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یرجى التفضل بالجلوس على المقاعد المخصصة لكم، فنحن بحاجة لبدء مرحًبا بكم جمیًعا.   برتراند دي ال تشابیل:

 االجتماع.

 أنا مشرف ھذه الجلسة اللیلة. اسمي برتراند دي ال تشابیل. لذلك، مرحًبا بكم جمیًعا.

الھدف من ھذه الجلسة أن أتیح لكم لیكون لدیكم صورة عامة حول كیفیة معالجة القضایا 

 خالل ھذا األسبوع. ICANNومساءلة  IANAانتقال اإلشراف على المختلفة المتعلقة بعملیات 

الھدف ھنا  سیكون ھناك العدید من الجلسات خالل األسبوع. لن تكون مناقشة مطلقة في العمق.

 أن یكون ھناك أساًسا مجموعتین من األشخاص في ھذه اللجنة.

 طالق إطار للسؤال.األربع أشخاص األول الذین سوف أقدمھم سوف یقومون بتقدیم عروض إل

واألشخاص اآلخرین الذین على جانب ھذه اللجنة یشارك كل منھم بالفعل أو یترأس أو یشارك 

في رئاسة مجموعات العمل المختلفة التي تم إنشاؤھا، مجموعات العمل ومجموعات العمل 

 الفرعیة التي تم إنشاؤھا، لمعالجة ھاتین القضیتین.

وبدون مزید من الكالم،  ة لألسئلة واإلجابات في النھایة.ومن ثم سیكون لنا جزء من الجلس

وسوف طلب من المتحدثین المختلفین  سوف أقوم بممارسة ذلك مع المداخلین األربعة األول.

 الحفاظ على مدة السبع دقائق المخصصة للتحدث.

 

 (بعیًدا عن المیكروفون). متحدث مجھول:

 

حسًنا الشخص األول ھو تیریزا سواینھارت، كما تعلمون، ھي  الشيء.أضغط ذلك بعض   برتراند دي ال تشابیل:

  بشأن االستراتیجیة. ICANNمستشار أول لرئیس 

 

إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ 
 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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تیریزا، ھل بإمكانك رسم صورة عامة عما سوف یحدث ھذا األسبوع وما ھي الجلسات 

 المختلفة؟

 

وشكًرا لجمیع من  المجیئ لھذه الجلسة.لذا أشكر الجمیع، للحضور و نعم، سأكون سعیًدة بذلك.  تیریزا سواینھارت:

 لقد كان رائعًا وملحوًظا بالفعل. في المجتمع على ما تبذلونھ من عمل شاق في ھذا الشأن.

عندما طلب مني التحدث عما یحدث ھذا األسبوع، أعتقد أنھ بالنسبة للكثیرین منا یبدو أننا كنا 

یوم الجمعة والسبت الماضیین، أجرت مجموعة تنسیق  نعمل منذ أسبوع بالفعل في ھذه األشیاء.

IANA .وھذا الصباح أتیحت الفرصة بالفعل لمجلس  اجتماعھا وجًھا لوجھ، اجتماعھا الرابع

 لذلك فالعمل تحت السیطرة. ومجموعة عمل المساءلة إلجراء المناقشة. ICANNإدارة 

ة إلى ھذه الجلسة ھنا حول ولكن اسمحوا لي أن أتطرق بإیجاز إلى ما سوف یحدث باإلضاف

یوم االثنین، ستكون ھناك جلسة بشأن الردود على طلب تقدیم العروض  مبادرات المجتمع.

RFP  لمجموعة فریق تنسیقIANA  التي أنشأت بتركیز خاص على التعلیقات من اثنین من

 المجتمعات التشغیلیة وأیضا مناقشة مع مجتمع التسمیة.

ل من المجتمعات التشغیلیة للمرور على جوانب اقتراحاتھم، عروًضا من ك ICGوسوف تقدم 

وسوف تستمعون بوضوح من اآلخرین في  وھناك الكثیر من الوقت لألسئلة واألجوبة والحوار.

 اللجنة الذین یقودون ھذا الجھد.

إنھا فرصة عظیمة لمشاھدة جمیع األعمال التي تجریھا مجموعة  نوصي بشدة حضور ذلك.

یوم االثنین بعد الظھر، ستجري مجموعة عمل المحاسبة جلسة العمل  في .IANAتنسیق 

تتوافق مجموعة العمل ھذه مع دعوات الدوائر التلفزیونیة المغلقة التي أجرتھا  الخاصة بھا.

 وأیًضا االجتماعات وجًھا لوجھ التي أجرتھا سابقا في شھر ینایر.

وھي مفتوحة لمشاركة األعضاء  وھناك جلسة أخرى ستعقد ھذا األسبوع. ھذه جلسة عمل.

وسوف یتحدث جان شولت عن بعض النقاط  یمكن للجمیع الحضور، كمراقب. والمشاركین.

 لذا ھذا یوم االثنین. حول ذلك باإلضافة إلى إكمال ھذا العمل.

لذا  .ICANNاآلن، نحن نقدر أن یكون ھناك الكثیر من األعمال األخرى تحدث في اجتماعات 

 على ذلك مقدرین بالفعل وجود جھود أخرى.سوف نسلط الضوء 
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لذا فھذه مختلفة عن جلسة  في یوم األبعاء، ستعقد مجموعة عمل المساءلة جلسة مشاركة.

مرة  ستقدم جلسة المشاركة لمحة حالیة عن الوضع الحالي لمجموعة عمل المساءلة. العمل.

للمشاركین للمشاركة في أخرى، ستكون الجلسة مفتوحة لألسئلة واألجوبة مع إتاحة الفرصة 

 مجموعة العمل نفسھا.

مرة أخرى، یوم األربعاء، مجموعة عمل مجتمع األسماء، وھي أحد المقترحات في مجموعة 

ونشجع بشدة الحضور والمشاركة في ھذه  ، ستعقد جلسة العمل الخاصة بھا.IANAعمل 

 اقشاتھم.سیقود األعضاء والمشاركین من وھي متاحة للمراقبین. الجلسة أیًضا.

لذا في یوم الخمیس، ستجري مجموعة عمل المحاسبة جلسة عمل أخرى  لكننا لم ننتِھ بعد.

 ستكون مفتوحة للمراقبین لمراقبة عمل ھذه المجموعة. خاصة بھا، وھي الجلسة الثانیة.

ومجتمع التسمیة، مرة أخرى، وسوف یعقد المجتمع التشغیلي الثالث، الذي یوفر التعلیقات 

، جلسة سؤال وجواب للمجتمع الذي یجري مشاركة حواریة وتبادل IANAتنسیق لمجموعة 

 وجھات النظر مع المجتمع حول عملھ.

بعض المعلومات سوف تكون حول الوثیقة التي نشروھا حول موضعھم في ناتج عملھم حتى 

 اآلن.

إلى ذلك، فإن باإلضافة  وبعد ذلك، سنعقد بوضوح جلسة المنتدى العام یوم الخمیس بعد الظھر.

المنظمات الداعمة ومجموعات الدوائر االنتخابیة المختلفة یجرون حواراتھم، بالطبع، حول 

 األمور المتعلقة باالنتقال وغیرھا من عبء العمل.

 لذا مع ذلك، ھناك نظرة عامة على مستوى عال لجمیع األنشطة المتعلقة باالنتقال ھذا األسبوع.

 عدید من الحوارات أیًضا.أنا متأكد أنھ سیكون ھناك ال

 وبھذا القول، أتوجھ إلیكم بالشكر الجزیل.

 

 وشكًرا لك على الحفاظ على الوقت المحدد. شكًرا جزیًال، تیریزا.  برتراند دي ال تشابیل:

قبل أن أعطي المایكروفون لالري سترایكلنج، أرید أن أسلط الضوء  -شيء واحد ربما أرید 

لدیھا موھبة إلنتاج  ICANNعلى شيء واحد، وھو بیئة أصحاب المصلحة المتعددین وخاصة 

لذلك قد یكون في ھذه القاعة أشخاًصا لدیھم مستوى مختلف  المختصرات، كما تعلمون جمیعا.
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لذلك من أجل استبدال قائمة االجتماعات التي  حول ما ھي العملیات المختلفة. تماًما من الوعي

ذكرتھا تیریزا، فمن المھم أن نتذكر التمییز األساسي الذي أنشيء بعد إعالن العام الماضي بین 

، وھو  IANA لـمسارین، أحدھا یتناول على وجھ التحدید مع ما یسمى إدارة المرحلة االنتقالیة 

وسلسلة  IANA لـفي سیر العمل الحالي  NTIAتبدال أو االنتقال بعد قمع دور تطور االس

 األعمال.

 ICANNوالبعد الثاني الذي تمت إضافتھ بالفعل بالتوازي ھو مناقشة التطور وتحسین مساءلة 

ھناك  وكما سیتم شرحھ، من المھم أن نفھم العالقة بین سیر ھاتین العملیتین بشكل متواٍز. ككل.

  .IANAتدیر الجزء الخاص بعملیة نقل إشراف  ICGواحدة  مجموعة

وقد عقدوا  ربما یكون متواجًدا لإلجابة على بعض أسئلتكم. .ICGوباتریك فالتستروم ھنا في 

 بالفعل اجتماعات وجًھا لوجھ في الیومین الماضیین.

 حول CCWG النقطة األخرى تسمى (مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة إیكان)

ھناك ثالث  مجموعات فرعیة. ICGولجعل األمور أكثر سھولة، بالطبع، لدى  المساءلة.

 مسارات ألن ھناك عملیات مختلفة للمعاییر، األسماء، واألرقام.

أحدھا  لن أدخل في الكثیر من التفاصیل ولكن للتفكیر في ھذه المبنى مع اثنین من الركائز:

وعلى ركیزة انتقال اشراف  ككل. ICANNة ، واألخرى حول مساءلIANAانتقال إشراف 

IANA.سیتم شرح ذلك بمزید من  ، العناصر الفرعیة المتعلقة بالمعاییر، واألرقام واألسماء

 التفاصیل خالل األسبوع.

واآلن أنا أود أن أقدم شخص ما ربما تكونوا قد رأیتموه بالفعل في ھذه البیئة قلیال، وھو الري 

ربما یشرح قلیال ما الھدف من إطالق ھذه المبادرة، وربما عدد  ، الذيNTIAسترایكلینج من 

أسبوعین أو ثالثة  – معین من األسئلة التي طرحتموھا في اآلونة األخیرة التي قدمتموھا قبل

 شكًرا. أسابیع.

 

لذا، نعم، ما أود أن أفعلھ ھو أن آخذ وقتي وأجیب على بعض األسئلة التي  شكًرا لك، بیرتراند.  الري سترایكلینج:

وكما ذكر بیرنارد، قدمت بعض  في االنتقال. NTIAنشأت في األسابیع األخیرة بشأن دور 

وأود أن أراجع وأحدث  المالحظات منذ أسبوعین حول وضع مؤتمر الشبكة في واشنطن.

 لمالحظتین خاصة.بعض النقاط التي أجریتھا حول ھاتین ا
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ھناك سؤال واحد في البدایة أود التطرق إلیھ وھو تأثیر اإلجراءات المتخذة من قبل الكونغرس 

البعض  في دیسمبر الماضي فیما یتعلق بوضع اعتمادات للحكومة الفدرالیة لھذا العام المالي.

دام الدوالرات من استخ NTIAمنكم قد سمع أن الكونغرس أرفق راكًبا العتماداتنا سوف یقید 

 .2015خالل السنة المالیة لعام  IANAالمخصصة للتخلي عن مراقبتنا لوظائف 

وكما ذكرت في تعلیقاتي على وضع الشبكة، وسوف أكرر ھذا ھنا الیوم، ھناك سؤال صغیر 

حیث قاد إعالننا في مارس الماضي إلى الكثیر من المخاوف والكثیر من األسئلة التي أثیرت، 

وكما قلت ھناك وسأقولھ ثانیة ھنا،  ن أعضاء الكونغرس في الوالیات المتحدة.وال سیما بی

ونعتقد أنھ من المھھم معالجة  نحن نعترف بصالحیة العدید من مخاوفھم. نرحب باھتمامھم.

ونعتقد أن أفضل طریقة للقیام بذلك من خالل تقویة وفتح  األسئلة المتعلقة باالنتقال وإجابتھا.

 صلحة المتعددین التي تجري حالًیا.عملیة أصحاب الم

ولن نستخدم األموال  فیما یتعلق بتقیید االعتمادات، فنحن نأخذ ذلك على محمل الجد.

 .2015سبتمر  30قبل  IANAالمخصصة ھذا العام إلنھاء مھام عقد 

 NTIAولكن أرید أن أقول أن اللغة التشریعیة تجعل من الواضح أن الكون.غرس لم یضع 

  الھامش، ولم یضع ھذه العملیة على الھامش أیًضا. بالفعل على

وفي الواقع، قد  أعتقد أن الكونغرس تصور أن المجتمع سوف یستمر في العمل عند االنتقال.

فرض ھذا علینا متطلبات لتقدیم التقاریر إلبقاء الكونغرس على إطالع دائم لما یحدث ھنا وفي 

 نتقال.االجتماعات التي تم إجراؤھا لترتیب خطة اال

وبعض األعضاء التابعین لفریقي، فیونا  أنا ھنا لمدة أسبوع. لذا نعتزم مراقبة المناقشات بنشاط.

ألكسندر وآشلي ھینمان، ھنا أیًضا وسوف یحضران الكثیر من االجتماعات ویستمعون 

  للمناقشات.

ة الحكومیة بالطبع، سوف نستمر في تمثیل الوالیات المتحدة في اجتماعات اللجنة االستشاری

 .ICANN لـ

وأنا على علم كما  وكما كنت أفعل ھنا بالفعل، سنقدم تعلیًقا غیر رسمًیا حیث نرى ذلك مناسًبا.

ھو حال الجمیع أننا ال یمكننا القیام بعمل أي شيء وال ینبغي علینا عمل أي شيء یتداخل مع 

تأكید ندعم العملیة التي یرحب ونحن بال العملیة المفتوحة والمشاركة التي یجري العمل بھا اآلن.

 فیھا بجمیع األفكار وحیث یمكن للمشاركین اختبار جمیع خیارات االنتقال بالكامل.
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وتحقیًقا لھذه الغایة، على الرغم من أننا نعتقد أن الجمیع یتحملون المسؤولیة للمشاركة بحسب 

یمكننا ضمان قدرة وفي حالتنا ھذه، إذا كان عن طریق طرح األسئلة،  ما یرونھ مناسًبا.

المجتمع على وضع خطة مدروسة جیًدا تجیب عن جمیع المخاوف المعقولة، وسوف نقوم 

وقد طلب مني في العدید من المناسبات عما تبحث عنھ الوالیات المتحدة بالضبط في  بذلك.

كمنظمة ألصحاب المصلحة  ICANNوأنا أجیب بشكل دائم أننا نبحث عن خطة تحفظ  الخطة.

طرة الحكومة والتي یطورھا المجتمع من خالل عملیة أصحاب المصلحة المتعددین خارج سی

 مفتوحة وشفافة وتحظى بدعم واسع من أصحاب المصلحة.

لقد كنت واضحا جدا أنھ ال یوجد أصحاب مصلحة أو مجموعة من أصحاب المصلحة لدیھا 

ولكننا  المجتمع المدني. حق النقض في ھذه العملیة، سواء كان ذلك الحكومات، أو الصناعة، أو

كنا نقول بصوت متساو أن جمیع أصحاب المصلحة بحاجة إلى أن یكون لھم صوت في ھذه 

الذین ھم أصحاب مصلحة وممثلي المجتمع المحلي في حد  ICANNالعملیة، بما في ذلك قادة 

أنني وأود أن أقول، كتعلیق،  ذاتھم وھو أمر مھم لعملیة مساعدة اإلبالغ عن اقتراح ھنا.

سررت جًدا لسماعي ھذا الصباح أن أعضاء المجلس یخططون لیكونوا أكثر نشاًطا في ھذه 

أعتقد أنھ من الواضح أن القادة في ھذا المجتمع لدیھم معلومات وخبرات مھمة ینبغي  العملیة.

 أن تكون مساعدة في ھذه العملیة.

وقد قمت بذلك منذ  ض األسئلة.بالنظر الریخ العملیة، شعرنا أنھ من المھم البدء في طرح بع

ھذه التعلیقات ذات صلة  أسبوعین مضیا في وضع الشبكة، وأود أن أتطرق لبعض ذلك الیوم.

ودعوني فقط أمر على ذلك، سوف أقوم  .CWGدیسمبر لمجموعة أسماء  1باقتراح 

 بتضخیمھا ببعض المالحظات التي قمت بھا منذ أن كنت ھنا.

نشاء العدید من الكیانات الجدیدة لتشارك في العملیات المتعلقة ھذا االقتراح الخاص یقترح إ

وقد طلبنا قبل أسبوعین، وأطلب مرة أخرى الیوم، من المجتمع النظر فیما إذا كان  باألسماء.

إنشاء ھذه الكیانات الجدیدة قد یتداخل مع أمن واستقرار نظام اسم النطاق أثناء وبعد االنتقال 

أیًضا من المجتمع النظر إلى الحاجة إلى تطویر وتنفیذ واختبار ھذه كما أطلب  على حد سواء.

الھیاكل قبل االنتقال النھائي، ھل یمكنھم القیام بذلك في إطار زمني یتفق مع توقعات جمیع 

 أصحاب المصلحة؟

حاضرین عما إذا كان ھناك أي نقاش  CWGسألت الیوم في اجتماع حیث كان بعض ممثلي 

لفترة الزمنیة التي قد یستغرقھا تنفیذ بعض ھذه المقترحات التي طرحت أو أي تقدیر لطول ا

 

  39من  6صفحة 

 



 ICANN AR /وتعزیز مساءلةIANAر اإلشراف على جلسة معلومات انتقال دو-سنغافورة 

ویجب أن اقول أنھ ال یستطیع أحد اإلجابة على ذلك، وأتمنى أن یدرك الجمیع أن  على الطاولة.

وإذا كان ما تم اقتراحھ  التنفیذ یجب أن یأخذ في االعتبار اإلطار الزمني للمرحلة االنتقالیة.

 .IANAلتنفیذه، حسًنا، سوف یؤخر ذلك االنتقال النھائي لوظائف  سوف یستغرق عاًما

االقتراح، نحن نرید تأكید ونطرح ھذا السؤال ما إذا كان سیتم ضمان عملیة محددة وموثوقة 

وأود أن أقول، وبكوني ھنا، لقد كنت في حیرة إلى حد  للعمالء من خدمات إدارة منطقة الجذر.

ال یقل عن أي انعكاس عام لالحتیاجات التشغیلیة الفعلیة لمجتمع  ما لما یبدو أنھ عدم وجود لما

 .IANAالتسجیل مثل عمالء وظائف 

أنا  بحثت عن مخزون المھام، ومقاییس اآلداء، وآلیات االنتصاف، ولم أر ذلك حتى اآلن.

لكنني سوف أشیر إلى أنھ في ھذا الصباح، أدلى جوناثان  متفائل، في الواقع، أن یتم ذلك.

 IANA لـ، بمالحظة أن المھام الفنیة CWG لـروبنسون ولیز فوھر، الرئیسان المشاركان 

  الیوم تم إجراؤھا بشكل موثوق وعلى نحو كاف.

ونحن نتوقع  ما الذي سوف یجعلھم یستمرون على ھذا النحو؟ وأعتقد أن السؤال للمجتمع ھو:

 نأمل أن نرى ذلك یظھر في المقترحات التي وضعوھا.و

والشيء األخیر الذي ذكرتھ للتو ھو القلق بشأن ما إذا كان المقترح یمكنھ تجنب إعادة المخاوف 

من الواضح أن ھناك قلق بشأن المساءلة والنظام  القائمة في شكل جدید أو خلق مخاوف جدیدة.

ن جدیدة أو ھیاكل جدیدة یؤدي ببساطة إلى إشاء ھل إنشاء لجا ومرة أخرى، نسأل: القائم.

ونحن نتوقع معالجة ھذه األسئلة ومثیالتھا وحلھا قبل  مجموعة جدیدة من أسئلة المساءلة؟

 العرض التقدیمي ألي خطة انتقال لحكومة الوالیات المتحدة.

أنھ سأقول  أو مجموعة العمل المساءلة. CCWGلیس عندي الكثیر إلضافتھ بشأن فریق عمل 

من الواضح أنھ على الرغم من البدایة المتأخرة، فھم یحرزون تقدًما كبیًرا في العدید من 

  القضایا التي یحتاجون إلى التعامل معھا.

وأود أن أضیف ما قلتھ من البدایة، أنھ من األھمیة بمكان أن تجري ھذه المجموعة اختبار 

اإلجھاد ألي من الحلول المقترحة للحمایة ضد الطوارئ المستقبلیة مثل أي محاولة للتأثیر أو 

، سواء أكان ذلك من مجلس اإلدارة أو الموظفین أو أي مجموعة من ICANNالسیطرة على 

 .NTIAمع  ICANNحة، لن یكون ذلك ممكنا الیوم نظرا لعقد أصحاب المصل
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ونحن قد شجعنا ھذه المجموعة وأسعدني أن أرى الیوم أنھ على جدول أعمالھا معالجة المسائل 

أصحاب  -مثل كیفیة إزالة أو استبدال أعضاء مجلس اإلدارة، في حالة، ولیعذرني المساھمین 

و تحسین أدوات المساءلة الحالیة مثل االستعراضات التي المصلحة، فقد الثقة فیھم، وكیفیة دمج 

 دعا لھا تأكید االلتزامات.

ومع استمرار المجموعتین في عملھم، فمن المھم أن یتم اختبار مشروع المقترحات والتحقق 

من صحتھ، وذلك لمنح الثقة بأن أي عملیة، إجراء، أو الھیكل المقترح لنا في الواقع سوف 

 د على تسھیل استعراضنا لالقتراح النھائي.یصلح، وسوف یساع

وأخیرا، أود أن أقول في ھذه النقطة أن الخطة یجب أن تكون شاملة وكاملة وأنھا یجب أن 

، وقد أشرت على وجھ التحدید إلدارة نطاق IANAتعالج جمیع الوظائف المدرجة في عقد 

 ى معالجة.بواحدة من تلك القضایا التي تحتاج إل INT. لـالمستوى األعلى 

ثم نقطتي األخیرة، حتى نتمكن من المضي قدما، ھو أنني أرید أن أكرر مرة أخرى أنھ ال یوجد 

 ھنا وقت نھائي سریع وصارم.

ھناك كھدف ألن ذلك عندما تنتھي فترة األساس من العقد مع  2015تم وضع تاریخ سبتمبر 

ICANNإذا كان المجتمع  النھائي. ، ولكن ھذا ال ینبغي أن ینظر إلى ھذا باعتباره الموعد

یحتاج لمزید من الوقت، لدینا القدرة على تمدید العقد لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولكن آمل أال 

یمكننا التمدید ألقل من ذلك، مع  یعتقد أحد أنھ بحاجة إلى أربع سنوات النجاز ھذا األمر.

عمل مع الشعور بالحاجة ، وأعتقد أنھ من المھم أن یواصل المجتمع الICANNاالتفاق مع 

 الملحة والمھمة إلكمال ھذا العمل.

ولكن في نھایة الیوم، األمر متروك للمجتمع لتحدید إطار زمني مناسب بشكل أفضل ألصحاب 

 وسیعمل بشكل جید. NTIAالمصلحة كما وضعوا اقتراًحا تتوفر فیھ شروط 

ثق من أن ھذا المجتمع سوف یقوم أنا وا أود فقط توجیھ الشكر إلى المشاركین في ھذه العملیة.

بھذا على النحو الصحیح وسیخرج بشكل أقوى في نھایة ھذه العملیة، ولكننا جمیعا لدینا 

مصلحة في ھذه المرحلة االنتقالیة وفي تأكید بقاء اإلنترنت منصة مفتوحة ودینامیكیة للتقدم 

 االقتصادي واالجتماعي.
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 د ولكن دعونا ننتقل للعروض التقدیمیة األخرى.وبھذا األمر، سوف نتلقى األسئلة فیما بع

 بیرتراند ھنا؟

 

 شكًرا جزیًال لك الري. شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

 [ تصفیق ]

 التقطت نقطتین مما قلتھ.

 ھناك ثالثة نقاط: IANAاألولى ھي تسلیط الضوء الذي شرحتھ من قبل، في عملیة انتقال 

معظم األسئلة التي أثرتھا على وجھ التحدید أو األھم موجھة  المعاییر واألرقام واألسماء.

، ولیز فوھر، الذي ھو ھنا، والرئیس CWGلالقتراح الذي أنتجتھ مجموعة األسماء، المسماة 

 لدیھم إمكانیة التناغم في وقت الحق. CWG لـالمشارك 

علیھما بشأن العنصر الثاني الذي أردت أن أسلط الضوء علیھ، ھما العنصرین الذین علقت 

توقیت، وشيء واحد فیما یتعلق بالموعد النھائي والتمدیدات المحتملة، ولكن العنصر الثاني 

الذي یحتاج إلى أن یوضع في االعتبار ھو التمییز بین إعداد و إنتاج اقتراح والوقت الالزم 

  لتنفیذه ولتطویر التنفیذ.

الجدید یعرف التمییز بین ما  gTLDمج وأي شخص في ھذه القاعة الذین اتبعوا إلى حد ما برنا

 والوقت الذي استغرق تنفیذه بعد ذلك. 2008تم االتفاق علیھ في عام 

لذا لمجرد التذكیر بأن إعداد وثیقة على الورق في بعض األحیان ھو أمر یحتاج إلى تفسیر أكثر 

 قلیال من ذلك.

ھو الرئیس التنفیذي لمبادرة اآلن یسرني االنتقال إلى إیرا ماجازینر، الذي، كما تعلمون، 

 بشأن المساءلة. CCWG لـالوصول لصحة كلینتون وأیضا أحد المستشارین 

لكنھ كان أیضا، كما یعرف معظمكم، موجوًدا في إدارة كلینتون عندما كان یجري اإلنشاء العام 

  .ICANN لـ
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د أن أطرحھ علیھ، السؤال الذي أری لوجوده ھنا. -وبشكل أساسي، فالسبب الذي أنا سعید جًدا 

 ؟1998كم یعتبر ما تم إلى الیوم تلبیة لما تم كان ھدًفا في عام  لتقدیم عرضھ ھو:

 

  شكًرا جزیًال.  إیرا ماجازینر:

 سأتحدث قلیًال عن التاریخ ألنني أعتقد أنھ لھ صلة بما یحدث اآلن.

في مكتبي في البیت األبیض كرد على بضعة أسابیع كانت صعبة للغایة  ICANNبدأت فكرة 

، وأرید أن أعیدكم مرة أخرى إلى ذلك التوقیت لوصف العالم البدیل الذي یمكن 1996في عام 

 اتفقنا؟ أن یحدث، والذي ال یزال یمكن أن یحدث إذا لم تتم األشیاء بشكل صحیح.

تطویر بعض األفكار حول ما  1994نتون في عام أوال وقبل كل شيء، طلب مني الرئیس كلی

یمكن عملھ للمساعدة في تعزیز النمو طویل األجل لالقتصاد األمریكي إذا كان سوف یتم إعادة 

 ، وھو ما تم.1996انتخابھ في عام 

، فقط ألذكركم بتلك الفترة، كان ھناك الكثیر من الناس 1994وفي ذلك الوقت، في عام 

 فرنسا أكثر ممن كانوا یستخدمون اإلنترنت على مستوى العالم، حسنا؟یستخدمون مینیتل في 

  لذا فقد كان ھذا وقت مختلف تماًما.

ولكن مع ذلك، رأینا إمكانیة استخدام اإلنترنت، وما قلتھ لھ كان "ھناك ثالث موجات تكنولوجیة 

ي،" اإلنترنت جدیدة یمكن أن تساعد في إنتاج النمو على المدى الطویل في االقتصاد العالم

أحدھا، وتسلسل الجینوم البشري وما سیعنیھ للتكنولوجیا الحیویة ستكون الثانیة، والطاقة 

المتجددة ستكون الثالثة، وما یجب علینا أن نحاول القیام بھ ھو اإلسراع في البیئة السیاسیة لتلك 

وتحقیق االستفادة  الموجات التكنولوجیا الجدیدة الثالثة إلنتاج النمو االقتصادي في العالم

  االجتماعیة للعالم.

وأولئك منكم الذین درسوا التاریخ االقتصادي یعلمون أن موجات التكنولجیا مثل ھذه على مر 

 التاریخ ھي التي أنتجت النمو االقتصادي على المدى الطویل، ألیس كذلك؟

الوزراء األخرین لذلك جاء اإلنترنت أوال، ولحسن الحظ في ذلك الوقت، لم یكن أمناء مجلس 

وكبار المسؤولین یعرفون الكثیر عن ما ھو اإلنترنت، ولذا قالوا، "بالتأكید، إذا كان ماجازینر 
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یرید القیام بذلك، فاجعلھ یقوم بھ"، وكان لي مساًرا حًرا إلى حد ما للقیام بذلك وساعد في 

 تطویر البرنامج.

 

 لقد ولت ھذه األیام. متحدث مجھول:

 

  – و  إیرا ماجازینر:

  كان لالري عمل أصعب مما واجھتھ أنا. أعرف ذلك. لقد ولت ھذه األیام. 

ولكننا نسقنا ھذا األمر بعیًدا عن البیت األبیض وأنشأنا فریًقا حكومًیا دولًیا للنظر في ما ینبغي 

والذي أسفر عن ورقة بیضاء نفذناھا بعد ذلك في سلسلة من االتفاقیات الدولیة  القیام بھ.

انین الداخلیة في الوالیات المتحدة وفي ذلك الوقت كان ھناك نقاش حول وضع القلیل من والقو

تخلصنا من ذلك، وجعناھا بیئة خالیة من  الضرائب على كل إرسال، البعض منكم رما یتذكر.

كان ھناك مناقشات في منظمة التجارة العالمیة حول رسوم االستیراد على التجارة  الضرائب.

 وتخلصنا من ذلك. كان ھناك الكثیر من الحدیث عن الرقابة. وتخلصنا من ذلك. اإللكترونیة.

إنشاء بیئة عالمیة للتوقیعات الرقمیة، بیئة عالمیة للسوق ومجتمع اإلنترنت لوضع المعاییر، بدال 

من أن یقوم التنظیم الحكومي بذلك، وإجراء مجموعة متنوعة من األشیاء األخرى، حوالي 

  أشیاء أخرى مختلفة أنتجت بیئة سوق مدفوعة.ثمانیة أو تسعة 

وكان الھدف الرئیسي منھ السماح لإلنترنت تطویر سرعة اإلنترنت وتحریر إبداع كثیر من 

 الناس للمساعدة على خلق بیئة اإلنترنت.

اآلن، في أثناء ذلك، كانت ھناك فترة واحدة من أسبوعین كنت قد طلبت فیھا مراجعة قانونیة 

مع شبكة اإلنترنت، وفي ذلك الوقت تركت وزارة الدفاع في الوالیات  -لما كان یحدث مع 

لجامعة جنوب كالیفورنیا، جون  IANA، عقد DARPAالمتحدة، من خالل منظمة تسمى 

زارة التجارة األسماء وخادم الجذر إلى الشركة التي كانت تسمى آنذاك بوستل، ومن ثم تركت و

 حلول الشبكات.

 -دعوى قضائیة للطعن في سلطة ھذه  53وعاد المستشار القانوني وقال "ھل تعلم أن ھناك 

ھذه الطریقة في ممارسة األعمال التجاریة وأنھم یعملون في طریقھم من خالل نظم المحاكم 
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م سوف یؤتي ثماره وعلى األرجح سوف یمزق شبكة اإلنترنت، وذلك ألن المختلفة، وبعضھ

لدیك عدد من القضاة الذین ال یعرفون شیئا عن التكنولوجیا والذین سوف یتخذون تلك 

 القرارات؟ "

، وكالة مشروع األبحاث الدفاعیة DARPAوفي الوقت نفسھ، تلقیت مكالمة من رئیس 

ج من ھذا، نحن ال نرید أن یكون لنا السیطرة على ھذا بعد المتقدمة، قائال: "نحن نرید الخرو

  "اآلن، وسوف نخرج العام المقبل، ماذا ترون یا رفاق

تلقیت مكالمة من رئیس جامعة جنوب كالیفورنیا الذي قال: "لدینا كل ھذه القضایاالتي نحن 

  نرید أن نخرج من ذلك." ونحن ال نرغب في القیام بھذا مرة أخرى. موضوعھا.

عاما من معارضة اعتماد بروتوكوالت  12اتصل االتحاد الدولي لالتصاالت بي، وبعد 

 اإلنترنت، فجأة قرروا أنھم یریدون السیطرة على اإلنترنت ولذلك أرادوا أن یأخذوه.

وفي الوقت نفسھ، قام وفد من الكونجرس األمریكي بزیارتي قائال: "انظر، أمریكا اخترعت 

ال تتالعبوا  إنھ یمثل مسألة تتعلق باألمن الوطني. إبقاؤه تحت السیطرة. ویجب علینا اإلنترنت.

  بذلك."

للوالیات المتحدة، وقالت، كما تعلمون، "نحن نرید  FCCوجاءت لجنة االتصاالت الفیدرالیة، 

  – كانت وصلتكم الصورة. -تنظیم االتصال الھاتفي عبر اإلنترنت و" 

 عما إذا كان بوسعنا القیام بھذا العمل بالفعل. وفي تلك المرحلة، كنت بدأت أتسائل

  -تأتي من ذلك، ولدیھا اثنین من  ICANN لـاآلن، الفكرة  

وبالمناسبة، خالل تلك الفترة، القوة الكبیرة األخرى التي كنت أتحدث إلیھا، كان ھناك عدد من 

ثمارات كبیرة في مجموعات الشركات المختلفة والمجموعات التجاریة التي أرادت القیام باست

شبكة اإلنترنت ولكن لم ترغب في القیام بذلك في وجھھ ھذا النوع من البیئة، ھذا النوع من 

ولذا كانوا یأتون ویقولون، "انظروا، نعتقد أن ھناك  البیئة القانونیة التي ال یمكن التنبؤ بھا.

  ار ھنا فیما یحدث."الكثیر من اإلمكانیات ھنا لكننا لن نستثمر حتى نرى مزیدا من االستقر

تشغیل اإلنترنت ولھا  -وبالمناسبة، أعتقدت جمعیة اإلنترنت أیضا أنھ یجب علیھا التشغیل 

 الحق في القیام بذلك.
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لذلك على أیة حال، ما فعلناه كان أنھ علینا تحقیق التوازن بین عدد من المصالح المختلفة، كما 

ة لتكون وسیلة دولیة، ولیست وسیلة تسیطر ترون، ولكن كنا نظن أن، كما تعلمون، ھناك حاج

علیھا حكومة الوالیات المتحدة، وإال فلن تنطلق، ولن تربح باالعتماد على الصعید العالمي، 

 ویجب أن تكون وسیلة عالمیة.

حسنا، تمثل األمم المتحدة على حد سواء الحكومات، ولكنھا تتحرك  لم ال تكون األمم المتحدة.؟

في السیاسة العالمیة من مختلف األنواع، وكان على  -ن ننشغل في ببطء أیضا، ویمكن أ

 اإلنترنت التحرك بشكل أسرع والعدید من أصحاب المصلحة، ولیس فقط الحكومات.

 ومن ثم فإن تحویلھ إلى األمم المتحدة ال معنى لھ، أو حتى للھیئات الحكومیة.

اریة للربح ألنھ كان یحتوي من ناحیة أخرى، لم نرد خصخصة تشغیل اإلنترنت لمصالح تج

 على الكثیر من القیمة العالمیة منھ لتحویلھ لبعض المصالح القلیلة المتعلقة بالربح.

لذلك توصلنا، على مدار عام ونصف من التشاور وھلم جرا، إلى فكرة لم تكن موجودة في 

تلفة وتكون العالم قبل مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین التي من شأنھا أن تمثل مصالح مخ

القاعدة الشعبیة والمجموعات الدیمقراطیة وأساسا مجموعات التقنیة، بدون جماعة سیاسیة، 

ولكن معترف بھا من قبل الحكومات، بحیث یكون لھا السلطة القانونیة للقیام بما یلزم القیام بھ 

ضع للقیام بھا ویمكن التعامل مع الدعاوى القضائیة، مع قاعدة إیرادات مستدامة حتى أنھا ال تخ

 العمل بشكل مستقل، ولكن ستكون مفتوحة وشفافة وھلم جرا.

 من ھذا كعملیة. ICANNثم جائت 

 ICANNاآلن، أنا اتخذت القرار عندما غادرت البیت األبیض أنني یجب أال أكون مشارًكا في 

یجيء  ألنھا تشكل سابقة سیئة بالنسبة للشخص الذي كان مسؤوال عن العملیة التي أعدتھا ثم

  ویعمل بھا، أظن، ألنھا بحاجة إلى أن تكون مستقلة.

 إذا لماذا عدت وأرھقتكم اآلن؟

ألن ھناك قطعة لما كان في ذھننا لم تأتي ثمرتھا حتى اآلن، للعدید من القضایا المتعلقة 

 بالسیاسة األمیركیة.

 ع السلطة عنھا.أن حكومة الوالیات المتحدة سوف ترف ICANNكانت دائما النیة عندما أنشأنا 

فقد كان من المنطقي لحكومة الوالیات المتحدة أن یكون لھا السیطرة على فترة االنتقال ألنھ ال 
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یمكنك أن تكون على یقین مما كان سیحدث وأردت الحفاظ على ھذا االستقرار، ولكنھ كان 

رتكز على دائما الھدف الذي كانت حكومة الوالیات المتحدة سوف تقدمھ إلى عملیة عالمیة ت

 العدید من أصحاب المصلحة.

ونحن نحیي ذلك،  واالدارة الحالیة في واشنطن، تحت قیادة الري، تتحرك اآلن في ھذا االتجاه.

أولئك منا الذین عملوا في األیام األولى في ھذا، ونعتقد أنھ من الضروري للغایة المضي قدًما 

 وتحقیق ذلك.

وأعرفكم جمیًعا، ألنكم خبراء وشاركتم في  – نترنتاآلن، بصفتي مراقب من الخارج أراقب اإل

وجمیع  ICANNتفاصیل ھذا كل یوم وكل أسبوع، یمكنكم أن تخبروني بجمیع المشكالت مع 

تكون  األشیاء التي التتم بشكل صحیح وھكذا، وبالتأكید بال شك أنھا عملیة فوضویة.

 صلحة وھكذا.الدیمقراطیة دائًما عندما یكون لدیك الكثیر من أصحاب الم

  ولكن من الخارج، دعونا فقط نلقي نظرة على ذلك.

  أعني، في األساس أن اإلنترنت نمى بشكل فلكي بشكل أكبر مما كان یتخیلھ أي شخص.

 حدثت كل ھذه األشیاء لكم. ال أدري لدیكم كم من اللغات. لدیكم أجھزة نقالة. لدینا واي فاي.

في األساس، اإلنترنت یستوعب كل ذلك  مشكالت خطیرة.وال تقرؤون أبًدا قصًصا كبیرة حول 

 ویعمل وینمو ویسیر على ما یرام.

لذلك من الخارج، إذا نظرتم إلى ذلك وقلتم أن ھذا لم ینجح في مسعاه بشكل شيء، مقارنة بـ 

 دعوى قضائیة وجمیع ھذه المجموعات تسعى للسیطرة وھلم جرا وھكذا دوالیك. 53

 من المھم جدا أن تنتھي ھذه العملیة والوصول إلى النتیجة النھائیة منھا.ولذا فإنني أعتقد أنھ 

 واآلن، فقط بضع كلمات أخیرة.

أنا معروف  أعتقد أن المعاییر التي وضعھا الري وحكومة الوالیات المتحدة لالنتقال ممتازة.

ما أعتقد أن  لیس لدي. بأنني شخص صریح، وإذا كان عندي شيء سلبي ألقولھ، فسأقولھ.

وأود أن أؤكد بشكل خاص أن الشفافیة وطبیعة  وضعوه ھو مجموعة جیدة جًدا من المعاییر.

أصحاب المصلحة لتطویر العملیة والخطط االنتقالیة التي تقومون بھا ھي الطریق الصحیح 

أعتقد أن أكبر  لتحقیق ذلك، وأنھ من المھم أن یبقى اإلنترنت مفتوًحا وقابال للتشغیل المتبادل.

 أعرف أنھ كان ھناك بعض المقتبسات من الرئیس كلینتون أثارت غضب اآلخرین. – خاوفالم
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الشيء الوحید الذي یشعر  أعني، أنھ یدعم ھذه العملیة. – الوحید وقد تحدثت لھ بشأن ذلك.

بالقلق إزاءه ھو أن تكون على یقین من أن ھناك آلیات المساءلة التي تحافظ على بقاء اإلنترنت 

قابال للتشغیل المتبادل بشكل كامل وال یمكن االستیالء علیھ سواء من أصحاب مفتوًحا و

 المصالح الخاصة أو الحكومات التي ستغلق العملیة.

  لذلك أعتقد أن ھذا األمر مھم.

 مع مضینا قدًما. -وبعد ذلك بالطبع فإنھ یجب الحفاظ على استقرار اإلنترنت ونحن 

اتي بأن أقول أن لدیكم تحدي حقیقي اآلن كمجموعة، لذلك اسمحوا لي فقط أن أنھي مالحظ

أعلم أنھ ال توجد حاجة  األوسع ومجتمع أصحاب المصلحة، إلنشاء العملیة. ICANNومجتمع 

أود أن أقترح القیام بذلك بأسرع ما یمكن، ألنني  للقیام بذلك في أي وقت محدد، كما قال الري.

واعتقد  یجب علیك االستیالء على تلك الفرصة.أعتقد أن ھناك فرصة سانحة ھنا النجاز ذلك و

سنة الماضیة  19 لـأن علیكم مسؤولیة حقیقیة للقیام بذلك بعنایة وبشكل صحیح ألنھ كما عملت ا

سنة المقبلة، للتأكد من أن كل شيء  50 لـبشكل جید جدا لإلنترنت، ففي أیدیكم كیف ستعمل ا

 یتم بشكل صحیح.

ستحق طاقتك، وإذا قمتم بذلك على النحو الصحیح، سوف یستمر لذا فإن األمر یستحق وقتك، وی

 العالم في االستفادة من اإلنترنت بطرق ال یمكننا حتى تصورھا، للمضي قدما.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

قد یستغرق  من الممتع دائًما أن ترى مواقف یتم فیھا تنفیذ وعود واحدة من الحكومات. شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

ا، ولكن من الجید دائما أن تالحظ عند الوفاء بالوعود، لذلك ھذا شيء جید، وبصفتي وقت

 موظف عمومي سابق، فأنا أقدر ذلك.

 أردت فقط أن أبرز أمرین.

لقد أكدتم بشكل واضح أن ما یحدث الیوم ھو بالضبط ما كان  ربما تسمحوا لنا بعنصر التأكید.

كان مناقشة وجیزة بشأن  CWGعلى قائمة  أما العنصر اآلخر الذي التقطتھ مقصوًدا.
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الصیاغة بین "ما یقوده القطاع الخاص"، و"ما تقوده الخصخصة" و"أصحاب المصلحة 

 المتعددین"و "نظام أصحاب المصلحة المتعددین" أو التحول إلى مجتمع أصحاب المصلحة.

  – ھل یمكنكم تأكید أن التعبیرین یعنیان نفس الشيء أنھما

 

 ال یمكن بالضبط. لذلك أوال، استخدام عبارة "مقصود تماًما" یعطي الكثیر من التبصر. نعم.  ر:إیرا ماجازین

 ولكن بالتأكید العملیة اآلن ھي ما كان مقصوًدا وما كان مكتوًبا في ورقتنا البیضاء األصلیة.

ولكن لم للعدید من األسباب السیاسیة في الوالیات المتحدة،  كان ینبغي أن یحدث بشكل أسرع.

 ھذا ما كان مقصوًدا. ولكنھ یحدث اآلن، ولذلك فھذا حقیقي تماًما. یحدث.

وثانیا، استخدام كلمة "الخاص" في مقابل "أصحاب المصلحة المتعددین"، ما نعنیھ بكلمة 

وكان ذلك تفرقة عن العملیات التي تقودھا  "الخاص" كان دائما أصحاب المصلحة المتعددین.

ى الحكومات أن تشارك، بطبیعة الحال، وأنھا، وأنھا بحاجة إلى لعب دور ویتعین عل الحكومة.

أصحاب المصلحة المتعددین، لكن من المقرر أن یقودھا المجتمع الواسع، الذي ھو في المقام 

 األول مجتمع خاص من مختلف أصحاب المصلحة.

 تدیره الحكومة.لذلك كان "أصحاب المصلحة" ھم ما نعنیھ دوًما بالحل الخاص مقابل حل 

  – شعرنا بأن ھذه الطریقة ھي -وكما قلت، األسباب التي تجعلنا  

كما تعلمون، فإن بعض الناس في الوالیات المتحدة سوف یقول اآلن،  -وبالمناسبة، ھذا ھو 

 ویقولون: "حسنا، أنظر، إذا كانت األمور تعمل على ما یرام، كما ھو الحال، لماذا نغیرھا؟

  الحكومة األمریكیة في المراقبة؟" لماذا ال تستمر

والجواب ھو أن، حسنا، سیاسیا قد یكون األمر یعمل بشكل جید اآلن، ولكن إذا تركنا كل ذلك 

یخضع ألیة حكومة، فقد تدخل اعتبارات سیاسیة في بعض الحكومات المستقبلیة التي ال یمكن 

، وھكذا من األفضل البقاء مع نموذج التنبؤ بھا، والتي یمكن أن تعكر صفو الفائدة العالمیة كلھا

أصحاب المصلحة المتعددین، على المدى الطویل، وأیضا ألن ھذه وسیلة عالمیة حًقا وینبغي 

وكما ذكرت من قبل، فإن األمم المتحدة بشكل رئیسي  أن یشرف علیھا على الصعید العالمي.

ك وھي تتحرك أیضا بشكل أبطأ ھیئة حكومیة دولیة لذلك فھي لیست الھیئة الدولیة المناسبة لذل
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 ھذه ال تتحرك بالسرعة التي قد تحلو للبعض ولكنھا أسرع من عملیات األمم المتحدة. من ذلك.

  وھذا ھو السبب في اختیار أصحاب المصلحة المتعددین.

 أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. 

 

  شكًرا جزیًال. شكًرا. بكل تأكید.  برتراند دي ال تشابیل:

 تعلیق ثاني سریع. مجرد

أنت  لكي أختار كلمة كنت قد استخدمتھا، نحن نستخدم كثیًرا مصطلح "االستقرار" و "األمن"

استخدمت كلمة أعتقد أنھا على أساس شخصي قد تكون مثیرة لالھتمام لتؤخذ في االعتبارات 

 مھمة. في تلك المناقشات، وھي "القدرة على التنبؤ"، وأردت فقط أن ألتقطھا ألنھا صیغة

اآلن، أرید أن أعطي الكلمة لیان آرت شولت من جامعة وارویك وھو أیضا أحد المستشارین 

بشأن المساءلة وربما أطلب منكم، ضمن اإلطار الزمني المحدود،  CCWGالذین قدموا إلى 

في حد ذاتھا والمساءلة عن  IANAتسلیط الضوء على بعض الفروق بین المساءلة المتعلقة بـ 

ICANN أدرك أن لدیكم عدد قلیل من الشرائح. كل عام.بش 

 

 أشكركم على الحضور واالستماع. إنني سعید لتواجدي ھنا. ومساء الخیر. نعم شكرًا برتراند. جین كورستینز:

حیث قدمتھا في لندن وأحاول أن أعكس ما  – حصلت على ھذه المالحظات من أشیاء كتبتھا

مرة أخرى، أود أن أقول لألسف أنھ منذ  سئلة.إنھا مجموعة من األ حدث منذ ذلك الوقت.

وقد بدأت أعتقد أنھ ال یوجد قدر من الوقت  .ICANNاجتماع لندن فأنا مازلت لست خبیًرا في 

أنا مستشار  ولكن مرة أخرى، أنا أحد المستشارین. مع ھذه المنظمة سوف یجعلني خبیًرا.

 أكادیمي غیر مدفوع األجر، فقط لیكون ذلك واضًحا.

لدینا سؤال عن المساءلة، وھو السؤال األساسي،  ینا سؤاالن أساسیان، كما ذكر برتراند للتو.لد

لظروف ما  IANAوالسؤال الفوري حول كیف یمكن بناء المساءلة بشكل أفضل لتنفیذ وظائف 

ولكن بعد ذلك ھناك  وھذا ھو السؤال الفوري وما یسمى بسؤال المسار الواحد. .NTIAبعد 

 واإلدارة العالمیة لإلنترنت، وھذا ھو المسار الثاني. ICANNأسئلة أوسع بشأن المساءلة في 
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وھناك جزء من سؤال، إلى أي مدى تكون إجابات نوع ما من األسئلة محاصرة بنوعین من 

 األسئلة والناس ال توافق أین بالضبط تقع إجابة ھذا السؤال.

ما الذي  ما الذي یصنع المساءلة؟ ما ھي المساءلة؟ خل ھذین السؤالین.تسعة أسئلة فرعیة دا

من خالل أي  ومن الذین سیكون مسؤوًال أمامھم؟ من المسؤول؟ تریدون أن تقدمھ لكم المساءلة؟

وأخیًرا ما مدى مساءلة  ما مدى إنصافھا؟ ما مدى فاعلیة ھذه اآللیات؟ آلیة سیكون مسؤوًال؟

المساءلة،  أجل. ثانیة لكل واحد من ھؤالء. 45لذا أعتقد أن لدي  مساءلة؟أولئك القائمین على ال

 IANAفقط، مرة أخرى، ھم أشخاص لدیھم أفكار مختلفة وعملیات یجیب علیھا صاحب عقد 

ألجل الطرق واألسالیب  IANAلألشخاص المتضررین، األشخاص المتضررین من وظائف 

أود عادة  ما الذي تحتویھ المساءلة؟ یذ ھذه الوظائف.التي یقوم صاحب العقد أو ال یقوم بھا بتنف

عفًوا،  – أالحظ أنھ في المناقشات أن أقسم اإلجابة، الشفافیة، التشاور، والمراجعة، واإلنصاف.

ھناك المزید من الكالم في اآلونة األخیرة عن المراجعة واإلنصاف والقلیل عن الشفافیة 

 ذا یعني أن الجمیع سعداء بالشفافیة والتشاور كما ھم؟لقد طرحت السؤال للتو، ھل ھ والتشاور.

 ربما ھذا متضمن.

الشيء اآلخر ھو، عندما أسمع األشخاص یتكلمون عن المراجعة واإلنصاف، عادة ما یتكلمون 

وفي الواقع فإن المراجعة واإلنصاف ھم أیًضا  عن العقوبات على األشیاء الخطأ التي وقعت.

وربما یمكن للشخص  لذلك فھي لیست دائًما لمعاقبة اآلخرین. مي.عن التعلم والتحسین التنظی

 أن یتذكر كال الجانبین من ذلك.

الحظت أن ھناك كالم في المناقشات أیًضا بشأن الضوابط والتوازنات واالستقالل، مثل أبعاد 

أتعجب ما إذا كانت ھذه صفات مرغوبة لعملیات المساءلة بدال من المكونات  المساءلة.

 سیة للمساءلة نفسھا، ولكن ھذا شيء یمكننا المناقشة فیھ في األیام القادمة.األسا

 لماذا تریدون المساءلة؟ أعني، ربما یكون ھذا شيء قد یتذكره بعض الناس. المساءلة لماذا؟

اآلن، عندما أقرأ الصحف التي تصدر من فریق العمل وغیرھا، ھناك الكثیر من الكالم عن 

ھذا شيء بما تعد  تابعة القوانین واإلجراءات القانونیة، واإلجراءات.سوف تصبح مسؤوال عن م

ھم  .IANAوالشيء الثاني ھو حول أن تصبح مسؤوال، وھذه وظیفة وظائف  مسؤوال عنھ.

یمكنك أیًضا، باإلضافة إلى ذلك، على الرغم، طلب المساءلة  ھذا ما یعملونھ. یقومون بذلك.

أعني، قد تكون مسؤوال عن ھل  كة الدیمقراطیة والسیطرة؟ھل ھي للمشار عن اإلدارة المالیة؟

سمعت بعض األشخاص یقولون أنھ ینبغي أن تكون  تستمع بالفعل لجمیع المشاركین وھكذا.
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ھناك مساءلة للعدالة التوزیعیة بمعنى جعل اإلنترنت متاًحا لمن لیس لدیھم إنترنت في الوقت 

االستقامة األخالقیة، سمعت بعض الناس یقولون أن  فھل ھذا سؤال حول المساءلة؟ الحالي.

ICANN  أو أن صاحب عقد  -ینبغي أنIANA  ینبغي أن یكون مسؤوًال عن تلبیة معاییر

 حقوق اإلنسان وما إلى ذلك.

كما أقول، حتى اآلن ھاتین األولین ھما اللتان  – حتى اآلن لذا أعتقد أنھ ما زال ھناك سؤال.

من یقوم  لكني أسمع اآلخرین في األروقة یتحدثون عن أشیاء أخرى.تظھران في المناقشات، و

أعتقد أن معظم االفتراضات تبدوا  .IANAأعني، من سیكون مسؤوًال عن وظائف  بالمساءلة؟

ستظل المسؤول  ICANN، ولكن ھناك مناقشات وجدال حول ما إذا كانت ICANNأنھا 

یأتي أصحاب المصلحة. وإذا نظرتم إلى  حسًنا، ھنا حیث المساءلة لمن؟ بشكل دائم أم ال.

الورقة األخیرة لمجموعة العمل عبر المجتمع، سترون قائمة طویلة جًدا، جًدا من جمیع أنواع 

یمكنكم  من أصحاب المصلحة المحتملین مع جمیع أنواع المختصرات المرفقة أیًضا، برتراند.

أعتقد أنكم  حكام والمستخدمین.تقسیمھا لقول أن ھؤالء ھم رجال األعمال، والمناصرین وال

وتصبح األمور أكثر  ICANNیمكنكم تغطیة معظم ھذه الفئات، ثم تندمجون في محادثات 

حسنا، ھناك ھذا النوع من فیتو حكومة الوالیات  من خالل أي آلیة ستجرون المساءلة؟ تعقیًدا.

 ة یتم سحبھا اآلن.المتحدة سواء تضمن أكثرمما استخدم في الواقع، ولكن ھذا آلیة للمساءل

أو أي منظمة  ITUوالحكومیة الدولیة تم رفضھا سواء من خالل االتحاد الدولي لالتصاالت 

للقیام بالمساءلة من خالل االنتخاب  2001كانت ھناك محاولة في عام  حكومیة دولیة أخرى.

حًدا في ولكن ھذا لم یترك ذكرى تاریخیة جیدة مع معظم األشخاص، لذلك ال أسمع أ المباشر.

  ولكنھ أمر محتمل. الواقع یقترح ذلك في الوقت الحالي.

ولكن بالطبع ھذا ال یخبرك  لذلك فترتیبات أصحاب المصلحة المتعددین ھي نوع من الربح.

بالكثیر ألن ھناك الكثیر من األنواع المختلفة من ترتیبات أصحاب المصلحة المتعددین، یجب 

وإلى جانب ترتیبات  بالطبع ما یتحدث عنھ الناس اآلن.علیكم الدخول في التفاصیل وھذا 

أصحاب المصلحة المتعددین ربما تأتي المساءلة من العالم األوسع أیًضا كذلك مع المداوالت 

  الخارجیة وربما یكون ھناك أشكال للقضاء أیًضا.

ل من الري أشار ك األول، أنتم تریدون اآللیة أن تكون فعالة. لذلك، السؤال األخیر حول ذلك.

ربما أیًضا، على الرغم من ذلك،  اختبار الضغوط وھكذا. -وإرا ألھمیة ذلك، واالختبارات 

فھل ھي تعمل، ولكن أیًضا لمن تعمل وھل تتضمن جمیع  تسألون عن آلیات منصفة أیًضا.

 – أنا أسمع ألنھ لیس الجمیع لدیھم نفس المصلحة. المصالح وتحقیق التوازن بینھا إلى حد ما.
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نحن جمیًعا نتوافق بشكل جید في ھذه  – وأنا ICANNما تعلمون، تسمعون كالًما من مجتمع ك

وأیًضا الناس  ولكن ھذا ال یعني أننا جمیًعا لدینا نفس االھتمامات. القاعة، وھذا أمر جید.

بعض األشخاص یتحدثون  حسًنا، علینا جمیًعا أن نراقب ذلك. یتحدثون عن المصلحة العامة.

حة العامة ویدعون ھذا المصطلح ألنفسھم ولكنھ لیس دائًما المصلحة العامة ولكنھا عن المصل

لذلك یجب أن یكون ھناك فحص دقیق، خاصة عندما یكون ھذا  أجزاء معینة من األمور العامة.

التحدث عن عملیات من القاع ألعلى على أساس  ما یحدث ھنا بالضبط. – النوع من اللغة

ربما تریدون أن تسألوا ما ھو مجتمع  فقط تأكدوا أنھ حقیقي، فیما أعتقد. – ھذا أمر جید متساو.

ICANN .ألن ھناك فارق بین مجتمع  وما الذي الیمثلھICANN .والمجتمع العالمي 

والمساءلة متفاوتة، لننظر حول ھذه القاعة وأعتقد أنكم  -ویفترض أن واحًدا من المفترض أن 

قد  ل البالد، والتمثیل اإلقلیمي والتمثیل اللغوي وما إلى ذلك.سترون اختالالت معینة من تمثی

 المجتمع اآلخر لیس كذلك وربما تودون التفكیر في ذلك. یصل أحدھا إلى العجز وما إلى ذلك.

من سكان العالم ال  %58ھذا یشیر إلى أن  %.58وأنا أشیر لكم لتكونوا على علم بـ

وأخیًرا، مساءلة  في إدارة اإلنترنت، أیضا. یستخدمون اإلنترنت، وقد یكون لھم مصلحة

مجرد أفكار لمن منكم في ھذه القاعة الذین یفكرون في المشاركة في محاسبة صاحب  المساءلة.

المساءلة متبادلة وكل شخص یجب أن یكون مسؤوًال، بما في ذلك المسؤولین عن  .IANAعقد 

ما مدى  فافیتكم كقوة للمساءلة.لذا أنظروا إلى أنفسكم أیًضا وقرروا مدى ش المساءلة.

إلى أي مدى ستخضعون  ھل أنشطتكم مثل المراجعة المستقلة؟ – كم تقومون استشارتكم؟

وإذا كنا نقول القلیل فقط عن التمثیل، أیًضا،  للمعالجة عندما تدعون تمثیل الجماھیر المتأثرة؟

ن ھناك أیضا حدیث جدید ألنني أسمع الكثیر من الناس یتحدثون عن أنھم یمثلون ھیئات واآل

مرة أخرى، مجرد التفكیر قلیال بعنایة حول ما تقولونھ في الواقع  -عن أعضاء ومندوبین في 

التحدث عن ذلك یعني أنكم كلفتم بصراحة من  ربما عندما تمثلون، ھل تتحدثون عنھم؟ ھناك.

ر من المرات عندما وأعتقد في الكثی قبل بعض االنتخابات أو القوانین أو شيء من ھذا القبیل.

لیس بطریقة رسمیة  یقول الناس أنھم یمثلون ھیئات، أنھم ال یتحدثون في الواقع نیابة عنھا.

ھذا ال یعني أن الشخص لیس لھ الحق في الكالم، ولكن األمر مختلف عندما تكون  مكلفة.

ة معینة أو أنا أنت تقول أنا من دول یمكنك التحدث. یمكنك التحدث. عضًوا منتخًبا في البرلمان.

أدعي معرفة الكثیر حول ذلك ألنني جئت من  – شخص معوق أو أي شيء ثم تقول أدعي أنني

ال بأس  یمكنك أیًضا أن تدعي التمثیل ألنك تتحدث مع مجموعة معینة. ال بأس. مكان معین.

ھیئة ولكن تمثیل  حسًنا، بدون أسماء. – أنا أفكر في وغالًبا ما تتحدث عن ذلك. بھذا أیًضا.

لذلك ھناك الكثیر من األشیاء للتفكیر فیھا، ربما عن مساءلة  والتحدث عنھا لیس نفس الشيء.

، واألشخاص ICANNومرة أخرى، كیفیة تشكیل ھیئة المساءلة لمجتمع  أصحاب المساءلة.
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الذین یتجمعون في مثل ھذه اللقاءات، للمجتمع العالمي على نطاق أوسع لمستخدمي اإلنترنت 

مرة أخرى، یسرني أن ھذه مشكلتكم ولیست  ن والمحتملین المتوقعین على حد سواء.الحالیی

 مشكلتي.

 [ ضحك ]

 

 -شكًرا لك جان، أعتقد أنھ سیكون ھناك العدید من الفرص للحفر بشكل أعمق في تلك  شكًرا. برتراند دي ال تشابیل: 

نفتتح األسئلة واألجوبة، قبل أن  في ھذه األسئلة بخصوص المساءلة في جلسات خالل األسبوع.

سبق أن أشرت إلى  أود فقط إعادة تسجیل األشخاص اآلخرین الموجودین في اللجنة ھنا اآلن.

، وھي مجموعة التوجیھ الشاملة التي تتعامل مع الركیزة ICGباتریك فالتستروم الذي مع 

كون مفیًدا في أعتذر عن تكرار ذلك، لكنھ ی .IANA لـاألولى في إدارة المرحلة االنتقالیة 

ھو  CWGإشراف  -والتي  CWG لـلیز فوھر ھو أحد الرؤساء المشاركین  بعض األحیان.

واحد من المجموعات الفرعیة الثالثة التي تتعامل في ھذه الدعامة األولى والمجموعة التي 

وھي المجموعة  CRISPو مع  JPNICإیزومي أوكتاني مع  تتعامل مع عروض األسماء.

أندرو سولیفان، التالي، ھو مدیر الھندسة المعماریة في  .IPمع اقتراح عناوین التي تتعامل 

DYN وIAB .لذلك لدیكم  وھو یمثل المجموعة التي أعدت المقترح المتعلق بالمعلمات

وتوماس ریكیرت من تلقاء نفسھ یمثل المجموعة  العناصر الثالثة الفرعیة في الركیزة األولى.

 المساءلة.، في CCWGاألخرى كلھا، و

األشخاص الذین  - لـولذا فإنني سوف أفتح مجال األسئلة واإلجابات، ولكنني أود أن أقول 

 ذكرتھم للتو أن ھناك عنصرین أود منكم أن تساھموا في الرد على أسئلتھم عندما یبدو مناسبا.

سوف تنسق أو تربط أو تجعل ھناك تالقي بین  ICGھناك شيء واحد وھو كیف داخل 

والسؤال الثاني ھو كیف  ات الثالث المختلفة، على المعلمات، على العناوین واألسماء.المجموع

والركیزة الثانیة على  IANAستتطور الصیاغة بین الركیزة األولى على اإلشراف على انتقال 

 السؤال الشامل ھنا، نحن ھنا لمدة أسبوع. المساءلة العامة.

 مختلفا في نھایة ھذا األسبوع من بدایة ھذا األسبوع.ما ھي توقعات التقدم وما ینبغي أن یكون 

ولكن تذكروا ذلك عندما تطرحون أسئلتكم في ھذه  أعلم أن المجموعات قد عملت بالفعل كثیًرا.

المرحلة لتحدید ما یمكن تحقیقھ خالل الجلسات ھذا األسبوع، ما الذي یمكن أن یكون أھداًفا 
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یر المقترحات، ولكن من المھم أن تتقارب بأكبر ھناك مراحل مختلفة جدا من تطو مشتركة.

 قدر ممكن خالل ھذا األسبوع.

 ھا ھو المایكروفون. لذا من یرید فتح النار على األسئلة واألجوبة؟

 سیبستیان.

 

  آسف لذلك. لیس لدینا مترجم، ومن ثم سأتكلم باإلنجلیزیة. مرحًبا.  سیبستیان باتشولیھ:

بعض الشيء عندما قلت أنھا مشكلتكم ولیست مشكلتك ألنك إذا للمتكلم السابق، كنت متعجًبا 

  فأنت معني بشكل مباشر. فأنت تستخدم اإلنترنت. .%58 لـأنت لست عضوا من ا – كنت

، ونحن ICANN، وتصبح ممثل المستخدم داخل At-Largeوإذا كنت ترید، االنضمام لھیكل 

 سوف تساعدنا للقیام بھذا العمل. -سوف 

و: كیف سننتھز ھذه الفرصة لھذا األسبوع لیكون المدخل للمشاركین وأال نقدم وجھة نظري ھ

نحن بحاجة للقیام بعملیة  لھم ھذا النوع من األشخاص الذین ھم أعضاء مجموعات العمل.

 شكًرا. توقفوا عن العملیات التنازلیة. تصاعدیة.

 

 سیفا.  بیرتراند دي ال تشابیل:

 

ومساءلة  IANAھل ینبغي أن یكون لدینا رأي مستقل بشأن مساءلة  مي سیفاسبرامانیان.اس سیفاسبرامانیان موثوسامي: 

ICANNلماذا ال یمكن أن تكون عملیة بسیطة لمساءلة  ؟ICANN  إذا كانت وظائفIANA 

 ؟ICANNستكون جزءا من 

 

وأرى  كیف ظھر الطریقین.ربما أحد الطرق ھي أن نتذكر  من یرید اإلجابة على ھذا السؤال؟  برتراند دي ال تشابیل:

 كان سیكون ذلك مثیًرا لالھتمام... أن فادي قد غادر.
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 لیز؟

 

في الواقع، یجب أن تروھا مثل  أتمنى أن یكون لدینا عملیة بسیطة. نشكركم على السؤال.  لیز فیر:

ھناك  وكیف یتم ذلك، علینا أن نكتشف. ھذ ھو العقد الذي ینبغي أن یتم نقلھ. .IANAإشراف 

كما ذكر  SLAبعضھا ھو الجانب التقني،  ر عدیدة في ھذا العقد یجب االعتناء بھا.عناص

لذا لیس ھناك أمر یفصل  في الوقت الحالي. IANAونعم، نحن راضین جًدا عن أداء  الري.

IANA  عنICANN. 

ولكن تم إنشاء اثنین من مجموعات العمل، وھاتین االثنتین تعمالن بشكل وثیق مًعا لتنسیق 

 نحن ال نجعل العمل مضاعًفا. ذلك،

 

 توماس، أردت أن تضیف شیًئا، وأندرو.  برتراند دي ال تشابیل:

 

أود أن اعلق على المفھوم التصاعدي من أسفل ألعلى مقابل التنازلي من أعلى ألسفل  نعم.  توماس ریكیرت:

 وایًضا على التوقعات لھذا األسبوع.

ربما  عملھا على نتائج فترات التعلیق العام السابقة.أسندت مجموعة المساءلة عبر المجتمع 

فترات  ICANNتذكرون أنھ خالل الصیف الماضي بعد إعالن الحكومة األمریكیة، أجرت 

وكان ھناك بعض "الطلبات" من المجتمع مثل ما ھي االحتیاجات التي ینبغي  للتعلیق العام.

 القیام بھا فیما یتعلق بالمساءلة.

لذلك أعتقد أنھ بالدلیل الواضح أننا ال نحاول القیام بالعملیة  اس رئیسي لعملنا.لذا نأخذ ھذا كأس

 ھذه ھي النقطة الرئیسیة. التصاعدیة أو أننا نحاول أن نفرض ذلك، اكتشافاتنا في المجتمع.

لذلك فھناك  مراقب. 40مشارك وعضو، باإلضافة إلى  160ثم لدى مجموعتنا أكثر من 

من أننا لسنا جیدین في جمیع المناطق الجغرافیة كما نحن في  تغطیة ضخمة، على الرغم

لذا سوف أشجع جمیع ھؤالء الذین لھم مصلحة في ھذا األمر، لالنضمام،  بعضھا اآلخر.

 االستماع، اجعلوا أنفسكم تستمعون.
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وقد  لذا في المرحلة األولى، أنشأنا حالة الوضع الراھن. لقد ھیكلنا عملنافي مراحل مختلفة.

ثم قمنا بإنشاء جرد  ت نتائج فترات التعلیق العامة لنأخذ بعین االعتبار رغبات المجتمع.ذكر

ثم عملنا بشكل مكثف في  حتى یكون في الواقع كل شيء واضح لنا. ICANNآللیات مساءلة 

وكانت األسئلة التي قدمھا جان آرت واحدة من الوثائق األساسیة التي استخدمناھا  التعاریف.

 رسة.لھذه المما

، أنشأنا CWGعلى أساس ھذا واستنادا إلى المشاورات التي أجریناھا بانتظام مع  – ثم نظرنا

الذي نحن بحاجة إلیھ ھو  فما الذي نحتاج للنظر إلیھ؟ ، رقم واحد، الحاالت الطارئة. لـفھرس 

التي نحن  فما ھي االحتماالت التأكید على اختبار لضمان أن آلیات المساءلة التي أنشأناھا قویة؟

 لھا؟ ICANNبحاجة لتجھیز 

فإذا كانت العالقة التاریخیة مع حكومة  ثم ننظر إلى أدوات تمكین المجتمع المحلي، صحیح؟

البعض یسمي ذلك عصا الوالیات  الوالیات المتحدة سوف تختفي، فما الذي سوف یحل محلھا؟

لوج للمواضیع الرئیسیة التي وقد جئنا بكاتا المتحدة، وكیف یمكننا اآلن استبدال ھذه العصا؟

 یمكن أن تساعد في تعزیز المجتمع الستبدال ھذا الدور لحكومة الوالیات المتحدة.

كنا نفكر في آلیات المراجعة واإلنصاف التي یجب أن یتم وضعھا،  – وثالًثا، توصلنا إلى قائمة

 واستمرینا في العمل في ذلك.

وقبل أن ننتقل إلى مرحلة التنفیذ، نرید  في التنفیذ. لم ننظر بعد لذلك فنحن ننظر في المتطلبات.

لذا فلدینا وثیقة یمكنكم العثور علیھا على  أن نفحص مع المجتمع ما إذا كنا قد نسینا أي شيء.

ولكن، أیًضا، تحدثنا إلى المجلس، إلى  موقعنا ویكي یمكنكم التعلیق علیھا ھناك، إذا أردتم ذلك.

GACوأود أن ألفت انتباھكم إلى جلسة  ف نستمر في القیام بذلك.، للمجتمعات المعنیة، وسو

حوار توعیة أو مشاركة سوف نجریھا، حیث خصصنا شرائح من الوقت لجمیع ھذه 

  الموضوعات لتلقي ردود فعل المجتمع.

لذلك فتوقعاتي وتوقعات الرؤساء المشاركین لھذا األسبوع ھو أن علینا أن نضمن أن یكون 

نستمع لجمیع المخاوف وجمیع المدخالت اإلضافیة بحیث یكون أساس تنفیذ  عملنا شامًال، حیث

 آلیات المساءلة قوي فعال ویتم تنفیذه من قبل المجتمع كلھ.

 لدي أندرو في قائمتي وباتریك بعد ذلك وإیزومي. شكًرا. برتراند دي ال تشابیل: 
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 IANA لـعلى مستوى السؤال الضیق حول لماذا نحتاج إلى نوع منفصل من المساءلة  شكًرا.  أندرو سولیفان:

تستجیب ألكثر من مجتمع  IANAثم السؤال األوسع، أعتقد أنھ من المھم تذكر أن وظائف 

 ھناك وظائف مختلفة. واحد، صحیح؟

آلیة  ومن ثم، على سبیل المثال، بشأن المساءلة لمجتمع معاییر البروتوكوالت، ھي مجرد

 ولذا نرید االستمرار في ھذه اآللیة. لدینا بالفعل آلیة، وتعمل بشكل جید بالنسبة لنا. مختلفة.

وسوف یعمل األمر بشكل مختلف في حالة مجتمع األسماء ألن نفس المنظمة مشاركة في كال 

 الجانبین، من العملیة.

للحظات وأتحدث  IANAPLANوسوف أرفع قبعة خطة  – الشيء اآلخر الذي أرید أن أقولھ

ضیقة ووظیفة  IANAیبدو لي أن مجتمع األسماء ذاتھ ھناك ھو وظیفة  بشكل شخصي.

ICANN .وأنتم بحاجة لفحص تلك  ولیسوا نفس الشيء. وھذه قضایا منفصلة بالفعل. كبرى

األشیاء من بعضھا البعض، والتفكیر فیھا ربما بشكل مختلف، وربما یكون ھذا ھو السبب في 

 ولكن ال یمكنني التحدث عن ذلك بشكل مخول واضح. بارات في ھذا المجتمع.فصل االعت

 

ما لم یكن بشأن ھذه النقطة  ھل ترید أن تضیف شیًئا ھنا أو تستمع إلى التعلیقات األخرى؟  برتراند دي ال تشابیل:

 المحددة، دعونا نكمل باختصار مع باتریك ثم إیزومي.

 

، والتي ھي كما قال بیرتراند واحدة ICGالتستورم، أحد الرؤساء المشاركین في باتریك ف نعم. باتریك فالتستروم: 

 من النوع ذو الساقین.

لقد قضینا یومین ھنا مًعا، الجمعة والسبت، وكما یعرف البعض ھنا في القاعة، أرسلنا طلب 

وحصلنا على  تقدیم العروض للحصول على مقترحات من المجموعات الثالث المختلفة.

وواحدة منھم، اسم  ت من اثنین منھم في الوقت المحدد والذي كان في ینایر من ھذا العام.اإلجابا

، والتي لیز واحد من الرؤساء المشاركین فیھا، أخبرتنا أنھا سوف ترسل CWGالنطاق 

 اإلجابة في یونیو.

 

  39من  25صفحة 

 



 ICANN AR /وتعزیز مساءلةIANAر اإلشراف على جلسة معلومات انتقال دو-سنغافورة 

ھذا بالطبع، یضع الجدول الزمني الذي نصعھ موضع السؤال أو یعرض الجدول الزمني 

ولكن دعوني فقط أوضح ألن لدي الكثیر من األسئلة حول ھذه القضیة، فما الذي یحدث  للخطر.

 ھنا بالفعل.

  أنا أحاول أن أشرح ھذا بطریقة للرد على سؤال بیرتراند، ما الذي سوف نفعلھ ھذا األسبوع.

لدینا  وھو ما یعني أنھ كلما كان ھو نفسھ، حسًنا؟ ICGالوقت الذي نحتاج إلیھ في  – لذا فالعمل

جمیع المقترحات، سیكون ھناك بعض التقییمات بشأن التداخل حیث توجد صراعات بینھما، 

 وما إلى ذلك، ونحن ال نستطیع القیام بذلك قبل أن نحصل على جمیع المقترحات.

من ناحیة أخرى، ھناك الكثیر من األشیاء التي حددناھا بالفعل منذ یوم الجمعة التي یمكننا القیام 

 أن نضع جمیع االقتراحات على الطاولة. بھا قبل

لإلجابة على  – واسمحوا لي أن أقدم فقط مثاًال صغیًرا لما یمكننا جمیًعا القیام بھ واالستماع إلیھ

تذكیر سیباستیان بشأن العملیة التصاعدیة من أسفل إلى أعلى، یمكننا التحدث بشكل أكبر مع 

، إذا كان ھذا ھو ICGعندما نقوم بتقدیراتنا في ألنھ  بعضنا البعض تماما مثل ما نفعلھ ھنا.

 لن تحل ھذه القضایا. ICGفإن  -الحال أن نعثر على فجوات أو تداخل أو تضارب، نحن لسنا 

 یجب علینا، ونحن نقوم بذلك بالفعل بواسطة میثاقنا بدفع األمور إلى المجتمعات التشغیلیة.

نعتقد أن أسرع وقت للدورات ھو أسبوعین  وكما تعلمون، مثل الدحر الرسمي للسؤال/الجواب،

لذلك فإن كل دورة یجب علینا القیام بھا بسبب بعض سوءا  للرد ثم نقوم بتقییم الرد ألسبوعین.

لفھم أو عدم التنسیق سوف تضیف أربع أسابیع أخرى في وقت التقویم، وربما یكون ذلك ھو 

 األسرع الذي یمكننا القیام بھ.

، وستكون النتیجة أفضل وسیكون ICGلذلك فأفضل عروض متزامنة ھي قبل أن تصل إلى 

وستكون إشارة أكثر وضوًحا لعملیة أصحاب المصلحة  أسرع لنا لتقدیمھ في المجتمع.

  المتعددین التي تعمل بشكل جید.

نحن  مع.لذلك ألننا نرى فقاعات على الرسم البیاني، على الصور في الشاشة، تبدو كأنھا صوا

 نحن نعمل مًعا لحل ھذه المشكلة، ولكننا قسمنا المشكلة ونحاول حلھا. ال نعمل في صوامع.

 شكًرا. ولكن علینا جمیًعا مسؤولیة القیام بذلك بطریقة متزامنة.
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 إیزومي.  برتراند دي ال تشابیل:

 

ین الفردیین تكلموا في النقاط التي جمیع المتحدث إزیومي أوكوتاني، أتحدث من مجتمع األرقام.  إزیومي أوكوتاني:

 أود الكالم عنھا.

أوافق بشدة مع ما قالھ أندرو أن المجتمعات التشغیلیة المختلفة لدیھا مستویات مختلفة أو 

لذلك أجد ذلك فعاًال بالفعل أن یكونوا لدینا كل على حدة  تفاعالت مختلفة فیما یتعلق بالمساءلة.

  بدًال من أن یكونوا مجتمعین.

وأنا أیًضا لدي قبعة أخرى بكوني عضًوا في مجموعة العمل عبر المجتمعات لمساءلة 

ICANN.  وأنا أرى بالفعل بعض التفاعالت تتم بین مجموعة العمل عبر المجتمعات ألسماء

IANA أ ثم مجموعة العمل عبر المجتمعات لمساءلةICANN.  أعتقد أننا نعمل بشكل جید

في كل العناصر التي لدینا ولكن ینقصنا التعاون مع بعضنا بشكل عام في جمیع التخصصات 

 وھذه نقطة واحدة. البعض.

، أعتقد ICANNفند استخدام ھذه الفرصة خالل اجتماع  آه، نعم. وقد نسیت ما أرید أن أقولھ.

قد أجرینا مناقشات في مجتمع  أنھ سیكون مفیًدا للغایة استخدام ھذه الفرصة للسماع منكم.

ولكن أنا لست على یقین أنھ قد یكون ھناك  ام حول مقترحنا، وقد توصلنا التفاق.مصادر األرق

لذا إن كان لدیكم أي  ربما لم ینتبھوا بشكل تام. ICANNأعضاء آخرین، مشاركین في اجتماع 

  أسئلة أو شيء الحظتموه تعتقدون أننا قد أغفلناه، أرجو إخبارنا.

تقال خالل العملیة الرسمیة لالستماع لتعلیقاتكم، بالطبع، ثم أعتقد أنھ سیكون أمًرا مساعًدا االن

إذا سمعنا ذلك  ثم استخدا فرصة التفاعل البشري ھذه. .ICGالتي أعتقد أنھا سوف تكون من 

 لفضًیا مقدًما، أعتقد أنھ سیقدم لنا فكرة جیدة حول من أین تأتي التعلیقات أو األسئلة.

راج التعلیقات اللفظیة، ولكن ال یزال من المفید جًدا أن نستمع لذا أنا ال أقول أنھ یمكننا رسمًیا إد

 شكًرا. لما تعتقدونھ بشأن مقترحنا.
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  شكرًا لك إیزومي.  برتراند دي ال تشابیل:

 مجرد فرصة سریعة للتعلیق وما بعد ذلك. 

 

المنطقي فیما كنت أقولھ ھو أنھ حتى  سیفاسبرامانیان مرة أخرى. سیفاسبرامانیان موثوسامي: 

مختلفین، وحتى إذا كان ھناك شرط، إذا  ICANNومساءلة  IANAلو كان شرط مساءلة 

 ICANN، فإن ICANNیتم تنسیقھا من قبل  IANAانطلقنا للتبریر المنطقي أن وظائف 

بتحسین  ICANNوسوف تقوم  لدیھا إطار عمل المساءلة. ICANNفـ  منظمة بشكل جید.

 لیة المساءلة ھذه.عم

محددة لألرقام، تلك التي  - لـاذا وضعنا ذلك تحت عنوان واحد، وتحت ذلك، ھناك متطلبات 

 ، ستكون وسیلة أفضل بكثیر للقیام بھذه األمور.ICANNیتم فحصھا كمسألة فرعیة لمساءلة 

 

  شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

 من فضلك. 

 

حضرت منذ فترة  أنا مھندس. أتحدث بصفتي الشخصیة. دانیال كارینبیرج.اسمي  مرحًبا.  دانیال كارینبیرج:

الشيء الذي أود أن أغتنمھ من ھذه الجلسة واألسابیع القلیلة الماضیة ھو أن أسمع  قصیرة.

NTIA وخاصة لعملیة  تقول، جي، ألیس ھذا معقًدا بعض الشيء؟CEG.  ولكن ربما ینبغي

وأرید أن أعید تضخیم ما قالتھ  يء ھنا في عملیتنا.أن نأخذ ھذا على محمل الجد بعض الش

 إیزومي وباتریك.

لذلك أنا أعتقد أننا یجب أن، بقدر  إذا أخذنا ھذه العملیة بالكامل بطریقة شكلیة جًدا، فلن تنتھي.

أو بأكبر قدر یمكننا فیھ التحدث  – ما یتعلق بعملیة وضع المقترح النھائي، خاصة وضع أي

 أعتقد أن ھذا األمر غایة في األھمیة. لبعضنا البعض.
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والسؤال یتوجھ بعض الشيء  واآلن بالنسبة لسؤالي ألن، بالطبع، یجب أن تقوموا بطرح سؤال.

لیس  – لذا فھذا لیس وأنا أدرك أنني أضعكم في وضع االھتمام ھنا. – أنا أتعجب .CWGإلى 

  عدًال في الواقع.

وھل سیكون ھناك فرصة بالفعل  ھل األمور بھا؟ھل یوجد أي طریقة لكي نس ولكني أتساءل:

ھذا ھو  بشكل أسرع بعض الشيء مما كنتم تتوقعون؟ ICGبمجرد تسھیل األشیاء لنقلھا إى 

إنھ سؤال وجیھ  لیس اقتراًحا، ولیس طلًبا، ولیس نقًدا، أو ما إلى ذلك. – أنھ السؤال الحقیقي.

 بالفعل.

 

 لیز.أظن أن ھذا لك   برتراند دي ال تشابیل:

 

إن كان ھناك فرصة لتسھیل األشیاء، حسًنا، فقد أرسلنا نموذًجا  إنھ سؤال جید للغایة. ال بأس.  لیز فیر:

ونحن اآلن في الواقع  أصلًیا یحتوي على الكثیر من التعلیقات بشأن كون األمور شدیدة التعقید.

نحاول أن یكون لدینا نرسل وثیقة تحتوي على مناقشة والتي أرجو أن تقرؤوھا بالفعل حیث 

وآمل أن یتیح ھذا الفرص إلى،  .ICANNوداخلي لنموذج  ICANNخارجي إلى  نموذجین:

 حسًنا، لنجعل األمور أكثر سھولة إذا كانت ھذه رغبة المجتمعات.

لقد حاولنا أن نكون منفتحین وشاملین للنماذج المختلفة، وأعتقد أن ھذا األمر مھم جًدا أال یتم 

  أرسلنا بعض األسئلة. لذلك أنشأنا في الواقع وثیقة المناقشة ھذه. ه المرحلة.إغالقھ في ھذ

األسئلة واألجوبة یوم الخمیس حیث آمل أن یستطیع الكثیر منكم  – ونحن نعقد جلسات

 المشاركة وأن یأتوا بتعلیقات لنا ألنھ مثل الجمیع، نحن متحمسون جًدا للحصول على تعلیقات.

حسًنا، ما ھي  – األمور، فاإلجابة األمینة ھي ال أعرف ألن ھذا إذا كان ھذا سوف یسھل

نحن في الواقع نحاول العثور على  االتجاھات التي تریدنا المجموعات المختلفة االتجاه نحوھا؟

المختلفین في  ccTLDو gTLD لـلدینا مجتمع معقد للغایة  حل یتقاطع مع الرغبات ھنا.

ھل لدیھم نفس  مور ولھم احتیاجات مختلفة، مثلما ذكر جان.الطریقة التي یریدون بھا سیر األ

لذلك فھذا ما نحاول الوصول إلى حل بشأنھ لتلبیة احتیاجات جمیع  لسنا متأكدین. االحتیاجات؟

 .IANAعمالء 
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 وأنتم تقولون ھل یمكننا القیام بذلك بشكل أسرع، أرجو أن نستطیع القیام بذلك بشكل أسرع.

في الوقت الحالي،  یمكننا، وأنا أعرف أننا نأخذ وقت الكثیر من الناس. ولكننا نعمل بأسرع ما

وحسًنا، نحن نخطط لالستمرار والقیام بذلك بأسرع  لدینا على األقل اجتماعین في األسبوع.

 وقت ولكن دون المخاطرة بأي تفاصیل، أي دقة في االقتراح.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، لیز.  برتراند دي ال تشابیل:

وكما ترون في الجانب األیسر یوجد ثالث  صة واحدة إلبراز شيء في ھذه الشریحة.فقط فر

والتمییز  .CCWGعناصر ذكرتھا من قبل، ولكننا لم نفصل في ھذین العنصرین في مساءلة 

، وتیار العمل IANAبین تیاري العمل، أحدھا مخصص بشكل أكبر لما ھو ضروري النتقال 

 اآلخر حول المساءلة بشكل عام.

بشكل عام كان موضع للمساءلة في ممارسات  ICANNوأنتم تعلمون أن سؤال المساءلة بشأن 

لذلك ھناك العدید من المناقشات حول  فریق مراجعة الشفافیة الذي وضعھ تأكید االلتزامات.

 مسألة المساءلة.

لى متعلقة ، كانت النقاشات األوNTIAفقط للتذكیر، لیس أمًرا تاریخًیا، ولكن عندما تم إعالن 

خالل االجتماعات، إذا لم تخني الذاكرة، فیما أذكر كان ھنا  .IANAباالنتقال وانتقال إشراف 

أعني،  ولنكن صرحاء. في سنغافورة أیًضا، كانت ھناك فكرة أن المسار الثاني ضرورًیا.

ھو لحظة لممارسة عنصر ضغط  IANAمن الواضح أن انتقال إشراف  دعونا ال نخدع أنفسنا.

 بشكل أفضل للمھام األخرى. ICANNسین لتح

 ھذه ھي الفكرة العامة. أعني، لنكن أكثر وضوًحا.

التحدي الذي نواجھ ھو، من جھة، استخدام ھذا الضغط، وھو لحظة فریدة من نوعھا، وعلى 

رائعة، ألن ھذا  ICANNالجانب اآلخر، عدم االعتقاد بأن ھذه ھي اللحظة التي ستصبح فیھا 

 عة أخرى من التكرار.سوف یتطلب مجمو

لذلك أعتقد أنھ من المھم أن نفھم أن لحظة إثارة ھذا السؤال من المسار الثاني كانت في األساس 

كان ھناك ذكر  -ویمكن لالري أن یؤكد  -قبل عام ھنا في سنغافورة، ومنذ ذلك الحین، أعتقد 
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ح األخرى والكثیر من أصحاب المصال NTIAولكن أیضا من قبل  ICANNصریح من قبل 

أن ھاتین العملیتین تحتاجان إلى أن تسیرا جنبا إلى جنب، وھو ما لم یكن واضًحا بالضرورة 

  في البدایة، ولذلك ھذه فرصة كبیرة ولكنھا أیًضا تحدیا دقیًقا.

 للعمل معا. CCWG، وICG، وCWGویمكنني أن أشھد بأن ھناك جھد قوي من جانب 

أشرت إلى أنھ في الواقع لیس ھناك جلسة مشتركة بشأن جدول األعمال و -كنت فقط أنظر إلى 

الكیفیة التي یمكن أن تتم بھا الصیاغة، لذلك على أساس شخصي، قد أشجع جلسات العمل 

علنیة  -المختلفة الخاصة بكم في دعوة المجموعة األخرى بشكل أوضح لتسھیل المناقشة 

 الجسور خالل ھذا األسبوع.

 م السید فودي.توماس، لدیك تعلیق، ولیز ث 

 

حیث أنك  2في مقابل تیار العمل  1أشعر بتشجیع للتحدث بعض الشيء عن تیار العمل  نعم. توماس ریكیرت: 

ذكرتھم، وأنا أیًضا أستخدم ھذا بمثابة بیع أرض الملعب لجلسة مشاركتنا مرة أخرى، وھو ما 

 أعتقد أنھ مھم.

ین المجتمع المحلي، ھناك مواضیع مثل إذا نظرتم إلى الموضوعات التي جمعناھا من حیث تمك

االستراتیجیة  ICANNأنھ یجب أن یكون ھناك آلیة للمساءلة قادرة على الموافقة على خطة 

ومع  یجب أن تكون قادرة على رفض أو الموافقة على تغیرات اللوائح الداخلیة. ومیزانیتھا.

ومن ثم یجب أن  متھا.من تغییر أو توسیع مھ ICANNذلك، یجب أن تكون قادرة على منع 

یكون ھناك آلیة لعكس قرارات مجلس اإلدارة أو لطرد واحد أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة 

 ألیس ھذا صحیًحا؟ كمالذ أخیر، إذا فشل كل شيء آخر.

ولكن إذا نظرتم إلى ذلك، إذا نظرتم إلى ھذه التدابیر التي، في رأینا، یجب تكون موجودة، أو 

، ثم یكون أساًسا لدیكم األدوات في متناول المجتمع الذي 1تعریف تیار العمل ملتزم بھا، وھو 

ألنھ من غیر الواقعي  یسمح لبعض آلیات المساءلة األخرى أن یتم إدراجھا في مرحلة الحقة.

إذا كنت تستطیع  -أن تجسد كل شيء ویتم اختبار كل شيء وتنفیذه قبل االنتقال، ولكن إذا كنت 

فویض، إذا كان یمكنك استدعاء المجلس للعمل إذا لزم األمر، إذا كان یمكنك السیطرة على الت

عكس قرارات مجلس اإلدارة إذا دعت الحاجة، وإذا كنت تستطیع إزالة أعضاء مجلس اإلدارة، 

 فلدیك كل األدوات التي تحتاجھا من أجل تشكیل أو، إذا لزم األمر، االستدارة حول المنظمة.
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ي األولي، وأود أن أقول، من الفریق العامل لدینا، ما ینبغي القیام بھ في الرأ -وھذا، في رأي 

 شكًرا. .1تیار العمل 

 

  ھل ثمة أحد آخر...ال؟ شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

 بول فودي.

 

  بول فودي یتحدث كأمین سجیل اسم النطاق. مرحًبا.  بول فودي:

ھذا كان مقصوًدا  '98مرة أخرى في عام  ICANNإذا، كما قلت، عندما أنشئت إدارة كلینتون 

 ذلك الحین، وأنا أتساءل لماذا قال بیل كلینتون أنھ یعارضھا في العام الماضي.

 

  – أنا متأكد أن إیرا سوف تنتھز الفرصة لإلجابة على ذلك  برتراند دي ال تشابیل:

 

  نعم، سوف أجیب.  إیرا ماجازینر:

أنھ قیل ذلك وأعتقد أن من ذكروا ذلك ھم  – أعتقد أنھ .إذن قبل كل شيء، ھو لم یقل ذلك

 خصوم ھذه العملیة.

 

 ھذه ھي المشكلة مع وسائل اإلعالم، كما ترون.  بول فودي:

 

 عذًرا.  إیرا ماجازینر:

 

 ھذه ھي المشكلة مع وسائل اإلعالم.  بول فودي:
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  دعوني أوضح. – إلعالم ولكنھاإنھا لیست فقط وسائل ا – حسًنا، كما تعلمون، إنھ  إیرا ماجازینر:

لقد تحدثت معھ حول ھذا األمر وھو ال یزال یعتقد في السیاسة التي وضعناھا، أن ھذه العملیة 

أنھ سئل سؤاًال بدون أن یعرف سیاق ما  -المشكلة المحددة التي أعرب عنھا في  یجب أن تتم.

مكن االستیالء على اإلنترنت كان یحدث، والجواب المحدد على ھذا السؤال، كما تعلمون، ھل ی

تلك الحكومات التي قد ترغب في إغالق شبكة اإلنترنت، قد  -من قبل أولئك الذین یریدون 

لن أخوض في أمر  ترغب في السیطرة على اإلنترنت، وفي سیاق مناقشة السیاسیة األمریكیة.

  انتھاكھ. ما ھي الحكومات، ولكن الفكرة ھي، كما تعلمون، أن انفتاح اإلنترنت یمكن

ومن ثم طرح سؤاًال لشخص كان یتحدث إلیھ في لجنھ حول، كما تعلمون، "ما الذي تعتقدونھ 

بشأن ذلك"، ولكن السؤال كان، كما تعلمون، "إذا كنتم سوف تحاولون فرض رقابة على 

 وكما تعلمون، اإلجابة بالطبع، ھي نعم. اإلنترنت وإغالقھ، ألیس ھذا سیًئا؟"

ذا من بعض الناس في المشھد السیاسي في الوالیات المتحدة الذین یریدون ومن ثم تم تلقف ھ

الحفاظ على السیطرة األمریكیة على اإلنترنت لیقولوا أن بیل كلینتون الى جانبھم في ھذا، 

 واألمر لیس كذلك.

فما أستطیع أن أقولھ لكم ھو أن عمل المساءلة الذي یجري القیام بھ مھم جدا، وأعتقد أن ما ھو 

مھم للرئیس كلینتون ومھم بالنسبة لي ومھم، كما أعتقد، إلى معظمنا، ھو أنھ عندما تتخلى 

حكومة الوالیات المتحدة عن ھذا النوع من السلطة، ھناك مجموعة من المبادئ، ومع ذلك فھي 

واضحة، لھا عالقة بانفتاح اإلنترنت، وقابلیة التشغیل البیني لإلنترنت، ومنع االستیالء على 

تلك المبادئ المنصوص علیھا بوضوح  نترنت من قبل أي مصالح تجاریة معینة، وھلم جرا.اإل

وأن ھناك آلیة للمساءلة للتأكد من أن بعض التحرك الحكومي في المستقبل أو بعض التحرك 

ھذا ھو  التجاري في المستقبل أو بعض المجالس اإلداریة في المستقبل ال تنتھك تلك المبادئ.

 وأعتقد أننا ربما جمیًعا نتشارك القلق بشأن ذلك.األمر، 

یتم التسجیل ھنا لذا سأكون  – لذلك أعتقد، كما تعلمون، فإن مسألة عندما یتكلم في ذلك أو ال

  – ولكن ھناك عضو محتمل من أسرتھ ربما یقرر أن – حذًرا

 [ ضحك ]
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ف حتى اآلن ما إذا كان ھذا سیحدث، ولكن إذا ال أعر االنتقال لسیاسات الوالیات المتحدة. –  إیرا ماجازینر: 

حدث، فحدیثھ عن األشیاء یصبح تالًیا لحدیثھا عن األشیاء، وھكذا تصبح ھذه مسألة معقدة جدا 

  – من السیاسة العائلیة، والتي

 

 ھل یتحدثان إلى بعضھما البعض، ربما؟  بول فودي:

 

من السیاسة العائلیة التي یمكنني أن أؤكد لكم غالبا ما  ولكنھا مسألة معقدة جدا طوال الوقت.  إیرا ماجازینر:

 تكون أكثر تعقیدا من السیاسة العالمیة.

 [ ضحك ]

 لذا اآلن قلت أكثر مما ینبغي، دعوني أتوقف عند ذلك.

 [ ضحك ]

 ولكن على أي حال، تأكدوا أنھ یدعم ھذه العملیة.

 

 شكًرا جزیًال.  بول فودي:

 

 ال، أعتذر منك. ھل تتحدثون عن تشیلسي؟ شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

 [ ضحك ]

وإذا لم یكن الحال كذلك، أعتقد أنھا وسیلة جیدة  ھل لدیكم أیة أسئلة أخرى؟ -أي أسئلة أخرى

 جدا إلنھاء ھذه اللجنة أو ھذه الجلسة.

ن ھناك ومرة أخرى، بالنظر لألسبوع القادم، أعتقد أننا أبرزنا األمور وأنا أشجعكم على أن یكو

نظرة قویة في ھذه العمارة ألنھا تصف بالفعل المسارات المختلفة وكیف یمكنكم اتباعھا خالل 

ھناك الكثیر من  لیس فقط اتباعھا ولكن أیًضا لتقدیم مدخالت. األسبوع ، الجلسات المختلفة.
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ء علیھا الوثائق ولكن آمل أن تكون األسئلة الرئیسیة التي ستناقش ھذا األسبوع تم تسلیط الضو

 في ھذه الجلسة.

النقطة المھمة التي أرید شخصیا تسلیط الضوء علیھا، من خالل متابعة المناقشات المختلفة، 

ھناك الكثیر من التقارب الفعلي الذي حدث، وأحد الصعوبات ھو أن نقیم نقاط التقاء ھذا 

ي یجب ھو دائما اللحظة الت ICANNالوجود المادي خالل أسبوع اجتماعات  التقارب.

استخدامھا في أحسن األحوال، في محاولة لتوثیق ما ھي العناصر التي حصلت بالفعل على 

مستوى من اإلجماع أو االتفاق، وخصوصا تلك التي حققت مستوى اإلجماع على الھدف، حتى 

  لو كانت المناقشة مستمرة بنفس الوضع.

كن أردت تسلیط الضوء على ول ھناك الكثیر من الجلسات حول ذلك. لن أدخل في التفاصیل.

من المھم أن تزداد الصیاغة والفھم  ھذا، وقد حاولت بعد تدخالت مختلفة التقاط بضع كلمات.

  لما یجري تحقیقھ حقا خالل ھذا األسبوع.

التحول الذي یسبب في  -وھذا ھو، كما ناقشنا، رابط مھم جًدا حیث ھذا اإلعالن عن الممكن

  ككل. ICANN لـدا والتحسین الذاتي الواقع وعًیا ذاتًیا مھًما ج

لذا فكما قیل، إنھا لحظة مھمة وھذا األسبوع ربما على األرجح ھو واحد من أھم األسابیع وذلك 

 لتحقیق المواءمة بین العملیات المختلفة.

من النھایة ونبدأ  -إلنھاء واتخاذ فرصة لمختلف للبضع دقائق الباقیة،ربما یمكننا أن ننتقل من 

  توماس؟مع 

 فقط، لكل واحد منكم، ھل یمكنكم أن تقولوا في جملتین ما تریدون تحقیقھ بالفعل ھذا األسبوع؟

ما ھو السؤال الرئیسي الوحید الذي تحبون أن یفكر فیھ الناس ویأتون علیھ بالتعلیقات، مع 

  مرحلة المناقشات أنتم في عملیات مختلفة تقودونھا أو تشاركون فیھا؟

 توماس؟

 

نحن قد وصلنا لنتائج العمل المؤقتة ونرید منكم جمیًعا  أخشى أنني بحاجة إلى التكرار. أجل.  س ریكیرت:توما

 ما إذا كنا قد قمنا بعمل جید أو ما زال ھناك أمر مفقود. – ما إذا كنا -معاودة التحقق من

 

  39من  35صفحة 

 



 ICANN AR /وتعزیز مساءلةIANAر اإلشراف على جلسة معلومات انتقال دو-سنغافورة 

أننا  – النسبة لوجھة نظر أننااألمر األھم ب – كنت مشغوال للغایة بأخذ النقاط حتى لم أستطع أندرو سولیفان: 

ركزنا على الوظائف الضیقة التي نحاول تلبیتھا، وأنا أعتقد أن ھذه طریقة جیدة لبناء التفكیر 

وھذا كما تعلمون یركز على الجانب الضیق ثم یمكنكم التوسع للمشكلة الكبرى  بشأن ذلك.

 أیًضا.

اسمحوا لنا أن نركز على  نحاول تحقیقھ. ھناك تلك المشاكل األكبر، ولكن لدینا انتقال دقیق جًدا

 ذلك.

 

 إیزومي. برتراند دي ال تشابیل: 

 

لذا حیث أنني طرحت تعلیًقا من قبل، سأكون متحمًسا لسماع أي نضارب قد یالحظھ اآلخرین   إزیومي أوكوتاني:

اره كما تعلمون، ھناك حل مثل ما تم اعتب حسًنا، معاییر البروتوكوالت، ولیس فقط ذلك. – من

سأكون مھتًما بسماع تعلیقكم وقد حققت جزءًیا كما تعلمون، ذلك عن  مؤخًرا بشأن األسماء.

 طریق إبراز الجزء من معاییر البروتوكول.

 

 لیز؟  برتراند دي ال تشابیل:

 

ترید بالفعل أن تعقد حواًرا نشًطا حول النماذج المختلفة ولذلك أرسلنا وثائق  CWGو نعم.  لیز فیر:

مع شرح النماذج  – صفحة 12أو 10أعتقد أن طولھا من  – المناقشات في صفح قلیلة جًدا

لدینا بعض األسئلة ھناك، ونحن نرید الحصول على تعلیقات، حوار،  التي یتم استخدامھا.

 شكًرا. ، لیكون لدینا حس بشأن أین توجد المجتمعات بشأن ھذه القضایا.وأفكار جیدة، أًیا ما كان

 

 باتریك؟  بیرتراند دي ال تشابیل:
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  – وأود، أسبوع من اآلن، أن أحصل على برید إلكتروني من لیز یقول نعم.  باتریك فالتستروم:

 [ ضحك ]

 [ تصفیق ]

 

 بال ضغوط.  برتراند دي ال تشابیل:

 

ومن خالل الردود الطیبة للوثیقة التي أرسلناھا، عثرنا  – بمساعدة المجتمع، لدینا – "نحن –  باتریك فالتستروم: 

 مایو." 10في  ICGعلى نموذج سیجعل من الممكن لنا أن نقدم لكم و

 

 واو.  برتراند دي ال تشابیل:

 [ ضحك ]

 جان؟

 

ودقیق ومنھجي لعالقة مساءلة أولئك الذین یبذلون مقترحات  ربما بكل جدیة، إیالء اھتمام جید  جان آرت سكولت:

الدوائر األوسع، وذلك ألن ما ال نریده ھو أن نخرج بمقترحات تفتح  -المساءلة ھذه إلى أوسع 

بعد ذلك للنقد والھجوم ألنھا لم تتعامل مع المجتمع الدولي على نطاق أوسع، وال أعتقد أنكم 

 تریدون أن تكونوا عرضة لذلك.

 

 ایرا؟ برتراند دي ال تشابیل: 
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أود أن أكرر أنني أعتقد أن ھناك نافذة سیاسیة لفرصة إلتمام ذلك وأعتقد أنكم تریدون المحاولة  إیرا ماجازینر: 

نعم، تكونون مرتكزین على أساس المجلس، وتنتھجون النھج التصاعدي من  للتحرك بسرعة.

 الفرصة حتى یتم ذلك على نحو جید. األسفل ألعلى، ولكن تحركوا بسرعة اللتقاط ھذه

 

 الري؟  برتراند دي ال تشابیل:

 

 أعتقد أن الجمیع كانوا على قدر كبیر من اللطف لذلك سوف ألقي لھم قنبلة یدویة.  الري ستریكلینغ:

 أصبح المسار الحرج للقیام بذلك. CWGمن الواضح، في الوقت الذي كنت فیھ ھنا، أن عمل 

والعروض من  CWGن واضحا إلى أي شخص قد شاھد العروض من أعتقد أنھ یجب أن یكو

CCWG  أن الكثیر مما تبحث عنھCWG  یبدو لي تداخًال مباشرا للمھمة التي تم منحھا

، و أعتقد أن المجتمع یجب أن یجلس وبفكر ملیا لماذا ھناك مسارین ینظران إلى CCWG لـ

 .CCWGأسئلة المساءلة إلى  الشيء نفسھ، وھل من المعقول لتكون أكثر كفاءة ونقل

 [ تصفیق ]

 

  – تیریزا، ھل تریدین  برتراند دي ال تشابیل:

 

لنستغل الفرصة في معرفة كیف یمكننا  والبعض ھنا لفترة أطول. الجمیع ھنا لمدة أسبوع.  تیریزا سواینھارت:

 .ھناك الكثیر من األعمال التي یجب القیام بھا الوصول إلجماع واتفاق كي نحل ذلك.

 

 أعتقد أنني یجب أن أشكر الري لكونھ، كالعادة، داعًما. شكًرا.  برتراند دي ال تشابیل:

سوف أحاول أن أنھي فقط بأن أقول، تماشًیا مع ما قالھ للتو، ما یندمج بوضوح، أعتقد، في ھذه 

 المناقشات ھو التعبیر بین المسارین كونھم القضیة الرئیسیة التي نحن بحاجة لمعالجتھا ھذا

 األسبوع.
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بین  – وأیا ما كانت النتائج، ما إذا كان ینبغي أن تندمج، أو تنقل، أًیا ما كان، التعبیر بـ

ویمكن للیز أن تصحح لي إذا كنت  -ألن معظم المناقشات  لماذا؟ المسارین أمر رئیسي.

بین وجھات نظر مختلفة، وبعض الجھات الفاعلة تقول "نحن ال نثق أن  CWGفي  - مخطئة

ستكون  IANAبشكل عام ستكون قویة بما فیھ الكفایة لضمان أن وظیفة  ICANNءلة مسا

، والبعض " IANAمسؤولة وبالتالي، فإننا بحاجة إلى آلیة مساءلة مفصلة للغایة محددة لوظیفة 

واذا لم  ICANNاآلخر سوف یقول" لدینا المسار الذي یقول أننا بحاجة إلى تطویر مساءلة 

 ح، فھو یوفر عنصر من الحل الذي یبسط األمور "نفعل ذلك بشكل صحی

  فلھما مسوغاتھما. ھذین الموقفین یمكن الدفاع عنھما.

أنا شخصیا أعتقد، كما أشار الري بالفعل أن مسألة الربط بین المسارین ھي واحدة من أھم 

 المناقشات أنھ یمكن أن تكون ھذا األسبوع.

برجاء، من جمیع أولئك الذین  فة سوف تعقد.سابقصا، ھناك جلسات مختل – وكما كنت أشیر

سوف یقللون من تلك الجلسات وسوف یشاركون في ھذه الجلسات، محاولة استخدامھا لنسج 

الخیط بین المسارات، ألنھ ربما تكون ھذه واحدة من الطرق التي یمكن أن نكون أفضل حاال 

 في نھایة األسبوع من بدایتھ.

مع تأخیر دقیقة واجدة، لذا شكًرا لكم للحضور یوم األحد، وبذلك، نكون أنجزنا بشكل رائع 

نھایة فترة ما بعد الظھر، واستمتعوا بھذا األسبوع الجمیع، الجو الرائع الذي سیكون في الخارج 

 والذي قطًعا لن تروه أثناء األسبوع.

 إلى اللقاء.

 [ تصفیق ] 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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