاص 

 .ICANNاستضافة المجتمع بوضوح خارج نطاق اختصاص 

 وترجع أھمیة ذلك إلى وجود بعض الخبرات الجیدة في نماذج مختلفة للمؤسسة.

د من قبل مجلس اإلدارة نفسھ، ألنھ  مع المحافظة على التواصل مع مجلس اإلدارة، والذي سیحدَّ

اذ قرار بشأن التقریر المعني، ھذه فرصة للحفاظ في نھایة المطاف، على المجلس أیًضا اتخ

 على ھذا الحوار مفتوًحا.

ICANN --  أحد أفراد فریق عملICANN  المعین للمساعدة على توفیر معلومات واقعیة

 ومعلومات حول آلیات المراجعة الحالیة المتعلقة بحوار المساءلة في ھذه المجاالت.

  شاركین ھنا.الم ATRT2أو  ATRT1أحد أفراد عملیتي 
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ولتوفیر تلك المعلومات في  في المساءلة، ATRTویكمن الغرض عندئٍذ في إدراج عملیات 

 المناقشات باإلضافة إلى تجنب التكرار.

مما یضمن  IANAنظًرا لوجود صلة بین الحوار وعملیة تحول دور اإلشراف على  --رابط 

 لحوار ھنا.مع االحتفاظ با وجود نوع من الرابط في العملیة نفسھا،

لذا أثناء االھتمام بنموذج مجموعة العمل  وھنا تظھر األھمیة الشدیدة إلتاحة الحوار للجمیع،

، ینبغي أن یكون مفتوًحا للجمیع لیتمكن من ACsو SOعبر المجتمعات التي تتمتع بمشاركة 

من المشاركة في ذلك، باإلضافة إلى ذلك، إذا كان شخص أو جھة أو مؤسسة ما لیست جزًءا 

 ویأتي ذلك في كل من التعلیقات سواء في ھذه الجولة والجولة األخیرة. ،ACأو  SOھیكل 

وكان ھناك القلیل من التعلیقات بشأن ما إذا كان ھناك دور للمستشارین أو اتصال مجلس 

ومن الواضح في ھذا المستند  اإلدارة أو فریق العمل في أي دعوة إلبداء اآلراء أو التصویت

إذا كان ھناك دعوة إلبداء اآلراء أو التصویت، فلن تصوت  دور لھم في ھذا الصدد،عدم وجود 

 ھذه المجموعات من المشاركین.

 ویعد دور مجلس اإلدارة فیما یتعلق بقبول التوصیات شیًئا یسعى إلیھ المجلس وسیھتم بمعالجتھ.

 وھناك مجاالت أخرى حول ھذا النطاق.

العالقة إلى الوالیات المتحدة، ومع ذلك، ظھر خالل  لذا یتركز نطاق العملیة حول تحول

المناقشات القلیل من المجاالت الجوھریة التي برزت حول المساءلة في سیاق مجاالت عمل 

، والتي حظیت بأھمیة كبیرة للمجتمع الذي أجرى حوارات بشأنھا، ICANNأخرى لمؤسسة 

 ر العالقة.على الرغم من أنھ قد ال یكون لھا تأثیر مباشر على تغی

باإلضافة إلى ذلك، دار االقتراح حول اتجاھي عمل واللذان تناولتھما مجموعة العمل عبر 

حیث  ولذا یعود تنسیق اتجاھي العمل إلى المجتمع حول كیفیة التعامل مع األمر، المجتمعات،

 یمكنھم العمل بالتوازي أو على نحو تسلسلي وفًقا لكیفیة القیام بذلك.

 مع التركیز على --في ضوء تغییر العالقة  ICANNویركز االتجاه األول على تعزیز مساءلة 

وبالتالي، فإننا نحتاج إلى التنسیق الوثیق مع تحول دور اإلشراف على  اإلطار الزمني لالنتقال،

IANA. 

 ویتركز االتجاه الثاني على المساءلة والتي ال تقع ضمن نطاق المسار األول.
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ان ھناك نقاش الیوم في مجموعة العمل عبر المجتمعات التي تتعامل مع تحول دور واآلن، ك

ألسماء المجتمع باإلضافة إلى إجراء نقاش حول المساءلة، واألھم من  IANAاإلشراف على 

ذلك ینبغي مراعاة میثاقھم نظًرا لوجود نطاق ضیق للمساءلة یتعلق خصیًصا باألطراف الذین 

 وكیف ینظرون إلى المساءلة. IANAبوظیفة  لدیھم عالقة اختیاریة

لذا فنحن نتعامل مع مجال معقد بعض الشيء، ولكنھ مھم للغایة، حیث نتیح المساءلة في 

لمعالجة ذلك في حین ننظر على نحٍو أشمل إلى االتجاه  IANAالمجاالت التشغیلیة مع وظیفة 

 األول.

 البدء في المضي قدًما في ھذا المجال،ومن المھم اآلن أن یعمل المجتمع على ھذه العملیة و

وھذه جلسة معلوماتیة لبدء ھذه النقاشات والتطلع إلى جمیع النقاشات التي تجري في ھذا 

 األسبوع.

وفیما یتعلق باألمر، ھل بإمكاني تسلیم ذلك بالفعل إلى الري ستریكلینغ، مساعد وزیر 

 شكًرا. بشأن عدة تعلیقات، NTIAاالتصاالت في 

 

 شكًرا لك، تریزا. ستریكلینغ:الري 

نظًرا لوجود ارتباك في المجتمع عندما كنا في اسطنبول، كان لدي فرصة إلجراء بعض 

المالحظات في الجلسة التي ُنظمت في اسطنبول أثناء منتدى حوكمة االنترنت حیث طلبت مني 

نأمل أن تكون  --تریزا العودة الیوم واإلبالغ عن بعض من ھذه المالحظات نفسھا عن األمل 

لتوضیح بعض األمور بشأن طریقة عرض ذلك في الوالیات المتحدة فیما یتعلق  --مجدیة 

باتجاھات العمل المختلفة ھذه وما نحتاج القیام بھ مع تطلعنا إلى معرفة كیفیة طرح ھذه العملیة 

 في الوالیات المتحدة.

 لذا ھناك ثالثة نقاط أساسیة علّي توضیحھا.

سمعت بعض االلتباس حول ذلك باألمس في اجتماع اللجنة االستشاریة  النقطة األولى،

ظننت أن ھذا األمر قد تمت معالجتھ، ولكني أرید أن أؤكد مرة أخرى على استفادة  --الحكومیة 

واتجاه  IANAالجمیع من ذلك، حیث إن ھذه ھي مشكلة اتجاه العمل األول في تحول وظائف 

ألقل، ألنھا تتعلق بعقد الوالیات المتحدة وانتھاء ھذا العقد وھذه العمل الثاني والمحاسبة، على ا

جھود نعتقد أنھا مترابطة كما أن ھناك ضرورة للعمل وفق إطار زمني یؤدي إلى استنتاجھما 
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ونحن ال نملي األوامر على أي شخص  مًعا أن المقترح الشامل ینبغي تقدیمھ خالل العام المقبل،

سبتمبر،  30وقد الحظنا فیما یتعلق بالمجتمع أن العقد ینتھي في  ،عندما یصل إلینا االقتراح

ولكننا نترك ذلك بالفعل للمجتمع لتحدید العمل المطلوب إنجازه وتنظیمھ خالل إطار زمني 

 یختاره المجتمع لتنظیمھ من أجل وضع خطة حال االنتھاء منھ.

العمل ھذه بشكل جید والقیام بھا وال یمكنني التأكید بما فیھ الكفایة على أھمیة دراسة جھود 

بطریقة علنیة وشفافة وشاملة والتفكیر بجدیة في األمور التي تتعلق بانتھاء مدة العقد، لذا عندما 

یتعلق األمر بالوالیات المتحدة، سیجري التدقیق بشدة لیس فقط من قبلنا ولكن من قبل العدید من 

وطرح مزید من األسئلة مثل "كیف اھتممت  اآلخرین الذي یریدون إلقاء نظرة على المقترحات

ومن المھم  وھل وضعت حالً لھذه المشكلة؟ وھل تفكر في ھذه المشكلة؟ بھذه الحالة الطارئة؟

 أن نقول، فكرنا جمیًعا في ھذا الوقت في جمیع ھذه الحاالت الطارئة وخططنا للتعامل معھا".

عن مصطلح "اختبار التحمل" قبل سمعنا  نظًرا ألھمیة وجود خطة مدروسة بشكل جید ھنا،

وھذا ما یتطلع  في التعامل مع األمر في وقت مبكر من العملیة، ذلك، وأشید بستیف دیلبیانكو

ویریدون معرفة أن الخطة قد جرت دراستھا جیًدا وخضعت الختبار التحمل فیما  إلیھ الجمیع،

  یتعلق بھذا األمر.

  ھذه. 1وتتعلق اتجاھات العمل بالنقطة 

تقد أن النقطة الثانیة تتمثل في اشتمال كال اتجاھي العمل على بعض عناصر المساءلة وأع

ولكننا نتحدث عن أشیاء مختلفة في اتجاھي عمل، كما أعتقد أن تریزا قد أثارت ھذه النقطة 

، كما 1فحسب ولكن اسمحوا لي بأن أوضحھا مرة أخرى للجمیع، فھي تتعلق باتجاه العمل 

الفردیة، وسنحتاج إلى تقییم عمل ھذه الوظائف ومعرفة أداء كل  IANAتركز على وظائف 

 منھا وما العواقب في حالة عدم عمل ھذه الوظائف حیث قد ُوعد بالقیام بھا للمجتمع.

 ھذه ھي المساءلة.

ولكنھا لیست مساءلة من حیث المشكالت األكبر حجًما في اتجاه العمل الثاني، والذي سیتناول 

یحدث عند محاولة شخص ما السیطرة بالقوة على مجلس اإلدارة وماذا یحدث أسئلة مثل ماذا 

  إذا حاول البعض تحدي ھیكل الحوكمة من المؤسسات أو الحكومات أو أي نوع آخر.
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یود الناس معرفة ماذا سیحدث على أعلى المستویات في حال غیاب الوالیات المتحدة وغیاب 

تدابیر تم اتخاذھا للتأكد من استجابة مجلس اإلدارة  ھذا العقد بین الوالیات المتحدة وھناك

 ومحاسبتھا وفًقا لمجتمع اإلنترنت العالمي. ICANNوإدارة 

 أن العملیة والمؤسسة ال یمكن سرقتھا. --ویریدون معرفة  وھذا ما یتطلع إلیھ الجمیع،

حٍد سواء ولكن  لذا من المھم للغایة تنظیم اتجاھي العمل لفھم أن المساءلة موجودة فیھما على

  بطریقة مختلفة.

وتتمثل النقطة الثالثة في أنني أتمنى تنظیم اتجاه العمل الشامل الثاني بشأن المساءلة باإلضافة 

إلى تركیز الجمیع في المقام األول على ما تتناولھ قضایا المساءلة عند انتھاء عقد الوالیات 

 المتحدة.

  لمساءلة األخرى التي یودون مناقشتھا.وأعلم أن الناس لدیھا العدید من قضایا ا

 ، أتمنى تقدیم الكثیر منھا في العام الماضي وقت اجتماع الفریق،2و ATRT1وكعضو في 

وبصراحة، كنت أرغب في تقدیم  وكرس العدید منا وقًتا طویالً للعمل على ھذه المشكالت،

  بعض األشیاء التي أسمعھا اآلن لنا في العام الماضي.

أھمیة أنواع التغییرات التي یفكر بھا الناس حیث یزداد تركیزھم أكثر مما كانوا  ولكننا نعي

اقترحت أن اتجاه  ICANNومن ھنا ال توجد أیة مشكالت، حیث نعي أن  علیھ العام الماضي،

  ولن یقتصر على األمور التي تم االضطالع بھا. --العمل الثاني ھذا سیتمتع بمزید من القوة 

ركز المجموعة في المقام األول وترتب جداولھا الزمنیة وفًقا لھذه األمور التي ومن المھم أن ت

وقد افترض الناس أن وجود  وھو حقیقة أن العقد قد ال یتوافر، --تنشأ فقط بسبب ھذا العمل 

الوالیات المتحدة في أي عالقة تعاقدیة قد منع حدوث أشیاء سیئة للمؤسسة أو منع عملیات 

كما أشرنا إلیھا، وھذه ھي التساؤالت التي تود المجموعة طرحھا في المقام السیطرة بالقوة، 

 األول وإیجاد إجابات لھا.

وإذا كان ھناك مشكالت تتعلق بالمیزانیة واإلدارة المالیة والتساؤالت األخرى التي یود الناس 

لب من لھذا أط التالي، فال بأس، ATRTفإذ لم یستطیعوا االنتظار حتى  طرحھا، فال بأس،

ولكن إذا تورطَت في العدید من ھذه المشكالت، فقد یضر ذلك بالجدول  المجتمع أن یقرر،

ولیس المؤسسة فحسب،  --الزمني للتحول الشامل مما یجعل األمر خارج عن سیطرة المؤسسة 

 ولكن المجتمع بأسره، وقد یؤدي تقدیم خطة لنا العام المقبل إلى تعریضنا للخطر.
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مرة أخرى، أنجزت معظمھا في  الرئیسیة الثالث التي أردت التشدید علیھا،ھذه ھي األفكار 

كما یسرنا إتاحة أیة  ولكن من المھم مواصلة تكرار ھذه األمور فھذا یسعدني كثیًرا، تركیا،

 توضیحات أخرى أثناء النقاش.

ى نحٍو لذا أدرك أن ماریكا ستتحدث إلیكم عن مجموعة العمل عبر المجتمعات وكیفیة العمل عل

 شكًرا. فردي،

 

  شكًرا جزیالً لك الري. ماریكا كونینجز:

وأعمل كبیر مدیري السیاسات وقائد فریق في منظمة دعم األسماء  أُدعى ماریكا كونینجز،

ولقد أعددت ھذه الشرائح بالتعاون مع بارت وینكل، نظیري في  ،(GNSO)العامة 

ccNSO، ،وأنا على یقین بأنھ سیبلي بالًء حسًنا إذا ما أتیحت لھ  أراه یجلس في آخر القاعة

 الفرصة. 

وفي األساس، نحن نعمل على ھذا مًعا ونأمل في أن تدعم خبراتنا بعض ھذه المجموعات 

  الحالیة، فضالً عن الخبرات السابقة مع مجموعات العمل عبر المجتمعات.

ن خالل بعض الممارسات والمبادئ وحیث إن ھذا ھو الطراز المقترح، نعتقد أنھ سیساعدك م

 الحالیة التي تعمل ھذه المجموعات من خاللھا.

عادًة ما ُتستخدم عندما یھتم  لذلك، أوال وقبل كل شيء، ما الغرض من ھذه المجموعات؟

المجتمع بوضع التوصیات بشأن القضایا التي تعمل، في المقام األول، على اختصار الطریق 

 وھي ال تقع ضمن مسؤولیة أحد منھم، للجان االستشاریة المختلفة،على المنظمات الداعمة وا

على وجھ الخصوص، وھي مسؤولیة  gTLDلذا، على سبیل المثال، ھي مشكلة متعلقة بـ 

GNSO .وعلیھم التعامل معھا  

وإذا كانت خارج نطاق دعم تطویر سیاسة المنظمة، فإن مجموعات العمل عبر المجتمعات لیس 

 ت حالیة لوضع توصیات لتطویر السیاسة أو العملیات في موضعھا الصحیح،لدیھا أیة آلیا

 ومرة أخرى، فھي مسؤولیة المنظمات الداعمة وحدھا.
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وبالفعل، ینبغي أن تكون ھناك رغبة من إحدى المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة أو 

ركة فیما یتعلق أكثر للعمل فعلًیا على ھذه المسألة بشكل مشترك والخروج بتوصیات مشت

 بھذه المسألة بالذات.

مجدًدا، أود أن  كما نرید أن نقف على بعض المبادئ التي حصلنا علیھا من جھودنا األخیرة،

وھذا شيء أعتقد أن  أشیر إلى أن ھذه المبادئ ال ُتكتب في الوقت الحالي في أي مكان آخر،

التي قد تعمل علیھا مجموعات ھناك تفاھم مشترك بشأنھ أو تقدیر لبعض المبادئ األساسیة 

  العمل عبر المجتمع الحالیة.

أوال وقبل كل شيء، أعتقد أن ھناك میثاق مماثل اعتمدتھ جمیع المنظمات الداعمة واللجان 

االستشاریة المشاركة في الجھود أو منظمات المیثاق بشأن ھذه الجھود كما سنحتاج إلى العمل 

 جتھ وكیفیة عمل المجموعة وتشغیلھا.وفق تفاھم مشترك بشأن ما ینبغي معال

 وعادًة ما ُتعیِّن منظمات المیثاق لمجموعات العمل عبر المجتمعات أعضاء لقیام بھذه الجھود،

وتكمن الفكرة في أن ھؤالء األعضاء مسؤولون أیًضا من خالل إبالغ لجانھم المعنیة والتأكد 

رود تقاریر أو توصیات للنظر فیھا من إطالع مجموعاتھم باستمرار كي ال یفاجأوا في حالة و

 أو یؤخذوا على حین غرة مع البقاء مطلعین طوال العملیة.

وعادًة ما تكون لجان العمل عبر  ومع ذلك، ال یعني ھذا عدم إمكانیة مشاركة اآلخرین،

 المجتمعات مفتوحة أمام كل من یھتم بالمشاركة وجمیع المشاركین اآلخرین على قدم المساواة،

ویتمتع كل شخص بحریة التعبیر  االجتماعات مفتوحة أمام الجمیع ومسجلة ومكتوبة،كما أن 

وتوضع ھذه األمور في االعتبار وتجري مناقشتھا مثل أیة مقترحات من قبل  وطرح أفكاره،

 األعضاء.

وباإلضافة إلى ذلك، عادًة ما یحدد المیثاق الفرص وطرق مناقشة التعلیقات العامة والمدخالت 

لذا عادًة ما یشمل التقریر األولي  د الذین یرغبون في المشاركة في الجھود أو ال،واألفرا

وغالًبا ما یشمل الدعوة إلى إبداء الرأي والتواصل مع اآلخرین لتوفیر  التعلیقات العامة،

المدخالت بشأن المشكلة في وقت مبكر للتأكد من توافر المعلومات لمجموعة العمل عبر 

 حدید وجھات النظر المختلفة بشأن مشكلٍة ما وفھمھا.المجتمعات وذلك لت

وفي نھایة العملیة، ینبغي المصادقة على القرار النھائي أو المخرجات النھائیة لمجموعة العمل 

عبر المجتمعات من قبل كٍل من منظمات المیثاق، وعلى كٍل منھا استخدام عملیاتھ الفردیة 

 .ICANNفعلًیا إلى مجلس إدارة الخاصة للقیام بذلك قبل تقدیم التقریر 
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وعادًة ما  لذلك وكما أشرت، عادًة ما یكون ھناك میثاق واحد تلتزم بھ جمیع منظمات المیثاق،

أوالً وقبل كل شيء، یكمن الھدف من ھذه  یشتمل المیثاق على عدد من العناصر التي یناقشھا،

طرق عمل المجموعة المواثیق في ضرورة التأكید على فھم الجمیع للمجال فضالً عن 

 والمواضیع التي یتناولھا النقاش وحدود تلك المواضیع التي ینبغي مراعاتھا.

وباإلضافة إلى ما سبق، تشمل ھذه المواثیق أقساًما تركز على األھداف والمواضیع والنطاق 

والمخططات الزمنیة  CWGكما تھتم بالمخرجات أو النتائج المتوقع أن تنجزھا  كما ذكرنا،

سواء  CWGددة أو المواعید النھائیة المتوقعة باإلضافة إلى التقاریر المتوقع أن تحترمھا المح

وھل ھناك أیة متطلبات  فیما یتعلق بإرسال التعقیبات إلى منظمات المیثاق أو إلى المجتمع ككل،

 ینبغي توافرھا للتأكد من فھم المجتمع لما یحدث وقدرتھ على توفیر المدخالت؟

 العضویة وكیفیتھا وتنظیمھا وفریق العمل وكیفیة تنظیم مجموعة العمل نفسھا، فھي تتحدث عن

 كما تحدد قواعد المشاركة بما في ذلك المنھجیات الھامة التخاذ القرار وكیفیة اتخاذ القرار،

ینبغي االلتزام بمبدأ التوافق في الرأي والتأكد من سماع الجمیع فیما  --وعلى ھذا األساس 

وتوَضع جمیع المناصب في االعتبار والقدرة على التقییم في  ،ICANNجھود یتعلق بمعظم 

نھایة الیوم إذا كان ھناك تأیید واسع للمقترحات باإلضافة إلى التأكد من احترام أغلبیة وجھات 

  النظر وتطبیقھا.

ى كما ستتضمن أحكاًما بشأن كیفیة التعامل مع التعدیالت المقترحة على المیثاق باإلضافة إل

تقریر مجموعة العمل عبر المجتمعات ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء ذلك أم أن ھناك 

 مسائل معینة لم تتم مناقشتھا أو معالجتھا.

وأخیرا، تتحدث أیًضا عن عملیة االعتماد وماذا یحدث عندما تنھي مجموعة العمل عبر 

م ذلك إلى منظمة المیثاق؟ المجتمعات عملھا، ى سبیل المثال، ماذا یحدث في فعل وكیف سیقدَّ

 حالة تراجع إحدى منظمات المیثاق بالفعل وكانت لدیھا مخاوف أو لم تعتمد التقریر النھائي؟

  كما تھتم بالعملیات التي ینبغي تناولھا في تلك المواقف.

 .CWGوتتحدث أیًضا عن القرار وتصاعد مخاوف المشاركین في 

قبل فریق صیاغة والذي ُشكل من خالل عدد صغیر  وعادًة ما یجري وضع المیثاق نفسھ من

من ممثلي المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة المھتمة، في نھایة الیوم، باعتماد المیثاق 

 رسمًیا كمنظمة میثاق.
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بالضرورة في عملیة الصیاغة،  ACأو  SOوكما ذكرنا من قبل، حتى في حالة عدم مشاركة 

ھا أن تقرر بعد ذلك إما االنضمام في شكل منظمة میثاق أو فال یعني ذلك أنھ لیس بإمكان

 االنضمام فقط كمشاركین في الحدث.

وبمجرد أن یكمل فریق الصیاغة عملھ، یرجع المیثاق إلى كل منظمة من المنظمات للنظر فیھ 

وبمجرد اعتماد المیثاق من  وكل عنصر من العناصر التالیة لدیھ عملیاتھ الخاصة بھ، واعتماده،

ھ دعوة للمتطوعین للخروج على أوسع نطاق لدعوة غیرھم  قبل المجموعات المختلفة، توجَّ

 باإلضافة إلى األعضاء الذین قد تعینھم منظمات المیثاق وفًقا لعملیاتھا وإجراءاتھا الخاصة.

باختصار، سأعطیك أمثلة لبعض أسباب مشاركة مجموعات العمل عبر المجتمعات والبعض 

لذا أعتقد، كما ذكرت بالفعل من قبل، بدأت مجموعة العمل عبر  عمل،اآلخر في ھذا ال

  عملھا مؤخًرا. IANAالمجتمعات لتحول دور اإلشراف على 

كما أن ھناك مجموعة عمل عبر المجتمعات تعنى باستخدام أسماء الدول والمناطق مثل 

TLDs  والتي تختصرGNSO وccNSO.  

مجتمعات تھتم بإطار العمل فیما یتعلق بمبادئ كما أن لدینا مجموعة عمل جیدة عبر ال

المجموعة لمحاولة إضفاء الطابع الرسمي على بعض ھذه المبادئ وتقنینھا في مستند ستعتمده 

وكلما مضینا قدًما، فنحن قادرون على إنتاج ما تتوقعھ ھذه المبادئ  مختلف المجموعات،

 واإلجراءات بشأن مجموعة العمل عبر المجتمعات.

 لذا سأسلمھا لبایرون وجوناثان. ل ما لدي،وھذا ك

 

  شكراً ماریكا. بایرون ھوالند:

أعتقد أن ماریكا أعطتنا نظرة شاملة تصوریة جیدة جًدا لما ینبغي أن تكون علیة مجموعات 

وأنا  GNSOنعتقد نحن جوناثان، كرئیس لـ  العمل عبر المجتمعات وما تستطیع فعلھ،

، أننا سنقدم لك نبذة عن كیفیة بِدئنا العمل خلف ccNSOبایرون ھوالند، كرئیس لـ 

CWGمجموعة العمل عبر المجتمعات بشأن تحول  ، أوIANA  لتحقیق تقدم في إطار

 العمل التصوري الذي وضحتھ ماریكا للتو.
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وأعتقد أن ما حققناه قد یوفر إطار عمل أو نقطة بدء على األقل لنشاط مجموعة العمل عبر 

المجتمعات المعنیة بالمساءلة وبالتالي، نأمل في أن نتمكن من مشاركة بعض األفكار 

والذي یعد إحدى مزایا ھذا النقاش  IANAوالمالحظات حول العمل المنتھي بشأن تحول 

 الشامل.

قلیالً عن المحاسبة حیث كانت البدایة جیدة وھذا أمر  IANAبشأن تحول  CWGكما یختلف 

لذا ھناك بعض المسارات األخرى الموازیة لألعداد  ضروري وخاص بمساحة االسم أیًضا،

 والبروتوكوالت والمعاییر، لذلك ھذا خاص بمساحة االسم.

مالء بخصوص خدمات وفي ھذا السیاق، یفكر مشغلو السجل الذین یؤثرون مباشرًة على الع

IANA بشأن كیفیة مشاركتنا في عملیة تحول ،IANA  الشاملة أو عملیة تحولIANA  الشاملة

 على نحٍو ھادف وموضوعي.

وحیثما بدأت المالمح بالظھور، أدركنا ذلك جیًدا  وُیعد ھذا النوع من التنظیم عضوي نسبًیا،

، كما نسعى IANAبخصوص خدمات  وبدأنا كمشغلي السجل في التأثیر مباشرًة على العمالء

وكرؤساء لمجموعاتنا المحلیة، عملنا  األخرى في ذلك، ICANNللتأكد من مشاركة مجتمعات 

 ACو SOاألخرى من قبل رؤساء  ICANNعلى تمدید العرض للمشاركة في مجتمعات 

ر مجموعة العمل عب --حیث أنھت مجموعة منھم المشاركة في ھذا العمل المجتمعي  اآلخرون،

 المجتمعات.

وقد كانت عملیة خفیفة نسبًیا حیث كان لدینا مشترَكین من كل  وفي البدایة، عینَّا فریق الصیاغة،

 GNSOو ALACو SSACیمثالن منظمة المیثاق، بما في ذلك  ACو SOمن 

 ھل أفتقد الجمیع؟ .ccNSOو

 

 .GACأنا أفكر في  جوناثین روبینسون:

 

 لى ذلك ھي األخرى.ع GACولقد وقعت  بایرون ھوالند:

كما عاد  حیث شكلنا فریق الصیاغة من عشرة أفراد تقریًبا كما وضعنا المیثاق المتاح للجمیع،

 المیثاق إلى اللجان لمراجعتھ ومناقشتھ ثم اعُتمد من قبل الجمیع.
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أعتقد أن ھناك عدد من العناصر المضمنة في المیثاق التي قد تكون ذات صلة بمجموعة العمل 

وقد كان ھناك نقاش ھام نسبًیا عن حجم مجموعة العمل نفسھا  جتمعات بشأن المحاسبة،عبر الم

وسأتحدث  ولحسن الحظ، كان بمقدورنا تلخیص الموضوع، والنطاق باإلضافة إلى األھداف،

  إلیكم بعد قلیل.

م  طلب تقدیم العروض الذي یوضح أھداف مجموعة العمل ھذه المستقبلیة  ICGوكما تبین، قدَّ

 والحالیة، فیما یتعلق بالنطاق، واألھداف المراد إكمالھا واألھداف التي لن تكتمل.

نفسھ الذي یتمیز بأنھ محدد للغایة من ناحیة البنود المنصوص  IANAونحن لدینا أیًضا عقد 

ومن ثم فقد كانت لدینا  دورھا إطار العمل الذي نعمل بداخلھ.علیھا في العقد، والتي أتاحت لنا ب

  میزة ھاتین الوثیقتین األساسیتین لمساعدتنا في تشكیل نطاق رؤیتنا.

وأود أن أقول أنھ من األھمیة بمكان أن نتعرف على العناصر الواردة في نطاق الرؤیة عالوة 

داخل فریق إعداد مسودات الوثائق، قمنا وفي  على إدراك العناصر التي تقع خارج ھذا النطاق.

ولیس ھناك حاجة للتأكید بأن المساءلة كانت  بمناقشة مستفیضة حول طبیعة تلك العناصر.

وھناك مفردات ومصطلحات متخصصة للغایة متعلقة  واحدة من بین تلك العناصر الجوھریة.

ة في العملیة االنتقالیة لـ بنطاق المساءلة الذي یركز أكثر على العناصر التشغیلیة والتنفیذی

IANA  مقارنة بالتركیز على عناصر المساءلة األوسع الخاصة بحوكمةICANN. 

 وبھذا، یتضح وجود عالقة ما بینھا وأنھا ینبغي أن تعمل بتناغم خاصة من منظور التوقیت.

ترى ولذلك، یعد ھذا أحد العناصر الذي مثل تحدًیا أمام فریق إعداد المسودات، ویمكنك أن 

 نتیجة ذلك في المیثاق الُمتفق علیھ.

المشاركین المختلفین كانت  --وكان حجم مجموعة العمل الكلیة بمثابة تحدٍّ آخر ألن المشاركین 

لدیھم مستویات قدرات متفاوتة على صعید عدد األشخاص الذین یمكنھم تخصیصھم لھذه 

باشرین بالفعل وربما بعض المحاولة، ومستویات االھتمام المختلفة بین من ھم عمالء م

 األشخاص اآلخرین المھتمین ولكن اھتمامھم لیس أساسًیا.

نأمل أن یكون استنتاجاً  --ونعتقد أنھ استنتاج نسبي  --ولذلك، فقد خلصنا إلى استنتاج مفاده 

نسبیاً رائعاً ھنا، حیث إننا تركنا األمر لكل دائرة مشاركة لكي یكون لكل منھا من عضوین إلى 

ومنظمة أسماء رموز  GNSOولذلك، لدینا خمسة أعضاء من كل من منظمة  أعضاء. خمسة

ولكن قامت اللجان  ) واللذان ُیعد ھذا الموضوع حرجاً لھما للغایة كعمالء.ccNSOالبلدان (

 االستشاریة ومنظمات الدعم األخرى باالنتخاب لتحدید عدد أقل من األعضاء فیھما.
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ھل  لطبع وعلى الفور في كیفیة تطبیق ذلك على صعید التصویت.واآلن، أعتقد أنكم تفكرون با

بالتأكید فقد واجھنا صعوبات  ستؤدي األعداد المجردة إلى الحصول على نتائج تصویت مختلفة؟

في تلك العملیة وخلصنا إلى بعض االستنتاجات عن عملیة صنع القرار، وكیف تبدو المقارنة 

بابتكار ھیكل لن تكون فیھ األعداد المجردة ھي عامل بین اإلجماع الكلي واإلجماع، وقمنا 

 الحسم النھائي في عملیة صنع القرار.

ولذلك أعتقد أننا قمنا بطریقة ما بتحویل تلك الدائرة إلى شكل مربع لتحقیق نتیجة عادلة 

ومنطقیة في عملیة صنع القرار وفي الوقت نفسھ إدراك أنھ قد تكون ھناك حاجة لعدد مختلف 

 اركین من كل لجنة استشاریة وكل منظمة دعم.من المش

فكرة  --وربما سأطرح وجھات نظر في عملیة المساءلة  --وقد أدركنا أیًضا أنھ في تلك العملیة 

إنھم یمثلون وسیلة تواصل  أن ھؤالء األعضاء لم یكونوا فقط یؤدوا عمل مجموعة العمل.

تطوعین، ولم یقتصر األمر على توقع وقد ظھر ذلك في استدعاء م رئیسیة من المجتمع وإلیھ.

قیام ھؤالء المتطوعین بالعمل، بل ویتوقع منھم أیضاً استقاء المعلومات والتعلیقات والمدخالت 

واآلراء من مجتمعاتھم والتعبیر عن ذلك إلى مجموعة العمل، ولكن أیًضا وعلى المستوى نفسھ 

مجموعة العمل نفسھا وإعادة  من األھمیة، یأخذون المخرجات والقرارات والمناقشات من

 توصیل ذلك بطریقة تقلیدیة إلى مجتمعاتھم.

، وأعتقد ربما أنھ سیكون من IANA CWGولذلك، أعتقد أن ذلك كان عنصًرا أساسًیا آخر لـ 

 .CCWGضمن عناصر مساءلة 

بشكل جزئي، مع العلم أیًضا أن ھناك اھتمام واسع من المجتمع بھذه المساحة وأنھ لیس كل 

، قمنا أیًضا باستنتاج حقوق CWGیمكن أن یكون عضًوا فعاالً ولھ حق التصویت في  شخص

 وامتیازات مھمة للغایة لألشخاص الذین كانوا یتمنون المشاركة ولكنھم لم یكونوا أعضاء.

، فقد منحنا المشاركین الحق الكامل CWGوبصفتھم مختلفین عن األعضاء الفعلیین في 

 المواد والمشاركة في االجتماعات مثلھم مثل أي عضو. للتحدث والوصول إلى جمیع

والشيء الوحید الذي ال یتمكن المشاركون من عملھ ھو التصویت الفعلي، في حالة وصولھم 

ومن ثم تمثل ھذه فرصة سانحة للغایة للجمیع في المجتمع لكي یكون لھم  إلى ھذه النقطة.

 المھمة. صوت فعلي والمشاركة في ھذه المناقشات والقرارات
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 " بصورة جدیة للغایة.Wواآلن، أود أن أقول أننا أعلّنا بصراحة مطلقة أننا نأخذ العمل "

 --ومن المتوقع أن یكون ھناك الكثیر من العمل، وكان من المتوقع من كل شخص  --وھناك 

 من المتوقع أن یقوم بجھود فائقة ھنا.

  ولذلك فقد أعلناھا بمنتھى الوضوح مراًرا وتكراًرا.

بشكل صریح  ccNSOوعلى سبیل المثال ال الحصر، قمنا بتحدید تلك التوقعات في داخل 

للغایة من خالل طلب إصدار بیان مصالح إضافة إلى بیان عن الدعم من المنظمة الخاصة 

الذین یمثلون جزًءا منھا، ومن ثم تعترف المنظمة أو  ccTLDبالعضو، أو في ھذه الحالة، 

 بھ وتدعم مستوى الجھد الذي ینبغي أن یبذلھ ھؤالء األعضاء. الشركة التابعین لھا

 لذلك أعتقد أن ذلك یعد أحد العناصر المھمة األخرى.

وبناًء على الجداول الزمنیة التي یتوقع أن تقوم مجموعة العمل ھذه بأداء عملھا في إطارھا، یتمثل 

اء مناقشة عن االجتماعات والشروع في إجر ICANNالشيء اآلخر الذي فعلناه في االتصال مع 

، ولكن كیفیة تجمیع ھذه ICANNوال یقتصر األمر فقط على اجتماعات  المباشرة البدیلة.

المجموعة سوًیا للقیام بأعمال فعلیة في صیغة مباشرة ال تقتصر تحدیًدا على اجتماعات 

ICANN. 

كما تعلمون، فإننا نصدق األقوال باألفعال بمعنى أننا نجسد المفاھیم  --ولھذا، فھذه أجزاء من 

التي تنطوي علیھا مجموعة العمل المنتقاة من كافة عناصر المجتمع وكیف قمنا بتنفیذ 

 ھنا. IANAالنظریات على أرض الواقع في العمل الخاص بالعملیة االنتقالیة لـ 

من شریكي في الجریمة ھنا، السید جوناثان روبینسون الملتحق بنا  ھل أغفلت أي نقطة،

  تھانینا مرة أخرى. مؤخًرا؟

 أجل، بالضبط.  

 [تصفیق]

 

 تستحق بالفعل ھذا التصفیق. بایرون ھوالند:
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  وقد أعیش اآلن ألتحسر علیھا. لسُت متأكًدا أنني سأعیش حتى أنعم بتلك الجائزة. شكًرا. جوناثین روبینسون:

إنھ حساس للغایة، لذا أعتقد  أرى أن الشيء الوحید الذي تنسونھ غالًبا ھو التقاط المیكروفون.

  أن علینا االنتباه لھذا األمر.

ال  --ولن یكون لدي  وقد قمتم بتغطیة األمور جیًدا. ولكن بایرون، كان ذلك عمالً مرھًقا للغایة.

 أعتقد أن لدي الكثیر إلضافتھ على اإلطالق.

في اجتماعنا ھذا الصباح، واالجتماع المباشر لمجموعة العمل حول  --ناولنا بالتغطیة فقد ت

ھذه  --العملیة االنتقالیة، تناولنا نوًعا ما من العادات أو التوقعات الثقافیة لألعضاء، مثل ھذا 

بعض األشیاء التي أشار إلیھا بایرون بالفعل، االلتزامات والتوقعات الخاصة  --األشیاء 

 التصال المتبادل مع المجموعات بحیث أمكننا العمل بالسرعة والكفاءة المطلوبتین.با

وخاصة في ظل ھذا العمل الخاص بالمساءلة، فقد تكون ھناك منظمات  --وقد أذھلتني المفاجأة 

أخرى خارج المنظمات الموقعة على المیثاق سیكون لھا مصالح في ھذه العملیة، وأعتقد أنھ من 

أن  --النقطة التي أشار إلیھا بایرون، ولكنھا ربما لم تكن واضحة تماًما  --ان أن نؤكد األھمیة بمك

 ھناك منظمات أخرى سترحب من جانب ما بتبني المیثاق والمشاركة من خالل شفافیة المشاركة.

ولذا أتوقع أننا إذا ما سلكنا الطریق نفسھ الذي سلكناه في العمل االنتقالي الخاص باإلشراف، 

 كون ھناك فرصة واسعة للمشاركة حسب الرغبة.ست

التي تقوم بھذا  --نحن بالتأكید بحاجة إلى التفكیر في االتصال المتبادل والتنسیق بین المجموعة 

العمل وبین تلك المجموعة التي تقوم بالعمل الخاص بالعمل االنتقالي الخاص باإلشراف حیث 

كان یتمثل في الربط المتبادل بین ھذین إن أحد المبادئ الواضحة للغایة لبعض الوقت 

العنصرین وذلك النوع من االعتمادیة المشتركة أو االعتمادیة المتبادلة بین ھذین العنصرین، 

وقد الحظت على الشریحة األصلیة، تریزا، أن  --ومن ثم نحن بحاجة إلى إقامة جسور تواصل 

 --ننا قد نحتاج إلى التفكیر في كیفیة ، ولكنني أعتقد أICGھناك مكاًنا لالتصال المتبادل مع 

كیفیة تنفیذ ذلك االتصال المتبادل أو تنفیذ وظیفة أخرى من شأنھا ضمان أننا نقیم جسور 

 نعم. تواصل بین العنصرین بشكل فّعال.

 

ا تعود للتوضیح فقط، إنھا آلیة اتصال متبادل، ولكن الكیفیة التي یختار المجتمع أن یفعل بھا ھذ تریزا سواینھارت:

 للمجتمع نفسھ.
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ولذلك أعتقد أنك یا بایرون قد قمت بعمل رائع، مثلما فعلت ماریكا من قبل، ولذلك لیس ھناك  جوناثین روبینسون:

 الكثیر إلضافتھ. شكًرا لكم.

 

 أعتقد أننا نسلم األمر إلى توماس إلدارة بقیة الجلسة. تریزا سواینھارت:

 

ُطلب مني إدارة  .GNSOاسمي توماس ریكیرت وأنا عضو في مجلس  شكًرا جزیالً تریزا. توماس ریكیرت:

الجزء المتبقي من ھذه الجلسة، وأود أن ألقي ملحوظتین تمھیدیتین فقط إلعداد المشھد إلجراء 

مناقشة، ألن ھذا ال ُیقصد بھ أن یكون عنصًرا أحادي الجانب ولكن الھدف منھ الحصول على 

 للتو.تعلیق من الجمھور حول ما سمعناه 

وأنا على یقین أنھ بالنسبة لغیر الملّمین للغایة بمجموعات العمل التي تنتمي لمجتمعات مختلفة، 

فمن المربك للغایة االستماع عن مجموعتي عمل تنتمي لمجتمعات مختلفة وتعمالن بالتوازي، ثم 

لناحیة استمعنا بعد ذلك عن منھجیتي عمل مختلفتین، وأعتقد أن ھذا أمر معقد للغایة من ا

 اإلجرائیة.

 وینبغي أن نتأكد أننا فھمنا ھذا األمر بصورة صحیحة وأننا فھمناه في الوقت الصحیح.

ومثلما سمعتم، تتمثل الخطوة التالیة لھذا المجتمع ومجموعة العمل التي تنتمي لمجتمعات 

بعملھا بعد مختلفة في إعداد مسودة وثیقة، تعد بالفعل الدلیل بناًء على أي مجموعة عمل ستقوم 

 ذلك.

أي أن نستوضح ثالثة نقاط، تتمثل  --ولذا أعتقد أنھ من األھمیة بمكان لنا أن نتأكد أننا ثالثة 

ولذلك، في حالة وجود استفسارات لدیكم  النقطة األولى في أن كل شخص یدرك أبعاد العملیة.

فالجمیع  االستفسارات.حول مدلول العملیة ككل وكیفیة استمرارنا بھا، ال تتردوا في توجیھ ھذه 

 یرید أن یدرك األمر.
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لذا، إذا كانت  تتمثل ثاني ھذه النقاط في المخاوف التي یجب اإلعالن عنھا واإلصغاء إلیھا.

ومن األھمیة بمكان أن ھذه العملیة  لدیكم أیة تعلیقات على ھذه المنھجیة، فتفضلوا باإلدالء بھا.

 تخص المجتمع ككل.

اقتراحات بشأن ما یجب إدراجھ في المیثاق وما ینبغي تسجیلھ أیًضا بحیث  وثالًثا، إذا كان لدیكم

 یمكن وضعھ في االعتبار من قبل فریق إعداد المسودة.

ولدینا أیًضا مشاركة عن ُبعد،  عند ھذا الحد، أود أن أتیح الفرصة للراغبین في اإلدالء ببیانات.

عد، سأستمع إلى ھذا وستتاح لكم الفرصة ومثلما ُتالحظ أسئلة من مجموعة من المشاركین عن بُ 

 حینئٍذ لتوصیل ذلك إلى كافة الجمھور وإلى اللجنة.

وأود أن أطلب منكم أن تجعلوا بیاناتكم مختصرة، إن أمكن، بحیث تتاح الفرصة ألكبر عدد من 

وأود أیًضا أن أطلب منكم أن تعّرفوا أنفسكم عند بدایة اإلدالء  أعضاء المجتمع للتحدث.

 اتكم.ببیان

 ستیف؟

  ھل ھذا یعمل اآلن؟ ستیف دیلبیانكو:

نحن ممتنون لعملیة تبدیل األدوار واالعتراف  ستیف دیلبیانكو من دائرة األعمال. شكًرا.

ویتمثل األساس في مسودة  بالعملیة القائمة على المجتمع ونحن على استعداد لمواصلة العمل.

ولكنھا ستكون وثیقة قائمة على المجتمع وأعتقد الوثیقة، والتي سیجري إعدادھا من قبل اللجنة 

والجزء األساسي من الوثیقة الخاصة بمجموعة العمل الخاصة بالمساءلة  أن ذلك مناسب.

 سیكون في تحدید منھجیتي عمل والتمییز بینھما.

 لذا دعوني أركز سؤالي حول ذلك.

ریكیة مقترحات متشابھة وقد أعطانا الموظفون والسید/ ستریكلینغ من وزارة الخارجیة األم

 بصورة نسبیة، وھي اقتراحات قمنا بتجسیدھا في إطار منھجیتي عمل، وما ھو الفرق.

وقد اقترح السید/ ستریكلینغ من وزارة الخارجیة األمریكیة أننا یجب أن نركز على المنھجیة 

ستطرد متحدًثا وا األولى، على الموضوعات الخاصة بالمساءلة التي أثیرت بانتھاء صالحیة العقد.

عن الفكرة بصورة مختلفة قلیالً: "اجعل تركیزك على الحقیقة بأن العقد قد ال یكون موجوًدا بعد 

  اآلن."
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  .IANAنحن نتحدث حول عقد 

ثم أعتقد بالفعل أن فادي قد وصف األمر ھذا الصباح بطریقة كانت أقرب لما كان المجتمع یطلبھ 

قائالً: "أننا نرید منھجیة واحدة  وقد وصفھا بھذه الطریقة .على مدار األسابیع العدیدة السابقة

ولذلك،  للتعامل مع آلیات المساءلة التي یجب أن ُتعزز أو ُتضاف قبل حدوث العملیة االنتقالیة."

وقبل العقد قد ُسمح لھا  IANAفإن األمور التي كان ینبغي تنفیذھا قبل العملیة االنتقالیة لـ 

 بالمرور.

وكان الشيء الثاني الذي ذكره فادي: "وستنظر المنھجیة األخرى إلى عملیة المساءلة األوسع 

والتحسینات على الحوكمة التي قد ال نحتاج إلیھا، والتي جرت مراعاتھا  ICANNلمنظمة 

  بالضرورة، وذلك قبل حدوث العملیة االنتقالیة."

 لذلك فھذه عملیة انتقالیة قبلیة وبعدیة.

ا أعتقد أن كالًّ من فادي والسید/ ستریكلینغ من وزارة الخارجیة األمریكیة یدركون لذلك فأن

  ، وھو األمر الذي یجسد انتھاء فعالیة العقد.IANAانتھاء صالحیة عقد 

  لماذا تحتاج إلى الصالحیة؟ فما أھمیة ذلك؟

 --في المجتمع نحن  --قد نحتاج إلى نوع من الصالحیة  ویمكنني أن أعّبر عن األمر ببساطة:

لتشجیع مجلس اإلدارة على الموافقة على بعض آلیات المساءلة الجدیدة والصارمة للغایة والتي 

 یمكن أن ُتحّمل مجلس اإلدارة المسؤولیة عن المجتمع.

أعتقد أننا إذا كنا نرى ذلك بشكل متناغم، فإن المنھجیتین تمثالن أمرین  --ولذلك فإنني أرى 

، ألنھا عبارة عن أشیاء نحتاج من IANAنقوم بھما قبل العملیة االنتقالیة لـ  نعلم أننا بحاجة إلى

كقوة فعالة، ثم إن كل شيء آخر یمثل تلك المنھجیة الثانیة التي یمكن أن  IANAأجلھا عقد 

  تحدث بعد العملیة االنتقالیة.

ھجیة، وأنا ) ستة عناصر نعتقد أنھا یمكن أن تشكل تلك المنBCوقد وضعت دائرة األعمال (

أدرك مجموعة العمل تلك المعنیة بالمجتمع، وسنستنتج جمیًعا الشكل الذي یتعین أن تكون علیھ، 

مجموعة من آلیات المساءلة التي تحتاج فقط  --ولكنني أعتقد بالفعل أنھا قد تكون مجموعة من 

 .IANAأن تكون موجودة قبل أن ننھي صالحیة عقد 

 یدور في أذھانكم؟ھل ما أطرحھ یبدو قریًبا مما 
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 ھل توّدون التعلیق على ذلك، تفضلوا؟ توماس ریكیرت:

 

أوالً، نحن، أو أرجو أال تكونوا تقترحون وجود أي شيء مختلف في الصیغتین اللتین قمت  الري ستریكلینغ:

 بطرحھما.

  ھذا جید. حسًنا.

 ألنني انتویت أن أقولھا بصورة متناغمة.

قلتموه، ولكنني لست على یقین من األمور التي لم یتم التطرق  ولذلك، أعتقد أنني أتفق مع ما

 إلیھا في سؤالكم.

 [أصوات قھقھة]

 

غیاب آلیة استدعاء  --على سبیل المثال، الحظت في البیانات العامة السابقة أن  --ولذلك فأنا  الري ستریكلینغ:

حدید في إطار النطاق وھذا قد یبدو بالنسبة لي السؤال الذي سیكون بالت المجلس للمجتمع.

 األولي المحدود للمساءلة.

  إنھا مشكلة كبیرة في الوقت الحالي.

 

 بالتأكید.  ستیف دیلبیانكو:

 

ولكن األمر یبدو بالنسبة لي أن تلك من أنواع  وتلك لیست مشكلة بسیطة بأي حال من األحوال. الري ستریكلینغ:

ما الذي یمنع ھذه المنظمة  --سیحدث إذا المشكالت التي ستؤرق األشخاص عندما یفكرون فیما 

 من تمدید فترة الرقابة في حالة عدم وجود عقد الوالیات المتحدة في موضع التطبیق بعد اآلن.
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ال أحد یتوقع أن یحدث ذلك، ولكنني أعتقد أن كالً منا، أننا مسؤولون عن ھذه العملیة االنتقالیة، 

ت وأن ندرك اآللیات الموجودة الیوم أو التي ونحتاج إلى أن نفكر من خالل ھذه االحتماال

 نحتاج إلى وجودھا لمنع حدوث أمور خطیرة مثل ھذه.

 

وأنا فقط أذكر أن ما (غیر واضح) المجلس وھذا في الواقع یعد أحد العناصر الستة التي كانت  ستیف دیلبیانكو:

BC .شكًرا جزیالً. توصي بھا 

 

 --أعتقد  علیكم جمیًعا.مساء الخیر  شكًرا. كافوس أراستیھ:

 

 ھل تسمح بتقدیم نفسك من فضلك؟ عذًرا، توماس ریكیرت:

 

 ، بل أنا فقط عضو فیھا.GACوأنا ال أمثل  نعم. .GACاسمي السید/ أراستیھ من  أجل. كافوس أراستیھ:

عاًما في المشھد الوطني وما إلى  40وأعتقد أن الجمیع یعرفونني بما فیھ الكفایة، ولكن لي 

بالنسبة للشباب، یبدو األمر جیًدا، ولكن بالنسبة لألشخاص (غیر  --ولكن ال یھم، لذا  ذلك،

 واضح).

 فلنذھب إلى العمل.

ھناك العدید من مجموعات التنسیق المجتمعیة ومجموعات  ھناك الكثیر من األمور المربكة.

 العمل المجتمعیة وغیرھا وما إلى ذلك.

یتعلق أحد  وقد أدركنا أن المساءلة لھا طریقان. المساءلة. وأعتقد أن ما نناقشھ اآلن ھو موضوع

أو یرتبط بالعملیة االنتقالیة، بینما یرتبط اآلخر بالمساءلة اإلجمالیة لـ  --الطریقین بالمساءلة  ھذین

ICANN.  

لذا إن كنتم تطلقون على ھذه مجموعة العمل المجتمعیة الخاصة بالمساءلة، ھناك إًذا مجموعة 

أخرى تعاملت مع مجموعة العمل المجتمعیة المعنیة بالتسمیة أو األسماء في العملیة االنتقالیة لـ 
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IANA .م ومن ث وھاتان المجموعتان حدث نوع من الخلط بینھما. والتي ناقشناھا ھذا الصباح

یتوجب علینا إیجاد طریقة نمنع بھا ھذا الخلط، نظًرا ألن الناس، ألنھم ال یعرفون واألمور تبدو 

 علینا أن یكون لدینا تعریفات واضحة ومحددة باألدوار ومن یقومون بھا. مختلطة علیھم.

في ما المنظمات المشتركة  ال أجد. ثم جرت اإلشارة إلى المنظمات المشتركة في إعداد المیثاق.

ھل لدیكم أي منظمات في العملیة  ما ھي المنظمات المشتركة في إعداد المیثاق؟ إعداد المیثاق؟

وإذا كانت الصیغة بالجمع، فما  تطلقون علیھا منظمة أو منظمات مشتركة في إعداد المیثاق؟

 تكون أكثر من منظمة واحدة؟ --كیف  --عددھا ولماذا 

  .ICGس مستفادة مما فعلناه في أعتقد أننا یجب أن نستقي أمثلة ودرو

ثم  ثم نناقش بعد ذلك المیثاق الخاص بالمجموعة. ، نناقش بدایة تنظیم المجموعة.ICGفي 

، وإذا ما كان یجب علینا RFCثم نناقش بعد ذلك  نناقش بعد ذلك الجدول الزمني للمجموعة.

ش التوجیھات الخاصة وأخیراً ولیس آخراً، نناق توجیھ أسئلة أو طلب اإلجابة من المجتمع.

أال یجدر بنا االستفادة من ذلك لعملیة  وقد جرى القیام بالكثیر من األعمال. بعملیة صنع القرار.

 صنع القرار، على سبیل المثال؟

أنتم ال  رسالة برید إلكتروني والتوجیھات الخاصة بعملیة ُصنع القرار. 800وقد تبادلنا كذلك 

ا إذا كان ذلك خاطًئا أم صحیًحا أو قد یكون بھ قدًرا من تریدون التفكیر في ذلك إلدراك م

 القیمة؟

أنا ال أعني ما الذي تعنونھ بحجم المجموعة، فاألمر یتوقف على  ثم نناقش حجم المجموعة.

 العدد بكل مجموعة.

، على أشیاء مشابھة مثل حجم المجموعة من كل دائرة التي ICGلماذا لم نتفق منذ البدایة، مثل 

أًیا ما تریدون  --ال أعلم كم  30، 25، 20لدینا عدد من  في الوقت الحالي. 13نھا لدینا م

 وال بد أن یكون لدینا ذلك األمر. قولھ.

ثم إن العنصر غیر الواضح ھنا بأن تلك المجموعة ھي تقریًبا مجموعة تتخذ قرارات بشأن أمر 

وإذا ما كانت تلك  األمر ھكذا؟ولم ینبغي أن یكون  نفسھا بمراجعتھ الحًقا. ICANNما ستقوم 

 ICANNالمجموعة تتخذ قرارات حول أمر ما والموافقة على أمر ما كتقریر نھائي، فلم یكون لـ 

وقد یصل األمر  السلطة لتعدیل ذلك. ICANNولم یكون لـ  الكلمة األخیرة في ھذا الموضوع.

وع بدون مراجعة وبدون أن تبدي تعلیقاتھا حول ذلك الموض ICANNلحده األقصى، إذ بمقدور 
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تعدیل المحتوى على أحد األشیاء التي جرت الموافقة علیھا من قبل المجموعة، وھم األشخاص 

الذین یتمتعون بوضعیة شرعیة محددة ممن جرى انتخابھم أو اختیارھم من خالل بعض 

  األشخاص.

 ومن ثم تعد تلك نقطة مھمة یجب وضعھا في االعتبار.

م بعض األشخاص الذین قمتم بإدخالھم. وھؤالء األشخاص األعضاء في وبعد ذلك، سیكون لدیك

وبعض األشخاص القلیلین اآلخرین یمكنھم المشاركة  ICANNمجلس اإلدارة وموظفو 

بصورة جیدة ولكن یجب أن یكون لدیھم قدرة استشاریة، مجرد قدرة استشاریة فقط، بدون أي 

 حق في المشاركة في عملیة صنع القرار.

 ك الحالة، یمكنكم المحافظة على شرعیة تلك المجموعات التي جرى اختیارھا.وفي تل

  ثم قلتم أن األشخاص یرسلون إجابتھم لمجتمعھم.

لنفترض أن المجموعة تقوم بشيء ما  ما الوقت الذي یمكنھم أن یفعلوا فیھ ذلك؟ فأي مجتمع؟

 بالرد على ذلك؟وكیف یقومون  على ذلك؟ GACوكیف یمكن أن ترّد  GACوترسلھا إلى 

لذا ینبغي أن یكون لدینا عرض ملموس بشكل أكبر  ولذلك ھناك شيء ما مفقود في تلك العملیة.

ھل لدینا أي جھة  .NTIAلما ینبغي أن نفعلھ ثم یجب أن نخاطب المسؤول عن اإلشراف بعد 

 مسؤولة عن اإلشراف أو أي آلیة لإلشراف أم ال، أو أنھ لیس لدینا أي آلیة لإلشراف.

 مسؤولة (غیر واضح) ICANNھناك العدید من الموضوعات األخرى ولم ال تكون  --من سیكون 

وھذا یمثل  مسؤولة عنھا. ICANNیجب أن تكون ھناك ھویة وآلیات تكون  عن نفسھا بنفسھا.

 شكًرا. أحد األمور التي تحدثنا عنھا من البدایات األولى ولسوء الحظ لم نر ذلك.

 

  شكراً جزیالً على ھذه التعلیقات والمالحظات. توماس ریكیرت:

 ماریكا، ھل تودین التعلیق على الجوانب اإلجرائیة لھذا العملیة؟

 

  یتعلق أحدھما بالمنظمات المشتركة في إعداد المیثاق. ربما سأجیب على سؤالین. أنا ماریكا. ماریكا كونینجز:
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یة تقوم بتبني المیثاق أو ُیشار إلیھا باسم أساًسا، ُیطلق على أي منظمة مساعدة أو لجنة استشار

 منظمة مشتركة في إعداد المیثاق.

أن  CWGsومن ضمن النقاط األخرى الخاصة بكم التي لم أذكرھا في أثناء مقدمتي إلى 

، ولذلك CWGsالموظفین لھم دور مساند وال یشاركون في أي عملیة لصنع القرار في 

لمبادئ التي جرى تطبیقھا على األقل حتى اآلن على ولتوضیح األمر، فإن ھذا ُیعد أحد ا

 مجموعات العمل المجتمعیة.

 

 تریزا، من فضلك. توماس ریكیرت:

 

أعتقد أن إحدى النقاط التي أثیرت كانت النقطة المتعلقة بإذا ما كان  --كما أن ھناك  نعم. تریزا سواینھارت:

في الدعوة لإلجماع أو التصویت، االستشاریون أو لجنة االتصاالت أو الموظفون یشاركون 

 ویتضح من الوثیقة أنھم ال یقومون بذلك.

وأعتقد أیًضا أن الحدود على األرقام واألمور المشابھة قد ُوجھت أیًضا في صورة التعلیقات 

 التي ألقاھا كلٌّ من بایرون وجوناثان وماریكا حول كیفیة اجتماع مجموعات العمل المجتمعیة.

 شكًرا. ذه العناصر سوّیًا لتكوین المدخالت الخاصة بالمجتمع.لذلك فقد تم وضع ھ

 

وقبل أن نستمع إلى المتحدث التالي، ھناك دور لھذه الفواصل الزمنیة التي تبلغ  شكًرا جزیالً. توماس ریكیرت:

على الرغم من أننا لیس لدینا مھلة زمنیة، أود  --دقیقتین في أثناء المنتدى العام، ولذلك أوّد أن 

  أتأكد من أنكم تختصرون بیاناتكم قدر اإلمكان. أن

 ماثیو.

 

  --أنا اسمي  شكًرا. ماثیو ویل:

  نعم، إنھ مفتوح. ھل المیكروفون یعمل؟
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وأتولى إدارة عضو  FR.وأنا أشغل منصب المدیر التنفیذي ومسجل  أُدعى ماثیو ویل.

ccTLD  وعضو فيccNSO  وقد اشتركت في عملیة إعداد مسودة رد مجلسccNSO 

وبدایة، أود أن أذكر أنني سعید لرؤیة أن العملیة قد تحسنت بشكل ھائل  على التعلیقات العامة.

 في أعقاب فترة التعلیقات ھذه، وأكرر تعلیقات ستیف حول العملیة القائمة على المجتمع.

یبدو أنھا لم تؤخذ على محمل الجّد في تعلیقاتنا  ولدي سؤال توضیحي یرتبط بإحدى النقاط التي

فقد ذكرنا المستشارین فقط، ونحن في الواقع ندعم فكرة الحصول على  المرتبطة بالمستشارین.

خبراء مستقلین لتوفیر الخبرة والمواد الحقیقیة للمجموعة دون الحصول على أي حقوق 

  تصویت وھذا األمر قد أُخذ على محمل الجد.

د األمور األخرى قد تمثلت في أننا شعرنا أنھا ستكون أحد المدخالت لمجموعة العمل ولكن أح

وفي  المجتمعیة ھذه الختیار المستشارین التابعین لھا حسب احتیاجاتھم المفترضة للخبرات.

 --أن ھؤالء المستشارین ینبغي أن یستمر تعیینھم من قبل  --العرض األخیر، أرى أن ھناك 

وأود أن أحصل على توضیح  وال أتذكر إالم ترمز ھذه الحروف. ؟PEG ا؟ماذا یطلق علیھ

 لمستشاریھا. CCWGحول السبب الذي جعلنا نشعر أن ھذا خیار أفضل من اختیار 

وكانت النقطة الثانیة التي كنا نحیلھا للمستشارین ھي إذا ما كنا نرید مستشارین جیدین یؤدون 

وإال فسوف نواجھ  نعتقد أنھم یستحقون التعویض.عملھم في توقیت جید وُیعتمد علیھم، و

  صعوبات للعثور علیھم.

ومن ثم فأنا أرحب  ولم أر أي استجابة لھذا الموضوع المتعلق بالتعویض في العملیة الحالیة.

 شكًرا. بالتوضیح.

 كما أنني أعتقد أن الدور لتریزا اآلن. شكًرا لك ماثیو. توماس ریكیرت:

 

  دني ذلك أیًضا.یسع تریزا سواینھارت:

بالنسبة للنقطة  رائعة، وأشكركم على جمیع ھذه التعلیقات. ccNSOبدایة، كانت تعلیقات 

الخاصة بالتعلیقات المرتبطة بالمستشارین، تتمثل إحدى الملحوظات في أنھ في الوقت الذي 

 یقوم فیھ المجتمع باختیار مندوبیھ المشاركین أو أعضائھ في مجموعة العمل المجتمعیة

والمشاركین اآلخرین أیًضا، سیجري تحدید العدید من الخبراء في أثناء ذلك النوع من التجمع 

 نفسھ.
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وقد كانت ھناك ملحوظة من خالل التعلیقات التي تجسد خبرة تنبع من مجاالت أخرى، سواء 

أكانت حول ممارسات الحوكمة أو المجاالت المرتبطة بالمستھلك أو تقییم المخاطر أو أي من 

مجاالت أخرى یمكن  -- ماذا تطلقون علیھا --والتي تأتي من  --ذه المجاالت والتي تأتي من ھ

أن نستفید منھا والتي قد تكون ذات قیمة كبرى وربما تؤدي إلى ظھور بعض األفكار اإلضافیة 

 وبعض الممارسات المثلى اإلضافیة لھذه العملیة.

ا تكملة األعضاء الذین یجري اختیارھم من ولذلك، ومن خالل وجھة النظر ھذه، فیمكنھا أیضً 

خالل المجتمع نفسھ والذین یتمتعون بخبرة في مجال المساءلة ولكنھ قد یكون أمًرا ذا قیمة لفرصة 

الحصول على مستشارین إضافیین یدخلون إلیھا من جھات ونطاقات خبرة مختلفة على قمة تلك 

 األمور.

 .ومن ثم كانت ھذه ھي الفكرة من وراء ذلك

وبشكل أكثر تحدیًدا، وبناًء على نموذج مجموعة العمل المجتمعیة، فھي تسمح بعدد ھائل من 

ومن ثم، فإنھم یحددون أیًضا العدید  المشاركین حسبما یرجو المجتمع ویحدد في ھذا اإلطار.

 ومن ثم كان ھذا ھو التفكیر ھناك. من خبراء المجتمع الذین سیرید المجتمع أن یحصل علیھم.

لنسبة للنقطة الثانیة التي طرحتموھا حول التعویض، فقد نظر الخبراء أیًضا في ھذه النقطة وبا

ویتضح أنھ  وشعروا أن التعویض في ھذه النقطة ربما كان أفضل ولكن لیس في ھذه النقطة.

 في حالة تغیُّر الموقف، یجب علینا إعادة تقییم ذلك وأن نتمتع بالشفافیة في تلك النقطة.

 

مبدأ على األقل سیجري اختیار المستشارین من قبل مجتمع آخر،  --- أعتذر عن المتابعة.  یل:ماثیو و

 ولیس من قبل مجموعة العمل المجتمعیة.

 

 عذًرا؟ تریزا سواینھارت:
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ھؤالء المستشارون الخارجیون، في الورقة التي ُنشرت یوم الجمعة الماضي، فقد ذكرت أنھ  ماثیو ویل:

مكونة من أربعة أشخاص ولیس من خالل مجموعة العمل  --قبل  سیجري اختیارھم من

 المجتمعیة.

 

  --ذلك الجزء  نعم، ھذا صحیح. تریزا سواینھارت:

 

 وسؤالي ھو لماذا. ماثیو ویل:

 

ونظًرا ألن التعلیقات الواردة قد حددت قیمة المستشار وحددت قیمة المستشارین الخارجیین  تریزا سواینھارت:

ا أن قیام األربعة مستشارین بذلك الدور في اختیارھا من خالل منھجیات العمل للمنظمة وشعرن

الخاصة بھم سیكون وسیلة جیدة الختیار المستشارین إلتاحة الفرصة إلدراج المزید من 

 المستشارین المجاملین في العملیة.

 

 لإلجابة على سؤالي. --- ماثیو ویل:

 

 تلقي األسئلة في وضع عدم االتصال إذا أسأت فھم السؤال.یسرني  أعتذر عن ذلك. تریزا سواینھارت:

 

دقیقة، أوّد أن أنھي الصف بعد التعلیقات أو األسئلة  15وبما أن لدینا فقط  أرّجح أن تفعلوا ذلك. توماس ریكیرت:

 التي نتلقاھا من المشاركین عن ُبعد.

 لیتفضل المتحدث التالي من فضلكم.
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ولدّي سؤال أعتقد أنھ یرتبط بأحد األسئلة التي وجھھا السید/  تاون (صوتي).مرحًبا، أُدعى بین  :بین تاون

  أراستیھ واثنین من المتحدثین قبلي.

 IANAلتطویر مقترح نقل الدور اإلشرافي لـ  CWGحضرت في وقت مبكر الیوم جلسة لـ 

وھناك، كان ھناك قدر ھائل من االرتباك عن العالقة بین  في تسمیة الوظائف ذات الصلة.

CWG .تلك وتلك العالقة الخاصة بالمساءلة  

وكنت أتساءل إذا ما كنتم قادرین على المساعدة في توضیح الفرق بین نطاق العمل الذي 

 ستنتھجھ كل مجموعة من ھاتین المجموعتین.

 

 ع باإلجابة عن ھذا السؤال؟ھل ستتطو إنني أنظر إلى جوناثان. توماس ریكیرت:

 

  سوف أتناول ھذا األمر. نعم.  جوناثین روبینسون:

أعتقد أنكم استمعتم في وقت مبكر الیوم وأشار الري ستریكلینغ أنھ شعر أن تعلیقاتھ والتعلیقات 

التي أدلى بھا فادي في وقت مبكر الیوم في حدیثھ عن العمل الخاص بمنھجیتي المساءلة في 

ة، ویتطلب األمر مجموعة واحدة، ومن حیث المبدأ، تكون ھذه المجموعة خاصة ھذه المجموع

  من المعادلة والمنھجیة األخرى ال ترتبط بذلك. USGبنزع 

وتعد ھذه مصطلحات مألوفة أكثر بالنسبة  ولذلك، فأنا أمیل للتفكیر فیھا كمبادئ حوكمة جیدة.

 ساءلة.إلي، ولكن ھناك مجموعتان من مبادئ الحوكمة أو الم

وبالعودة إلى موضوع اإلشراف على التسمیة، الذي كنتم تناقشونھ في تلك المجموعة في وقت 

لقد  --المیكروفون الخاص بي  --مبكر، وفق ما یعنیھ ھذا األمر، فھناك قدر من المساءلة 

 حسًنا. ھل ھذا أفضل؟ دعوني أحاول. --أنا فقط لیس لدّي  حصلت على الضوء.

 

 قد أننا لدینا حتى اآلن منھجیتین مرتبطتین بھذا، ألیس كذلك؟أعت (غیر واضح):
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وبالعودة إلى موضوع اإلشراف على التسمیة، ھناك شرط متعلق بالمساءلة،  أجل، بالضبط. جوناثین روبینسون:

أعتقد أنھ ربما تكون ھناك طریقة أخرى للتعبیر عن تلك المساءلة تتمثل في  --ولكن ذلك أكثر 

 إنھا المساءلة عن أداء تلك الوظائف الفنیة والتشغیلیة. .SLA الحدیث عنھا كـ

 

 ال یمكنھم سماعك. (غیر واضح):

 

 --إنك تقول إن المجموعة األخرى  (غیر واضح):

 

أھكذا  فني، ما ھو الوضع اآلن؟ --أعتقد أنھ  كال؟ ھل تسمعونني اآلن في الخلف؟ عذًرا، جوناثین روبینسون:

 حسًنا. جید.ھذا  ھل تسمعونني؟ أفضل؟

أو تحدثنا عن منھجیتي المساءلة ھنا وأشرنا إلى الحقیقة بأن ھؤالء جرت  --إًذا كان لدینا 

 ویبدو أن األمر واضح بالنسبة إلینا. اإلشارة إلیھم في سیاقین مختلفین.

وھناك، ھناك شرط للصیغة الفنیة  وإذا رغبتم، فھناك المساءلة المرتبطة بمراقبة عملیة التسمیة.

إنھا عملیة مساءلة  .SLAأفكر في ذلك أكثر قلیالً من كونھ شبیًھا بـ  ثر لعملیة المساءلة.أك

  لألداء وفًقا لمعاییر أداء محددة.

االستخدام المتكرر  --إن  أرجو أن یكون ذلك قد أوضح األمر. --لذا أعتقد أنھ من ناحیة ما 

 أوه، واو. --وقد وصلنا إلى  ھا نحن ذا. --لكلمة "مساءلة" ال یساعد تماًما في ھذه الجزء ألن 

 ال بأس في ذلك. ھا نحن ذا.

 إًذا أرجو على الرغم من رداءة الصوت، أن ھذا كان واضًحا بما فیھ الكفایة.

 شكًرا.

 

 وولف أولریتش نوبین. شكًرا. توماس ریكیرت:
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وعضو أیًضا  GNSOوأنا عضو في  أنا اسمي وولف أولریتش نوبین. مساء الخیر. شكًرا. وولف أولریتش نوبین:

  .ICGفي 

أن تجري ویتحقق لھا  --، فأنا مھتم للغایة بأن تجري ھذه العملیة ICGوكوني عضًوا في 

  النجاح.

وفي ھذا اإلطار، أود أن أشكركم لتقدیمكم وإلقاء مزید من الضوء على المنھجیتین والجدول 

 الزمني أیًضا وتوقیت ذلك.

وقد بدأت  یعد التوقیت مھم في ھذه العملیة. ار، لدي سؤال محدد لكم.ورغم ذلك، وفي ھذا اإلط

ICG  موقف عقد  --في تطویر جدول زمني یعود أدراجھ إلى موقف العقدIANA  الذي من

ومن ثّم، كان ذلك ھو سبب عودتنا إلى ذلك الجدول  المنتظر أن یبلغ نھایتھ بحلول العام القادم.

 الزمني اآلن.

ي، یمكنكم أن تروا في مناقشة مجموعة العمل المجتمعیة الیوم أًیا كان ما یعنیھ وفي الوقت الحال

وھم اآلن یحصون األیام المتبقیة على  ذلك، وكیف مورس ھذا الضغط على تلك المجموعة.

 توفیر الجدول الزمني الخاص بھم واالنتھاء منھ.

وھذه ھي  لجدول الزمني.وھناك وجھة نظر أخرى ُتستخدم غالًبا والتي تمارس ضغًطا على ا

وقد یكون ذلك مجرد  وجھة النظر التي ستقوم حكومة الوالیات المتحدة بتغییرھا في المستقبل.

  نافذة صغیرة لنجاح ھذه العملیة ألننا ال نعلم ما الذي سیحدث بعد اإلدارة الحالیة.

وبالتالي، لدي  ا.فأنا لست أمریكیً  إذن، فھذه حجة لم أستطع تقییمھا بصفتي شخًصا أوروبًیا،

سؤال محدد أطرحھ علیكم بصفتي عضًوا في ھذه اإلدارة، كیف تقّیمون ھذه الحجة؟ ألن ھذا 

 شكًرا. األمر یضع الكثیر من الضغط في ھذا اإلطار الزمني.

 

 .2017حسًنا، الغیاب شيء غیر عادي یحدث، لن یكون ھناك تغییر في اإلدارة حتى بعد ینایر  الري ستریكلینغ:

لكن في ظل وجھة نظركم بالنسبة للجدول الزمني، أعتقد أّن األمر وما فیھ یتمّثل في  --ذا وھك

نأمل أن ینّظم  ، موعد انتھاء العقد الحالي، یبعد عاًما تقریًبا عن اآلن.2015سبتمبر  30أّن 

 المجتمع نفسھ للعمل بدأب وإنجاز المھام كاملة بسرعة وذلك لوضع خطة.
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، نرید خطة تم تدارسھا جیًدا من شأنھا ا الوقوف في وجھ أي تدقیق یتم ولكن في نھایة الیوم

 وینبغي للمجتمع التأكد من بذل ھذا الجھد في تسلیم ھذه الخطة إلینا. توجیھھ إلیھا.

 

 شكًرا لألمین ستریكلینغ على توضیحھم. توماس ریكیرت:

 المسألة التالیة من فضلكم.

 

 Réseaux IP Européensمرحًبا، اسمي أثینا فراجكولي من مركز تنسیق شبكات  أثینا فراجكولي:

(RIPE NCC).  مجتمعات  --أود أن أقول أنھ اعتباًرا منRIR  الخمس تعمل أیضا من أجل

إنھا تحتاج إلى الكثیر من التركیز على مساءلة  .IANAالتوصل إلى اقتراح لمستقبل إشراف 

) الخمس ھي RIRإّن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ( یجیة.والمنظمات االسترات ---جمیع 

  .RIRاألخرى تعالج قضایا مساءلة 

) الخمسة مصفوفة RIRs، نشرت سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة (2014وھكذا، في سبتمبر 

، وقد RIRوقد نشرنا اآلن مجموعة من األسئلة واألجوبة عن  الخاصة بنا. RIRحوكمة 

إذن، فإّن  .IGFفي لندن وعلى مستوى  ICANNاشات اجتماع ُطِرحت ھذه األسئلة من نق

مان، نوًعا ما، لمحة عامة متكاملة عن جمیع أصحاب المصلحة فیما یخص  ھاتین الوثیقتین یقدِّ

RIR .شكًرا جزیًال. وأود أن تحوز ھاتان الوثیقتان اھتمامكم. والحكومات 

  شكًرا جزیًال. توماس ریكیرت:

 التالي في الصف.

 

  .IPC، رابطة التطبیقات التابعة لـ ACTأنا جوناثین زوك من  أھالً ومرحًبا بكم. ین زوك:جوناث

وقد كان ھذا شيء أعتقد أننا قد  شكًرا مرة أخرى على الوضوح الذي كسا كال تیاري العمل.

  شددنا علیھ بعض الشيء فیما یخص الحال الذي سیكون علیھ ذلك التمییز.

الذي ال یزال عالًقا في ذھني ھو ما الطریقة التي نرى أّن مجلس أعتقد أّن السؤال الوحید 

اإلدارة سیرد بھا على المشورة التي تأتي من مجموعة العمل عبر المجتمعات، خاصة إذا كانت 
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مشورة ال یوافقون علیھا، وأیًضا كیف سیكون رد فعل اإلدارة إذا ما نشأ خالف بین مجموعة 

 دارة.العمل عبر المجتمعات ومجلس اإل

 

 ال ینبغي أن یكون ھناك أي خالف. الري ستریكلینغ:

 

 أتفق تماًما مع ذلك. جوناثین زوك:

 [ ضحك ] 

ھناك قرار من المجلس بأنھ لن یكون ھناك أي خالف مع  حسًنا، ھذا أمر من الجید معرفتھ.

 --مجموعة العمل عبر المجتمعات 

 

إذا  أّن ھذا األمر یلزم أن یكون مقترًحا یحصل على إجماع اآلراء.ال، ال. أعتقد أن ما أقولھ ھو  الري ستریكلینغ:

انتھى األمر بتكّون شعور لدى بعض العناصر، مثل مجلس اإلدارة أو مجموعة العمل عبر 

المجتمعات، بأّن ما یجري تقدیمھ ال یقدم الحل الذي من شأنھ أن یصمد أمام التمحیص، فإن من 

  لتمحیص.شبھ المؤكد أنھا لن تصمد أمام ا

إذن، أعتقد أن ما یتعین على ھذا المجتمع فعلھ ھو العمل مًعا للوصول إلى اقتراح بإجماع 

 اآلراء یحظى بدعم من المجتمع بالكامل، بما في ذلك المجلس والجمیع.

 شكًرا. جوناثین زوك:

 

 برتراند. شكًرا. توماس ریكیرت:

 

  ي ال تشابیل.اسمي برتراند د مساء الخیر. برتراند دي ال تشابیل:

 اضبطوا الموقت. حسًنا. ھذا لیس عدالً.

 

   34من  31صفحة 

 



 AR من خالل المجتمع ICANNاجتماع مجموعة عمل مساءلة وإدارة  -لوس أنجلوس 

التعلیق األول عن حقیقة أنھ إذا نظرتم إلى جدول األعمال ھذا األسبوع، كما ھو تقلیدي في 

ICANN فإّن نفس الموضوع سوف یتم تناولھ بشكل منفصل في نقاش مدتھ ساعتین أو ثالث ،

  ساعات في كل مجموعة فرعیة، دائرة فرعیة.

فیلزم تعزیز قدرة المجتمع لینمو  حجم النقاش المجتمعي منخفض بشكل غیر متناسب، إنّ 

  تدریجًیا من أجل فھم أفضل للمواقف غیر الكافیة لكل من األطراف الفاعلة.

من أجل التأكد من  SO/ACوأنا أشجع بقوة اجتماع مراكش وذلك لبذل كل الجھود مع رؤساء 

 أن النقاش المجتمعي یحظى بدعم قوي.

العنصر الثاني بخصوص الجدولین، فمن الواضح أّن ھناك آلیات للمساءلة أو قضایا في كال 

في الواقع مع المساءلة الیومیة في إطار إدارة  IANAوتتعامل تلك التي ترتبط بعقد  الجدولین.

ن األھم من ذلك ھي اآللیات التي من شأنھا التعامل مع الطلبات حالة تلو األخرى من ناحیة ولك

 تخصیص الوالیة والقدرة على إلغاء الوالیة إذا لم یتم اعتماد معاییر األداء.

العنصر الثاني ھو األكثر أھمیة على األرجح، وكان دقیًقا ألنھ یطرح السؤال: من أین تأتي 

 شرعیة الوالیة والشرعیة لسلب ھذه الوالیة.

فإّن البعد الثاني فیما یخص المساءلة أكثر عمومیة، إذ إّن للمساءلة العدید من األبعاد  أخیًرا،

بناًء على تجربتي من عملي في المجلس والحاجة إلى إعادة النظر في اآللیات،  --ولكن ھناك 

  فإّن الكلمات في غایة األھمیة.

ة األمریكیة مع اإلجراءات التي تتم فھمت مؤخًرا أّن كلمة "إعادة النظر" یتم استخدامھا في البیئ

  في الواقع للجھة نفسھا، وھو ما نسمیھ باللغة الفرنسیة (یتحدث بالفرنسیة).

فالمناشدة الوحیدة التي ال تزال حاضرة الیوم بصورة أكبر أو أقل ھي ھیئة  ھذه لیست مناشدة،

لمعظم أصحاب طلبات المراجعة المستقلة التي لدیھا حد للوصول ال یتناسب تماًما بالنسبة  المراجعة

 المحتملین.

وفي إطار آلیة المساءلة، دون تغطیة جمیع الجوانب األخرى، فإّن ھذا النوع من اآللیة ثالثیة 

الطبقات ال بد من التعامل معھ باعتباره ھیكالً محتمالً للنقاش الذي یبدو مثل إعادة النظر لما ھو 

  .IRPوسط أدنى مرتبة من علیھ الحال، ربما، ولكنھ نظام مناشدة مت
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والذي یخضع للنقاش حالًیا في نقاش  IRPوالسؤال األخیر فیما یخص ھیئة المراجعة المستقلة 

.AFRICA.ویتمثل أحد  ، كما رأینا للتو موقف الھیئة، ھو مسألة ما إذا كانت ملِزمة أم ال

المطاف، فقد یكون من إذا كان یجب أن تكون ملزمة باعتبارھا مساءلة في نھایة  األسئلة في:

ولكن ھناك حاجة في أن یكون لھذه المنظمة  الضروري أن تكون مصممة بطریقة مختلفة قلیالً.

  نوًعا من المساءلة الخارجیة الملِزمة.

ولكن من  ال أملك جواًبا. وال بد من التمحیص في مسألة التوافق مع القانون األمریكي عن كثب.

 عد ھذا العمل.حیث تأطیر النقاش، آمل أن یسا

 

اضطررنا  لقد كان ذلك مثالًیا من حیث الوقت. --كما أشرت، یجب علینا  شكراً جزیالً برتراند. توماس ریكیرت:

  لذلك، ما زلت أعتقد أّن المناقشة سوف تستمر. إلغالق قائمة االنتظار بعد برتراند.

ن سیكون ھناك تعلیق علني إن لم أكن قد ضللت طریقي عنھا، ربما یمكن لماریكا قول ما إذا كا

 على المیثاق أو ما ھي الفرصة القادمة للمجتمع لتقدیم التعلیقات أو توصیل أصواتھم.

 

ال یكون ھناك عادة أي تعلیق عام على المیثاق، على األقل بالنسبة لمجموعات  أنا ماریكا. ماریكا كونینجز:

CWG .جمیع المشاركین في فریق  وتتمّثل الفكرة في أنّ  التي قمنا بتشغیلھا حتى اآلن

مون المالحظات إلى مجتمعاتھم المعنیة للحصول على مدخالت بشأن ما ینبغي  الصیاغة یقدِّ

ومن ثم، یتم طرح المیثاق للنظر إلى  إدخالھ أو استبعاده من المیثاق واستخدام تلك اآللیة.

 على األقل.وھذه عملیة نموذجیة  المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة العتماده.

إذن، أعتقد أّن الدعوة بالنسبة لكم تعني العمل مع المجموعات المعنیة  شكًرا على توضیح ذلك. توماس ریكیرت:

 الخاصة بكم لتوفیر مدخالت لفریق الصیاغة ھذا.

 أود أن أمنح أعضاء اللجنة الفرصة إلبداء بعض المالحظات الختامیة إذا أرادوا.

 

وبالنسبة لي، األمر على ما  أعتقد أّن ھذا كان نقاًشا مستفیًضا. وماس.شكراً ت أشعر بالسعادة. >>

 شكًرا. یرام.
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أود أن أشكر الجمیع على مشاركتھم والفائدة التي حازھا  ببلوغ ھذا الحد، أود أن أنھي الجلسة. توماس ریكیرت:

 شكًرا. ھذا الموضوع المھم، وأوجھ الشكر كذلك ألعضاء اللجنة.

 [ تصفیق ]

 نھایة النص ][ 
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