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مرحًبا بكم جمیًعا. وآمل أن تتمكنوا من االستماع إلّي بشكل صحیح. ھل یمكن ألي شخص  ماثیو ویل: 

 تأكید ما إذا كان التسجیل قد بدأ أم ال؟ 

 

 قد بدأ ویمكنني االستماع إلیكم بشكل صحیح. Adobe Connectالتسجیل في برنامج  شخص غیر محدد: 

 

شكًرا جزیًال. معكم ماثیو ویل ویسرني الترحیب بكم جمیع في ھذه الندوة اإللكترونیة لمجموعة  ماثیو ویل: 

عمل المجتمعات المتعددة األولى للمساءلة حول المسودة األولیة لمقترح التعلیقات العامة. وقد 

وع الماضي في الرابع من مایو وھي متاحة للتعلیق إلى الثالث من تم نشر ھذه المقترحات األسب

یونیو. من الواضح أن الھدف من ھذه الندوة عبر اإلنترنت سیكون تقدیم التوصیات 

والمقترحات المتنوعة والتعریف بھا وطرحھا على الطاولة، واألكثر من ذلك، االستماع إلى 

 ومحاولة الرد علیھا بشكل واضح.التعقیبات والتعلیقات المقدمة من الجمھور 

أرى أن التصفح سریع إلى حد ما. وأنا ال أعرف من الذي لدیھ التحكم الكامل ھنا، لكن یمكننا 

 االنتقال مرة أخرى إلى الشرائح األولیة. شكًرا. [ربما نكون] في الشریحة التالیة. حسًنا.

لمكونة من قطاعات المجتمع ھذه مجرد [یتعذر تمییز الصوت] للتذكیر بأن ھذه المجموعة ا

المختلفة حول المساءلة ھو واحد من المسارین الرئیسیین، وھو جزء من عملیة نقل دور 

. تم البدء في NTIAلإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات  IANAاإلشراف على 

ا] في وقت والتي [تم إحضارھ ICGجھود مقدمة من المجتمع، واحد منھا ھو [قیادة] مجموعة 

سابق في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول المساءلة. و[لم] یتم االنتھاء من المقترحات 

المقدمة من المجموعة، والھدف ھو أن یتم تسلیمھا إلى المنظمات القائمة على وضع المیثاق 

، وھو ما یقدم بدوره إلى اإلدارة الوطنیة ICANNولكن أیًضا بعد ذلك إلى مجلس إدارة 

مقترًحا موحًدا من أجل النظر فیھ. ھال انتقلنا إلى  NTIAاألمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

 الشریحة التالیة، شكًرا لك.

أمام مختلف  ICANNتذكیر بالھدف من المجموعة. الھدف من المجموعة ھو تعزیز مساءلة 

جب العمل بھا أصحاب المصلحة، على الرغم من تولي المھام من أجل تعریف اآللیات التي ی

[في ضوء]  IANAوتفعیلھا أو التي یجب العمل أو االلتزام بھا قبل نقل دور اإلشراف على 
 

. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
نحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات ال

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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. حیث تركز المقترحات األولیة 1العالقة المتغیرة مع الحكومة األمریكیة. ھذا ھو مسار العمل 

، وھو المشار 2. وسوف یكون ھناك مسار عمل رقم 1باألساس على توصیات مسار العمل 

إلیھ في المقترحات األولیة المقدمة من جانبنا، لكن من الواضح أنھا لم [یتعذر تمییز الصوت] 

 حتى اآلن. الشریحة التالیة من فضلك. شكًرا.

المجموعة الخاصة بنا عبارة عن مجموعة كبیرة إلى حد ما كما كان الجھد ملحوًظا. سوف 

انت في البدایة األولى لشھر ترون على اإلطار الزمني أن الموافقة على المیثاق ك

. كانت المجموعة الخاصة بنا تعمل لمدة خمسة أشھر حتى اآلن مع االجتماعات 2014 دیسمبر

األساسیة في فرانكفورت في شھر ینایر، وسنغافورة في شھر فبرایر وإسطنبول في شھر 

أفكارنا مارس. ویبدو أن ھذا ھو الوقت المناسب للحصول على التعقیبات من المجتمع على 

 األولیة. وھذا بشكل أساسي ما یتناولھ التقریر.

وأرید التأكید على أن ھذا األمر بالنسبة لنا من الجوانب ذات األھمیة الكبرى للعمل، واالستماع 

والتواصل مع المجتمع، ومحاولة المشاركة بحیث یفھم الجمیع ما نحاول تحقیقھ، ولكن أیًضا 

لى وجھ الخصوص المخاوف أو التعلیقات التي سوف یتم من خالل االستماع إلى الجمیع وع

 طرحھا. ومن الواضح أن ھا من األسس الرئیسیة لھذا االجتماع. 

كما أود أن أذكر الجمیع أن ھذا األمر موضح بشكل كبیر في كل مكان من تقریرنا بأن ھذه 

رجعیة. ونحن لیست ھي التوصیات القائمة على اإلجماع حتى اآلن. فھي عبارة عن مقترحات م

نتطلع للحصول على التوجیھات من المجتمع حول العدید من النواحي وھو واحد من النتائج 

 المتوقعة للتعلیقات.

وھذه التعلیقات العامة مدعومة ومؤیدة من خالل تقریر، التقریر األولي الذي كنت أشیُر إلیھ. 

لكن أیًضا مجموعة من الصورة وھناك قائمة باألسئلة المطروحة في منتدى التعلیقات العامة، 

التي سوف نقوم بعرضھا في ھذه الندوة اإللكترونیة والتي تم تصمیمھا من أجل تسھیل فھم 

 المقترحات المختلفة التي نعمل علیھا. 

وھذا بیان تعریفي. أود فقط أن أفسح المجال أمام الكلمات السریعة حول كیفیة التخطیط لھذه 

الندوة اإللكترونیة. واالتفاق الذي نحظى بھ في مجموعتنا یتمثل في أننا سوف نقدم القلیل من 

الشرائح ونعرضھا من أجل األسئلة. األسئلة المطروحة بشكل أساسي حول الفھم الخاص 

. وسوف نجري جلسة لألسئلة واألجوبة في النھایة من أجل مناقشة المفھوم والمخاوف بالشرائح

الرئیسیة التي قد یتم طرحھا بعد أن نتنقل عبر جمیع الشرائح. وسوف [یتعذر تمییز الصوت] 
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من أجل التوضیح، وتوضیح األسئلة، في كل مرحلة. وبعد ذلك نجري مناقشة دقیقة في النھایة. 

ا نتحدث، فإن الجمیع مدعوین إلى كتم صوت المیكروفون واستخدام قاعة وبالطبع، عندم

 من أجل رفع أیدیھم، بحیث یمكننا إدارة ترتیب إلقاء الكلمة.  Adobe Connectبرنامج 

ھل ھناك أیة أسئلة فیما یخص ھذه المالحظات التعریفیة؟ یبدو أنھ ال یوجد. أرى كافوس 

 سؤال. تفضل.أراستیھ [یتعذر تمییز الصوت] لدیھ 

 

على األقل في وقت ما في  -مساء الخیر أو طاب یومكم جمیًعا. ھل لي أن أسألكم عما إذا كنتم  كافوس أراستیھ:

تناقشون أو برجاء اإلشارة إلى الخطاب الذي تم توجیھھ إلیكم، إلى  -ھذه الندوة اإللكترونیة 

المشارك، فیما یخص اإلطار  NTIAرئیس اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

الزمني المشار إلیھ بإشارة خاصة والفقرة التي تقول ذلك بما في ذلك وجھة نظر المجتمع حول 

المدة التي سوف یستغرقھا ذلك في االنتھاء من خطة النقل وتنفیذھا. إذن فإنھم یشیرون إلى 

فیًدا أیًضا لمجموعة ، وسوف یكون ذلك بمثابة رد مفید كما سیكون م1تنفیذ مسار العمل 

ICG على الرغم من أن ،ICG  غیر مرتبطة بشكل مباشر بمجموعة عمل المجتمعات

 المتعددة، ولكن بشكل غیر مباشر فإنھا مرتبطة بمجتمع األسماء. ھذه نقطة.

أما النقطة األخرى فھي المسألة القانونیة والتي تم التعامل معھا في أحدث [یتعذر تمییز 

البرید اإللكترونیة فیما یخص أي واحد أو اثنین من الدوائر االنتخابیة أو  الصوت] من رسائل

المجموعات فلن ترغب في أن تكون عضًوا في ھذا النموذج الخاص باألعضاء. وسوف یكون 

ھذا من الترتیبات األخرى والتي تتمثل في إجراء غیر األعضاء لربط اعتباري مع أحد 

ر وضح للغایة من الناحیة القانونیة. ما الذي یعنیھ ذلك، على األعضاء. ال تنس أن ھذا األمر غی

أو [یتعذر تمییز الصوت] أو أي شخص لیس عضًوا،  GACسبیل المثال، في حالة لم تكون 

 ھل یقوم بترتیب آخر؟ ھذا األمر غیر واضح تماًما.

على وجھ  أنا ال أتوقع أي رد منكم، لكنني [یتعذر تمییز الصوت] بأن المشكلة ھامة للغایة

 الخصوص. [یتعذر تمییز الصوت] اجتماع في بوینس آیرس. شكًرا. 
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شكًرا لك، كافوس. أعتقد أن كال السؤالین سوف یتم التعامل معھما. ولدینا بند خاص على خطط  ماثیو ویل: 

اإلطار الزمني من أجل [یتعذر تمییز الصوت] في ھذا االجتماع. أعتقد أن السؤال الذي تطرحھ 

دوائر االنتخابیة سوف یتم التعامل معھ بالتأكید، إن لم یكن خالل ھذه المنافذ المتعددة، على ال

 لكن على األقل في المناقشة العامة في نھایة األمر. 

وبھذا أود اآلن أن أعطي الكلم إلى توماس ریكیرت من أجل تناول القسم التالي من العرض 

 التوضیحي. توماس؟

 

یًال لك، ماثیو. أنا توماس ریكیرت وأنا أحد الرؤساء الثالثة المشاركین لمجموعة شكًرا جز توماس ریكیرت: 

. أما الرئیس المشارك الثالث فھو لیون سانشیز، وسوف CCWGعمل المجتمعات المتعددة 

یتحدث إلیكم فیما بعد خالل ھذه الجلسة. ولسرد األمر بمزید من التفصیل، فقد قمنا بمشاركة 

ار الرائعة. إذن سوف نستمع إلى العدید من األصوات خالل ھذا االجتماع عبء تعریفكم باألدو

وتستمعون أیًضا إلى من یعملون عن قرب في نواحي العمل المعنیة. ھل یمكننا االنتقال إلى 

 الشریحة رقم أربعة، من فضلك؟

حیث توضح ھذه الشریحة أربعة قوالب للبناء، كما نسمیھا ھنا. أرید فقط أن أشارك معكم كیف أننا 

قد توصلنا إلى ذلك، في بدایة العمل الذي نقوم بھ، فقد رأینا أن ذلك سوف یكون بمثابة فكرة حكیمة 

إنشاء مستودع . إذن فقد قمنا بICANNفي النظر إلى طبیعة آلیات المساءلة الموجودة بالفعل لدى 

من أجل فھم ما ھو موجود بشكل أفضل ثم القدرة على  ICANNمن آلیات المساءلة الحالیة في 

 تحلیل المكان الذي نرید فیھ القیام بتعزیز أو تحسین أو استبدال أو إضافة أجزاء جدیدة إلى اللعبة.

. ICANNفي مسألة مساءلة أما األمر اآلخر الذي قمنا بھ فھو النظر فیما شارك بھ المجتمع من قبل 

بعد أن قدمت الحكومة األمریكیة إعالنھا في مارس العام الماضي،  ICANNوسوف تتذكرون أن 

، ICANNبالفعل فترة تعلیق عام من أجل سؤال المجتمع عما یریدون رؤیتھ في  ICANNأجرت 

 منظمة أكثر مساءلة. ICANNتغییره من أجل جعل  ICANNأي ما الذي ترید 

د قمنا بتحلیل الوضع الراھن، وقمنا بتحلیل رغبات المجتمع من أجل ضم وتوحید كل إذن فق

ذلك. وقد قمنا بتحلیل ذلك. وبعد ذلك توصلت المجموعة الخاصة بنا إلى أن كل وجمیع طلبات 

المساءلة التي واجھناھا قد یتم التعامل معھا من خالل التفاعل السلس أو المتعقل فیما بین أجزاء 

 مساءلة. ھیكل ال
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كما رأینا أنھ یجب علینا النظر في ھیاكل المساءلة الحالیة التي كانت ناجحة. وإذا ما نظرنا إلى 

الحكومات التي تعمل بنجاح، فإن لدیھا أیًضا تلك المكونات األربعة، والتي نجدھا في 

ICANN .والتي سوف نعمل علیھا من أجل التحسین 

الرسم التوضیحي، المجتمع المتمتع بالصالحیات. إذن  وھي أیًضا، في یسار الجزء العلوي من

یمكن مقارنة المجتمع باألشخاص أو التشریع المعمول بھ في أي والیة. وبعد ذلك سوف یكون 

، وھو الجھة التنفیذیة بشكل أو بآخر. وبعد ذلك سوف یكون لدینا ICANNمعنا مجلس إدارة 

تي تعمل بمثابة مشاركة في المنظمة. وبعد ذلك الداخلیة ال ICANNالمبادئ الرئیسیة وھي لوائح 

 سوف تكون لدینا آلیة للمراجعة المستقلة والتي سوف تكون مقابلة للھیئة القضائیة في تلك الوالیة.

إذن ھذه ھي المكونات التي نرید تعریفكم بھا، ومع االستعراض عبر الشرائح، سوف ترون أن 

تخدامھا بما یتفق مع التوصیات الخاصة ببناء كل ھذه األربعة یمكن استخدام وسوف یتم اس

 آلیات المساءلة، واآللیات الموجودة في الوقت الحالي التي نقوم بتعدیلھا أو اآللیات الجدیدة. 

واآلن، فإن األمر اآلخر یتمثل في أن ھذه القوالب األربعة للبناء موجودة بالفعل. وقد كنا نعمل 

. وقد كانت ھذه ھي النقطة األولى ICANNسین مساءلة على المتطلبات التي لدینا من أجل تح

لنا بعد أن أقررنا الوضع الراھن، وھو أننا قد نظرنا في األدوات التي نریدھا دون النظر في 

التنفیذ القانوني لھذه األدوات. لكن كان ھناك موضوع واحد عاود الرجوع مراًرا وتكراًرا وھو 

من الحیود عن مھمتھا إلى النواحي  ICANNنع على سبیل المثال؛ كیف لنا أن نقوم بم

 األخرى التي ال یكون لھا فیھا أي اختصاص؟

إذن فقد رأینا أن ھذا سوف یكون من بین المتطلبات [الخوادم] ونحن بحاجة إلى أدوات من أجل 

أن تعمل ھذه المتطلبات. نحن اآلن في المرحلة التي أقررنا فیھا الوضع الراھن. لقد قمنا بإقرار 

المتطلبات. وقد عملنا على الطرق التي نحقق من خاللھا أھداف المتطلبات كما قد عملنا على 

التنفیذ القانون من أجل تمكین ذلك، وإنفاذ تلك المتطلبات. وھذا ما سوف نستمع إلیھ خالل 

 الشرائح التالیة. ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، من فضلك؟

یف لنا أن نضمن بأننا ال نتعرض للخطر بصفتنا مجتمع یقوم على كان السؤال التالي ھو ك

تطویر كل ھذه المتطلبات الرائعة وتطویر كافة ھذه اآللیات الرائعة الخاصة بالمساءلة 

المعززة، ولكن بعد ذلك یمكن لمجلس اإلدارة من الناحیة النظریة تصحیح ذلك فقط من خالل 

بموجبھ تغییر الالئحة الداخلیة  ICANNإدارة اتخاذ قرار لمجلس اإلدارة یمكن لمجلس 

 .ICANN والحصول على األجزاء التي یعتبرھا المجتمع ضروریة من أجل مساءلة محّسنة لـ
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إذن فقد خرجنا بمفھوم الالئحة الداخلیة األساسیة. وقد أطلق علیھا في بعض األحیان لفظ الالئحة 

خدام ذلك اللفظ. فكلمة ذھبیة تجعلھا ملموسة أكثر الداخلیة الذھبیة، لكننا نمتنع بشكل واضح عن است

إلى حد ما وأننا نتحدث حول شيء لھ قیمة. إذن فإن الالئحة الداخلیة األساسیة تعد جزًءا من اللوائح 

. ICANNالداخلیة والتي تعتبر ھامة للغایة لدرجة أن من غیر السھل تغییرھا بمعرفة مجلس إدارة 

مر إلى أن یتم اعتمادھا بشكل صریح بمعرفة المجتمع. وكیف یمارس ولكنھا قد تحتاج في حقیقة األ

 المجتمع ھذه الصالحیة الخاصة بالموافقة ھذا ما سوف نتحدث حولھا أثناء تناولنا للموضوع.

أعتقد أن من المھم في الوقت الحالي أن نفھم أننا قد أقررنا مجموعتین من اللوائح الداخلیة، 

ئحة الداخلیة العادیة التي یمكن تغییرھا بمزید من السھولة، وبعد واحدة منھا سوف تكون الال

ذلك الالئحة الداخلیة األساسیة والتي یمكن تغییرھا، ولكن یجوز تغییرھا فقط في حالة استیفاء 

المجتمع لعتبة عالیة من أجل ضمان دوام ما قد توصلنا إلیھ بشكل أو بآخر. وبما أنھ من الممكن 

في مركز یؤھلھا ألن تجري تغییرات  ICANNالداخلیة األساسیة، ال تزال تغییر ھذه الالئحة 

 جدیدة على السیاسة، إن جاز التعبیر، وھو ما ال نعرف عنھ أي شيء في الوقت الحالي.

إذن فإن األفكار التي سوف یتم قیدھا في الالئحة الداخلیة األساسیة سوف تكون ھي مھمة 

وقیمھا األساسیة. وسوف نستمع إلى المزید حول ذلك فیما بعد. وبعد ذلك  ICANNوالتزامات 

عملیة المراجعة المستقلة في حد ذاتھا. نرید أن نضمن بأن عملیة المراجعة المستقلة ال یمكن 

التخلص منھا بسھولة، ألن ذلك سوف یكون بمثابة أداة مستقلة في دعوة مجلس اإلدارة إلى 

لما یجب القیام بھ. إذن فإن صالحیة  ICANNتباع مجلس إدارة االجتماع في حالة عدم ا

االعتراض على التغییرات على الالئحة الداخلیة غیر األساسیة باإلضافة إلى الموافقة على 

 التغییرات على الالئحة الداخلیة األساسیة.

یحصل على الالئحة الداخلیة  ICANNومن أجل الحیلولة دون ذلك، فإن مجلس إدارة 

من خالل  ICANNساسیة، بحیث یتم الحیلولة دون إجراء تغییرات على الالئحة الداخلیة لـ األ

الباب الخلفي. إذن فإن توفیر الالئحة الداخلیة األساسیة سوف یكون دائًما أیًضا في صورة 

 الئحة داخلیة أساسیة.

رطھا وبعد ذلك عملیات مراجعة محددة، وعلى وجھ الخصوص عملیات المراجعة التي تشت

، ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة األخرى حول مراجعة CWGمجموعة عمل المجتمعات 

. ویتعین علینا التحقق من أن ھذه المراجعات یتم تنفیذھا وال یمكن أن [یتعذر IANAوظیفة 

 تمییز الصوت] بسھولة. 
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عوة] المقدمة إذن صالحیات المجتمع الجدیدة التي سوف نناقشھا بعد قلیل، مثل إمكانیة [الد

لمجلس اإلدارة سوف تكون دائمة. ومن خالل القیام بذلك، تكون لدینا مجموعة من القواعد 

الھامة للغایة والتي سوف یتم االحتفاظ بھا في الالئحة الداخلیة، والتي ال یمكن تغییرھا بسھولة. 

 ولننتقل إلى الشریحة التالیة، رجاًء.

جتمع. وسوف تتذكرون أنھ على الشریحة التي تحتوي لقد تحدثُت عدة مرات عن صالحیات الم

على الرسم التوضیحي لدى المجتمع، فقد تحدثنا عن مجتمع متمتع بالصالحیات. إذن في حالة 

القیام ببعض  ICANNقیام العالقة التاریخیة مع الحكومة األمریكیة، والتي یمكن أن تطلب من 

لم تتصرفوا، فسوف نقوم بتمدید عقد وظائف  األشیاء والتي یمكن أن تقول بشكل أساسي، "إذا

IANA  واالنتقال إلى مجال آخر"، وفي حالة غیاب ھذا القانون المحتمل، فإننا نتولى الصالحیة

 التي كانت لدى الحكومة األمریكیة وتسلیم تلك الصالحیة إلى المجتمع.

، أي آلیات المساءلة التي یجب أن یتم تنفیذھا أو االلتزام بھا، أو 1وقد رأینا أن مسار العمل 

الصالحیات الخمسة التي تجدونھا على الشریحة رقم ستة سوف تكون ذات صلة. ھذه ھي 

أو إستراتیجیتھا أو خطتھا  ICANNصالحیة المجتمع في إعادة النظر أو رفض میزانیة 

یة المجتمع في إعادة النظر أو في رفض التغییرات على الالئحة الداخلیة التشغیلیة، وصالح

، وصالحیة المجتمع في الموافقة على التغییرات التي تـُجرى على الالئحة ICANNالقیاسیة لـ 

، وصالحیة ICANNاألساسیة، وصالحیة المجتمع في إقالة أعضاء فردیین من مجلس إدارة 

 بالكامل.  ICANNدارة المجتمع في [استدعاء] مجلس إ

 1واآلن، نعتقد أنھ في بدایة األمر، سوف تتذكرون بأن ماثیو قد تحدث حول مسار العمل رقم 

. ونحن بحاجة إلى وضع تلك المتطلبات الخاصة بالمجتمع في 2باإلضافة إلى مسار العمل 

ف یتم سو 1وھو ما یساعدنا على ضمان أن ما ھو في مسار العمل رقم  2مسار العمل رقم 

 2اتباعھ، ولكن أیًضا بالنسبة للتغییرات المستقبلیة خالل األعمال التي نقوم بھا في مسار العمل 

 .ICANNویتم تنفیذھا في حقیقة األمر وال یتم إغفالھا من جانب قیادة 

ونعتقد أنھ من خالل ھذه الصالحیات الخاصة بالمجتمع، فإن المجتمع یتمتع بكافة الصالحیات 

أجل صیاغة المنظمة بما یتفق مع احتیاجاتھ. إذن إذا كان لك أي رقابة على في یده من 

المیزانیة والخطة اإلستراتیجیة، فیمكنكم التركیز بشكل كبیر على ما تقوم بھ المنظمة. وھذا 

بالتحدید ما نحاول القیام بھ من خالل ھذه الممارسة، وقد قمنا بوضع آلیات، ومسارات تصعید، 

طریقة التي یمكن من خاللھا ممارسة ھذه الصالحیات الخاصة بالمجتمع باإلضافة إلى ال
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معد التقریر  -وسوف نطالع ذلك على الشرائح القلیلة القادمة. سوف یعرض جوردان كارتر 

اآلن علیكم الشرائح الخاصة بصالحیات المجتمع. جوردان، إلیك  -لھذا الجزء من العمل 

 الكلمة.

 

وماس. مرحبا بكم جمیعا. أنا جوردان كارتر من نطاق المستوى األعلى لرمز البلد شكًرا لك، ت جوردان كارتر:

NZ سوف أستعرض معكم بعض التفاصیل الخاصة بالصالحیات الخمسة المدرجة في ھذه .

 الشریحة، إذن ھالل انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء.

میع أصول ھذه الصالحیات سوف أضیف فقط نقطة واحدة. ج -الصالحیة األولى للمجتمع ھي 

التي تمت في العام الماضي حیث كانت ھناك قائمة  ICANNتأتي من المشاورات مع مجتمع 

مطولة للغایة تضم آلیات المساءلة المحتملة المستمدة من مقترحات المشاركین. مجموعة العمل 

منا بتعدیلھ إلى حول تمكین المجتمع، والتي كانت مقدم التقریر إلى [لقد] استعرضنا ذلك وق 1

 خمس صالحیات محددة ومنصوص علیھا ھنا.

أرید فقط أن أشیر إلى النقطة التي تشیر إلى أننا لم نبتكر ھذه الصالحیات. فنحن لم ندرج ذلك 

، مثل ICANNمن العدم. بل جاءت إلینا من واقع المقترحات المقدمة من األعضاء ي مجتمع 

 استماعكم جمیًعا إلى ھذا االجتماع.

د كانت الصالحیة األولى ھي إعطاء المجتمع الصالحیة على رفض المیزانیة أو الخطة وق

اإلستراتیجیة أو التشغیلیة. وھذا یرتبط بما قالھ توماس من قبل حول أحد األشیاء التي نحاول 

من االنتقال إلى وضع [یتعذر تمییز الصوت]. وھذا ھو  ICANNتحقیقھا ھنا أال وھي حمایة 

 سي. الحافز الرئی

وبعد موافقة مجلس اإلدارة على میزانیة أو على خطة تشغیل أو خطة إستراتیجیة، تكون 

للمجتمع فرصة مراجعتھا، وإذا لم توافق على المحتوى، فسوف تكون لھا القدرة على رفضھا 

وإرسالھا مرة أخرى إلى مجلس اإلدارة باإلضافة إلى بعض المعلومات حول سبب رفضھا. 

مجلس اإلدارة النظر في تلك المعلومات واقتراح میزانیة مدققة مرة وسوف یتوجب على 

 أخرى.
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التي وضعناھا على إساءة االستخدام في ھذه اآللیة المقترحة تتمثل في أنھ ال  -إن شئتم-القیود 

یمكن للمجتمع االستمرار في طرح مشكالت جدیدة. بل سیتوجب علیھ طرح جمیع المشكالت 

لمیزانیة المقترحة أو الخطة في أول [یتعذر تمییز الصوت]، إذا لم یكن التي لدیھ، بحیث تكون ا

 موافًقا على طریقة تعامل مجلس اإلدارة مع تلك المخاوف، فیمكنھ رفضھا. 

ولكن كما ترون من الرسم البیاني ھناك في أسفل جھة الیمین من الشرائح، فإن الرفض للمرة 

 ر من المرة األولى، بحیث یجل ذلك أكثر دقة.الثانیة سوف یتطلب مزیًدا من األصوات أكث

 ICANNھو أن یكون لدى مجلس إدارة  -مع قید واستخدام تلك الصالحیة-والھدف من ذلك 

حافز على تناول تعقیبات وآراء المجتمع عبر عملیة استخراج المیزانیة وعبر التعقیبات التي 

المطاف، یعلم أنھ یقترح میزانیة لن یحصل علیھا بمزید من الجدیة عن أي شيء، ألنھ في نھایة 

یؤدیھا المجتمع، ویمكن للمجتمع في نھایة المطاف رفض ذلك والمطالبة بوضع میزانیة جدیدة. 

وإذا واصل مجلس اإلدارة في عدم اتفاقھ مع المجتمع، فسوف تكون الشركة في موقف أكثر 

 ة لوضع میزانیة. صعوبة بالتأكید ألن األمر سوف یستغرق وقًتا أطول وأطول بالنسب

إذن على اإلجمال، من المفترض أن یساعد ذلك في تأكید أن الوظائف الخاصة بالشركة 

واألماكن التي یتم فیھا تركیز الموارد من خالل إستراتیجیة أو من خالل میزانیة تتوازى مع ما 

 یتوقعھ المجتمع. ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، إذن.

رقم اثنین بإعادة النظر أو رفض التغییرات على الالئحة الداخلیة. تتعلق صالحیة المجتمع 

 ICANNویسیر ذلك من خالل نفس األمر. في الوقت الحالي، فإن لدى مجلس إدارة 

الصالحیة على اقتراح التغییرات على الالئحة الداخلیة. فھو یتخذ القرار بعد [مرحلة] التشاور 

لمجتمع سوف یكون لھا، مرة أخرى، فترة مراجعة بعد مع المجتمع. وھذه الصالحیة الجدیدة ل

التصویت على التغییرات على الالئحة الداخلیة من خالل مجلس اإلدارة، ولكن بعد أن یتم 

تنفیذھا. ومن خالل [یتعذر تمییز الصوت] مستوى عاٍل من اھتمام وتصویت المجتمع، فقد یتم 

ا یعني أن التغییرات على الالئحة الداخلیة لن رفض إجراء التغییرات على الالئحة الداخلیة. وھذ

 تسري ولن یتم العمل بھا. وسوف تكون كما لو أن مجلس اإلدارة لم یصوت علیھا.

وھذا ما یطرح قیًدا مرة أخرى على ذلك. یقوم مجلس اإلدارة باقتراح تغییرات خالفیة للغایة 

حد كبیر بأن ذلك قد أجرى ما  الداخلیة، وسوف یتعین أن یكون واثًقا إلى ICANNعلى لوائح 

یكفي من العمل من أجل تأمین الدعم الكافي من المجتمع بأن التغییر لن یتم رفضھ. وال یتعلق 
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األمر بأن یقوم المجتمع بكتابة التغییرات ذات على الالئحة الداخلیة، ولكن األمر یتعلق بأن 

 لزم األمر. التغییرات المقترحة من جانب مجلس اإلدارة یمكن رفضھا إذا 

الشریحة التالیة ھي الصالحیة الثالثة للمجتمع. شكًرا. وھذا یختلف قلیًال. ذكر توماس أن [یتعذر 

تمییز الصوت] الالئحة الداخلیة األساسیة التي سوف تكون محصنة بقوة، إن أردتم ذلك. وھذا 

 ICANNیشبھ إلى حد كبیر قانون أعلى أن مجموعة دستوریة من األحكام داخل لوائح 

 الداخلیة. 

وقد أدرج بالفعل لكم األحكام التي سوف تكون. وھذا یتعلق بصالحیة اعتماد التغییرات علیھا. 

وفي الشریحة السابقة، ناقشت بأن ھناك الصالحیة الموضحة لرفض التغییرات على لوائح 

ICANN  تغییرات الداخلیة العادیة. وھي مختلفة إلى حد ما. وھذا القول بأنھ سوف تكون ھناك

على ھذه المتطلبات األساسیة، ویجب أن تتطلب الحصول على اتفاقیات إجماع لكل من مجلس 

واقتراح التغییرات على ھذه الالئحة الداخلیة األساسیة والھامة للغایة باإلضافة  ICANNإدارة 

 إلى تلك الخاصة بالمجتمع أیًضا.

ن للمجتمع االعتراض على التغییرات إذن على العكس من الالئحة الداخلیة العادیة حیث یمك

المقترحة، بالنسبة ألي تغییرا على الالئحة الداخلیة األساسیة، سوف یكون على المجتمع 

الموافقة على ذلك من خالل التصویت بثالثة أرباع اآللیة، فقط وفًقا لما قد یكون على مجلس 

 صوات. اإلدارة من القیام بھ بالنسبة للتصویت بآلیة ثالثة أرباع األ

وھذا ألن النقطة بالكامل فیما یخص الحصول على ھذه الالئحة الداخلیة األساسیة ھو أنھ من 

األصعب تغییرھا. إذن من خالل توسع القرار من قرار لمجلس اإلدارة إلى قرار لمجلس 

 اإلدارة والمجتمع مًعا ومن خالل زیادة العتبة بالنسبة للتغییر من التصویت بثلثي أعضاء مجلس

اإلدارة إلى تصویت ثالثة أرباع األصوات في مجلس اإلدارة وثالثة أرباع آلیة المجتمع، فإن 

ھذا یوفر الكثیر من الحمایة لالئحة األساسیة والتأكد من أنھ یمكن تحصینھا بما تقوم بھ 

ICANN. 

تذكر أننا نتحدث حول أشیاء مثل األحكام التي توفر الحمایة الحقیقیة لھذه التسویات الخاصة 

، والقیم األساسیة للشركة وما إلى ذلك. ولكن یكون ICANNبالمساءلة، والمھمة األساسیة لـ 

ھذا ھو جمیع الالئحة الداخلیة، بل ستكون اللوائح التي تعتبر أكثر أھمیة بالنسبة للمجتمع. 

تسري نفس العملیة على التغییرات التي تدخل على تلك الالئحة الداخلیة أو على [یتعذر تمییز 

 الصوت] منھا، ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء.
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صالحیة المجتمع رقم أربعة وتتعلق باألعضاء الفردیین في مجلس اإلدارة. وھذه الصالحیة من 

لقول بأنھ إذا لم تكن أي دائرة راضیة على اإلجراءات الصالحیات التي طالب بھا المجتمع ل

الخاصة بمجلس اإلدارة الذي انتخبتھ، فلھا صالحیة إقالتھ. وھذا من األجزاء األساسیة في إطار 

العمل القانوني لوالیة كالیفورنیا بأن إقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة من السھل جًدا القیام بھ 

 مت بتعیینھ.من خالل نفس الھیئة التي قا

 ccNSOھذه الشریحة تنظر إلى الموقف الذي یتم فیھ تعیین عضو مجلس اإلدارة بمعرفة 

[یتعذر تمییز الصوت] األعضاء المصوتین في  - At-Largeومجتمع  GNSOو ASOو

. في حالة الدائرة [ذات الصلة]، تفقد منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة ICANNمجلس إدارة 

 المدیر وترغب في إقالتھ، وسوف یكون لھا صالحیة القیام بذلك.الثقة في ذلك 

ومن بین التفاصیل التي تم رسمھا ولكننا نبحث في واقع األمر عن تعقیبات المجتمع حولھا 

مقدار السمات المشتركة التي یجب أن تكون في [یتعذر تمییز الصوت] اإلقالة عبر مجتمع 

ICANNحدة من القواعد لھذا منصوص علیھا في ؟ ھل یجب أن یكون ھناك مجموعة وا

الالئحة الداخلیة أم یجب أن تكون ھناك مساحة ما لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة من أجل 

تحدید اإلجراءات الخاصة بھم داخل إطار عمل بسیط محدد داخل الالئحة الداخلیة، أو ھل یجب 

ریة الفردیة في تقریر ذلك؟ ونحن نود أن یكون األمر عائد إلى منظمات الدعم واللجان االستشا

  في حقیقة األمر الحصول على تعقیباتكم حیال ذلك.

وكما ھو الحال بالنسبة لجمیع تلك الصالحیات األخرى التي تم ذكرھا حتى اآلن، لیست ھناك 

أیة قوائم موضوعیة للمعاییر التي یجب الوفاء بھا ھناك. األمر یتعلق في معظمھ بالثقة التي 

منظمة الدعم أو اللجنة االستشاریة في مدیرھا. ومن جوانب التصحیح الشائعة للغایة في  تضعھا

المنظمات غیر الربحیة أن تكون للجھة القائمة بالتعیین القدرة على إقالة أي مدیر عندما ال تعد 

 راضیة عن أدائھ.

ھو الرئیس والمدیر  ICANNوسوف یكون لدیكم الوعي، بالعضو [الثامن] في مجلس إدارة 

التنفیذي، كما أن المدیرین [الثمانیة] [یتعذر تمییز الصوت] الباقین یتم تعیینھم بمعرفة لجنة 

الترشیح. ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فھي تتناول أعضاء مجلس اإلدارة التي یتم تعیینھم 

 بمعرفة لجنة الترشیح.

لھذا المبدأ المطلوب بموجب القانون وھو أن الھیئة  وألننا ال زلنا على طول الطریقة بالنسبة

القائمة على التعیین ھي الھیئة التي یمكنھا إقالة أي مدیر على حدة، فسوف تكون ھي لجنة 
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الترشیح أو إصدار من لجنة الترشیح التي [كانت] نقطة إلقالة المدیرین الذین یتم تعیینھم 

 بمعرفتنا. ھذا [قد خرج] من ھذه الشریحة.

ننا نفترض مستوى عاٍل من اإلجماع [یتعذر تمییز الصوت] أیًضا. سوف یكون من المطلوب إ

% من 75تحقیق مستوى عال من الدعم في لجنة الترشیح من أجل إقالة أي مدیر، نسبة 

األصوات المتاحة ھناك. وفي تقریر التعلیقات التفصیلي الخاص بن، ھناك قدر من المعلومات 

خیارات المختلفة حول الكیفیة التي یمكن بھا تحقیق ذلك ویمكننا في مقدم لكم حول بعض ال

حقیقة األمر تقدیر األفكار التي تقدموھا ھناك. وھي في حقیقة األمر في فقرة "على أي أساس 

یمكنھم البدء؟" على الجانب األیسر من ھذه الشریحة. ھل یتعلق األمر فقط باألعضاء الحالیین 

إذا كانت ھناك لجنة خاصة یجب تأسیسھا من أجل التعامل مع أي من في لجنة الترشیح أو ما 

 طلبات اإلقالة.

الطلب المقدم إلقالة واحد من ھؤالء المدیرین في لجنة الترشیح، وفًقا لما نقترحھ، سوف یتعین 

أن یأتي من اثنین على األقل من منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة. إذن سوف یتعین على 

تعبیر عن مخاوفھ حیال اإلجراءات الخاصة بواحد من ھؤالء األعضاء، وسوف المجتمع ال

یكون ذلك عندما یكون ھناك طلب باإلضافة إلى تلك الخطوط التي تتوصل إلى أن لجنة 

الترشیح سوف تمیل إلى اتخاذ إجراء، والنظر في الطلب، واتخاذ قرار فیما إذا كان من 

 . المطلوب إقالة المدیر المشارك أم ال

واآلن فإن ھذه اإلقالة ألعضاء مجلس اإلدارة الفردیین، ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، ھناك 

بالكامل. لیس  ICANNأیًضا صالحیة للمجتمع التي تمت الدعوة إلیھا وھي إقالة مجلس إدارة 

فقط العضو الفردي في مجلس اإلدارة، ولكن مجلس اإلدارة الكامل مرة واحدة. وھذه من 

صالحیات التي نقترح تقدیمھا إلى المجتمع. وعلى عتبة عالیة للغایة، ثالثة من منظمات الدعم ال

أو اللجان االستشاریة باإلضافة إلى واحد على األقل من ھؤالء سوف یكون لجنة استشاریة 

وواحد سوف یكون منظمة دعم ھي الجھات التي لھا طلب إقالة مجلس اإلدارة بالكامل. وسوف 

ك فترة مطلوبة للتداول والمناقشة داخل منظمات الدعم واللجان االستشاریة بمجرد تكون ھنا

 الحصول على ذلك الطلب، ویجب أن یقرروا كیفیة التصویت على تلك المسألة.

ویفضل لو قمنا باتخاذ خطوة إقالة مجلس اإلدارة بالكامل، وسوف یكون ذلك من خالل اإلجماع 

% إذا تطرق األمر إلى 75قد اقترحنا عتبة بنسبة من جانب المجتمع. ومرة أخرى، ف

 التصویت.
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والسبب في ذلك ھو أننا رأینا أنھ بصفتنا مجموعة عمل وبصفتنا مجموعة عمل المجتمعات 

المتعددة، فسوف یكون من الصعب جعل ھذه العتبة عالیة للغایة، ودقیقة للغایة، لدرجة أنھ 

، أو إلغائھ، ألن ذلك سوف یؤدي بشكل أساسي سیكون من الصعب للغایة إقالة مجلس اإلدارة

إلى [یتعذر تمییز الصوت] ھذه الصالحیة. وھي الصالحیة التي بدت موجودة في السجالت، 

 لكن لم یكن من الممكن ممارستھا قط.

بالكامل سوف یكون خطوة كبیرة للغایة  ICANNولكن في نفس الوقت، فإن إقالة مجلس إدارة 

السبب في أن یكون ھناك طلب من ثالث منظمات دعم ولجان استشاریة بالنسبة للمجتمع، وھو 

 % من األصوات. 75وھو السبب في وجود عتبة عالیة للغایة بنسبة 

وتلك ھي الصالحیات الخمسة التي أتولى مسئولیة شرحھا لكم. وأنظر إلى الرؤساء المشاركین 

عتقد أنني قد عدت مرة أخرى إلى تقریًبا من أجل التعرف على ما یجب علینا عملھ بعد ذلك. أ

 توماس. إننا نرحب بأیة أسئلة قد تكون موجودة رًدا على ذلك التوضیح.

 

شكًرا جزیًال لك جوردان، على النظرة العامة الرائعة لصالحیات المجتمع ومسار التصعید  توماس ریكیرت: 

 أرى أیة أیاد المرتبط بھا. ھل ھناك أیة أسئلة فیما یخص ما عرضھا جوردان علینا؟ ال

مرفوعة في الوقت الراھن، وھو ما یتیح لي االنتقال إلى الشریحة التالیة. وسوف تنتظرون 

بشغف من أجل المقترحات الخاصة بنا فیما یخص الوسائل القانونیة لتمكین المجتمع من 

ممارسة ھذه الصالحیات. أما الرئیس المشارك الثالث فھو لیون سانشیز، وسوف یكون 

 اض ذلك معكم. لیون، إلیك الكلمة.باستعر

 

العدید من النماذج التي یجري مناقشتھا داخل المجموعة فیما یخص كیفیة ھیكلة النماذج  لیون سانشیز: 

المختلفة التي تمكن المجتمع من إنفاذ الصالحیات وتمكین اآللیات من أجل التوصل بالطبع إلى 

 فة الرؤساء المشاركین ومعدي التقاریر.األھداف التي تم التعلیق علیھا حتى اآلن بمعر

وھذا النموذج الخاص بالعضویة الذي نراه في الشریحة عبارة عن نموذج بقائمة قصیرة 

. ویجب علینا الحصول على شكل CCWGتتحدث إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

توفیرھا إلى قانوني ما یمّكن المجتمع، كما قلت، من تعزیز الحقوق المختلفة التي نحاول 

 . ICANNالمجتمع داخل ھیكل 
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كما أن لنموذج العضویة نموذًجا بدیًال، ھو النموذج [المخصص]. ولكي تكون لنا القدرة على 

إنفاذ ھذا الحق، سوف تكون لدى منظمات الدعم واللجان االستشاریة القدرة على تشكیل روابط 

وإذا رأیتم ھذه الشریحة،  الجدید. ICANNفردیة سوف تصبح بدورھا أعضاء في نموذج 

فیمكنكم أن تروا أنھ أینما بدأت اآللیة، فإن [یتعذر تمییز الصوت] أي نوع من األسئلة، وسوف 

یكون لدیكم منظمة دعم أو لجنة استشاریة تحدد أي طلب. وبعد ذلك سوف یكون ھناك فحًصا 

تناًدا إلى [العتبة] الخاصة من أجل التعرف على ما إذا كانت الطلب مرغوًبا [العتبة]. وبالطبع اس

بأن أي صالحیة أو آلیة یجب االلتزام والوفاء بھا. وبعد ذلك سوف یكون لدینا تصویت بالطبع، 

وسوف یتم ذلك بمعرفة المنظمات األعضاء في ھذا الھیكل الجدید. وإذا كان الصوت [یتعذر 

 تمییز الصوت]، فھذه المتابعة ھي [قرار المجتمع].

اآلن ھیكل قمنا فیھ بتشكیل آلیة مجتمع [یتعذر تمییز الصوت] صوت وكل  وقد اقترحنا حتى

منظمة دعم ولجنة استشاریة سوف یكون لھا عدد محدد من األصوات داخل ھذه اآللیة الخاصة 

 بالمجتمع، وسوف یتم إقرار الصالحیات من خالل المجتمع، بالطبع. 

ل نموذج للعضویة بحیث یكون للمجتمع وھذا األمر ھام للغایة بالنسبة للمقترح ألنھ من خال

 وسیلة قانونیة من أجل اإلنفاذ والتنفیذ للصالحیات المختلفة التي نحاول توفیرھا.

وإذا ما نجحنا في الحصول على ھذا النموذج الخاص بالعضویة وتفعیلھ، فسوف یكون ذلك 

بطبیعة الحال ھدًفا مختلًفا نحاول تحقیقھ، وسیكون من السھل تنفیذه. وإذا انتقلنا إلى الشریحة 

 التالیة، فسوف أتحدث إلیكم قلیًال حول الروابط الفردیة. 

بالعضویة والذي تحدثت عنھ في الشریحة السابقة، فإن ولكي یتم تنظیم ھذا النموذج الخاص 

منظمات الدعم واللجان االستشاریة المختلفة سوف تكون لھا القدرة كما قلت، ولكن لن تكون 

مطالبة بذلك ومن المھم الحصول على [یتعذر تمییز الصوت] لكن لیس مطلًبا بتشكیل أو 

 تأسیس رابطة بموجب قانون كالیفورنیا.

[فریق للروابط الفردیة] مع [یتعذر تمییز الصوت] الھیكل الذي یجب أن یكون [یتعذر وفي حالة 

تمییز الصوت] للغایة للمتطلبات المقرر تحدیدھا وسوف تكون لھا أیًضا طبقة من الحمایة 

 . ICANNلألفراد المختلفین ممن یشاركوا داخل مجتمع 

كما قلت لكم، سوف تكون ھي وسیلة وھذه الروابط الفردیة ذات صلة بھذا المقترح، ألنھ و

 الممارسة القانونیة للصالحیات المختلفة وإنفاذ أي من الحقوق التي قد تكون للمجتمع. 
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وھنا نقطة ھامة یجب التأكید علیھا كما قلت، لیس جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة 

ات الدعم واللجان تمثل روابط فردیة. فسوف یكون ھذا من األشیاء التي تعود إلى منظم

االستشاریة المختلفة. ومن ثم فإن النصیحة القانونیة التي حصلنا علیھا تتمثل في أن أي مجتمع 

أو أي منظمة دعم أو أي لجنة استشاریة تحدد مدیرین في الوقت الحالي سوف ینظر إلیھا على 

 ه الصالحیات.أنھا تقوم بتشكیل ھذه الروابط الفردیة من أجل مواصلة الحصول على تلك ھذ

لكن منظمات الدعم واللجان االستشاریة تلك ال تقوم في الوقت الحالي بتحدید وتعیین المدیرین 

وداخل  ICANNوقد ال تقوم بتشكیل الروابط الفردیة وسوف تواصل المشاركة داخل ھیكل 

 بنفس الطریقة التي یشاركون بھا في ھذه اللحظة. ICANNمجتمع 

]. إذن لن یتم تحویل منظمات الدعم واللجان االستشاریة إلى منظمة إذن [یتعذر تمییز الصوت

فردیة، ولكن باألحرى سوف تمثل رابطة [فردیة]. وھذا یعني أنھ سوف یكون ھناك رابط بین 

منظمة الدعم واللجنة االستشاریة الحالیة مع الرابطة الفردیة والرابطة الفردیة سوف تكون ھي 

ممارسة الصالحیات المختلفة وإنفاذ الحقوق المختلفة التي نحاول الجھة التي لھا القدرة على 

 توفیرھا إلى المجتمع في ھذا المقترح. 

ولن یكون  ICANNوھذا بالطبع لن ینطوي على أیة تغییرات بالنسبة للمتطوع الفردي في 

، ICANNھناك [یتعذر تمییز الصوت] أو منظمة لتغییر الطرق التي تشارك بھا داخل مجتمع 

 ما قلت لكم. ك

وسوف یكون ھؤالء األعضاء ھم من یقود الصالحیات المختلفة واآللیة التي یجري تسلیط 

الضوء علیھا في ھذا المقترح. واآلن نود فتح المجال أمام األسئلة حول ھذه األمور. أرى أن 

 كافوس یرفع یده. كافوس، ھال تناولت الكلمة رجاًء؟

 

عم واللجان االستشاریة التي [یتعذر تمییز الصوت] الیوم، سوف یتم وجمیع منظمات الد كافوس أراستیھ:

إدراجھم في نموذج األعضاء، وسوف یكونون من األعضاء في المجتمع، لكن یكون من 

الروابط الفردیة [یتعذر تمییز الصوت] من یقوم بتعیین أو لھ الحق في تعیین وتخصیص 

ون بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة لن یتم أعضاء مجلس اإلدارة. وھذا یعني أن من ال یقوم

 ربطھم بتلك الرابطة الفردیة. ھل ھذا صحیح؟ إذن كانت اإلجابة نعم، فلدي سؤال آخر.
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شكرًا جزیًال لك على سؤالك، كافوس. نعم في الوقت الحالي [یتعذر تمییز الصوت] یقترح بأن  لیون سانشیز: 

وم في الوقت الحالي بتعیین أعضاء مجلس تلك اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم التي تق

اإلدارة سوف یكون من األفضل لو شكلت رابطة فردیة إذا ما كانت تمثل رابط فردیة في مقابل 

 من ال یقومون بتخصیص أعضاء مجلس اإلدارة في ھذه المرحلة.

إذن فإن من ال یقوم بتعیین أو تخصیص أعضاء مجلس اإلدارة وال یقوم بالتصویت ألعضاء 

جلس اإلدارة في ھذه المرحلة لن یكون مطالًبا بالطبع بتشكیل روابط فردیة. ھذا شيء بالغ م

األھمیة، كما قلت لكم سابًقا. حیث یمكن لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة، لكن ال یجب 

علیھا أن تشكل روابط فردیة. ومن المھم بالطبع أن تكون متوازیة مع النموذج المقترح بأن 

الدعم واللجان االستشاریة ھذه التي ترید إنفاذ حقھا وتمارس صالحیاتھا تشكل ھذه منظمات 

الروابط الفردیة ألن ھذا ھو [یتعذر تمییز الصوت] القانوني الذي سوف یتیح لھذه المجتمعات 

 إنفاذ الحق. ال أعلم إذا كان ذلك قد أجاب على سؤالك أم ال، كافوس.

 

سؤال یتلخص في أن من ال یقومون بتعیین األعضاء، غیر مطالبین بأن یكونوا نعم، لكن جزء ال كافوس أراستیھ:

[یتعذر تمییز الصوت] رابطة من النوع الفردي، ومن ثم كیف یمكن [تصمیم] ھذه الصالحیة 

 ألنھا لیست في الروابط الفردیة، كیف لھا أن تمارس صالحیتھا؟ ھذا ھو السؤال. 

 

افوس. وبالطبع ھذا من األشیاء التي یجب النظر فیھا بشكل أفضل فیما شكًرا جزیًال لك، ك لیون سانشیز: 

یخص الجوانب القانونیة. وأنا ال أرید االنتقال إلى إجابة ھذا السؤال، في ھذه المرحلة ألننا 

بالطبع بحاجة إلى الحصول على التعلیقات من المجتمع وعرضھا على المحامین من أجل 

في ھذا الجانب. لكنني أعتقد بطبیعة الحال أنھ بما أن اآللیات  الحصول على النصیحة القانونیة

والصالحیات المختلفة لھا [تصمیم] لكي تأخذ بعین االعتبار األصوات المختلفة من اللجان 

االستشاریة ومنظمات الدعم، والتي سوف تكون [الوسیلة] لمن یختارون عدم التأسیس، عدم 

 مارسة تلك الصالحیات.تأسیس أو تشكیل الروابط الفردیة، لم

أرى بعض األسئلة في الدردشة. كما أرى تیجاني بن جمعة قد رفع یده. إذن فسوف أعود مرة 

أخرى إلى تیجاني، وسوف أتناول األسئلة في مربع الدردشة. تیجاني، ھال تناولت الكلمة 

 رجاًء؟
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م ذلك، یبدو لي أنكم قد عرضتم ذلك شكًرا لك، لیون. [یتعذر تمییز الصوت] ألن وكما عرضت تیجاني بن جمعة: 

دول وجوب أن تكون رابطة  ICANNألن من المحتمل أن تكون [یتعذر تمییز الصوت] لـ 

 فردیة، وعلى األقل یكون من الواضح بحیث ال نخلط ذلك مع األشخاص اآلخرین. شكًرا. 

 

 ر السؤال مرة أخرى؟عذًرا، تیجاني. خط االتصال یتقطع قلیًال. ھال تفضلت بتكرا لیون سانشیز: 

 

نعم، لیون، شكًرا لك. طلبت منك التكرم بتوضیح السؤال ھي من [الواجب] أن تكون من رابطة  تیجاني بن جمعة: 

 . شكًرا. ICANNفردیة لكي تكون عضًوا في 

 

شكًرا جزیًال لك، تیجاني. فیما یتعلق بالنموذج الذي یجري اقتراحھ، نعم، سوف تكون العضویة  لیون سانشیز: 

فیھ من األشیاء التي یتعین على بعض منظمات الدعم واللجان االستشاریة أن تكون [یتعذر 

 تمییز الصوت] عضًوا. وبعد ذلك سیكون من الواجب تأسیس رابطة فردیة. 

األسئلة المختلفة في مربع الدردشة. وأرى أن ھناك سؤاًال من [یتعذر حسًنا. واآلن سوف أتناول 

رابطة فردیة، فھل ستكون لھا القدرة على المشاركة في  GACتمییز الصوت]. "إذا لم تصبح 

 العملیة الخاصة بإلغاء وإقالة مجلس اإلدارة بالكامل؟"

ز الصوت] ھذا السؤال ھو نفس ووفًقا لما أوضحناه في واحدة من الشرائح السابقة، [یتعذر تمیی

 السؤال الذي طرحھ كافوس، ولذلك أعتقد أن ھذه المسألة تم تناولھا بالفعل.

وأرى بعض األسئلة المقدمة من رینالیا عبد الرحیم أیًضا. السؤال األول: "إذا لم تشكل جمیع 

ي إجراء منظمات الدعم واللجان االستشاریة رابطة فردیة، فكیف سیؤثر ذلك على المجتمع ف

 [یتعذر تمییز الصوت]؟"

حسًنا، بالطبع، ھذا من األشیاء التي تحتاج إلى مراجعة أعمق فیما یخص النصیحة القانونیة وكیف 

سیكون لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة القدرة على تنفیذ ھذه اآللیة الخاصة بالمجتمع. ولكن 

أعني ممارسة  -رسة الحقوق وإنفاذ أي من كما قلت لكم في الشرح، فإن النصیحة القانونیة لمما
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الصالحیات التي [تم اإلبالغ عنھا] أي من الحقوق سوف تكون الروابط الفردیة. إذن قد یترك 

ذلك منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي ال ترغب في تشكیل روابط فردیة، بعیًدا عن أي 

 من اآللیات أو الصالحیات األخرى.

"ما ھو اإلطار الزمني المعقول إلعادة النظر في خطة [یتعذر تمییز  والسؤال الثاني ھو:

 الصوت] المیزانیة؟"

في حین أن ھذا من األشیاء التي یجب أن یتخذ المجتمع قراًرا بشأنھا، وھذا ھو السبب في أننا 

نشجع أكبر عدد ممكن من األشخاص على المشاركة في فترة التعلیق العام، بحیث یمكننا 

من المجتمع وأن یكون لدینا إطار زمني أفضل للصالحیات المختلفة واآللیات االستماع 

 المختلفة التي نقوم باقتراحھا. 

كیف سیكون مجلس اإلدارة [المسئول]؟ وال ندري [یتعذر تمییز الصوت]، بالطبع. فھذا من 

لتي األشیاء التي یجب التشاور فیھا مع المجتمع. ولكن من خالل االجتماعات المختلفة ا

أجریناھا واالجتماعات الھاتفیة المتعددین التي أجریناھا، تمت مناقشة أن مجلس اإلدارة 

[المسئول] یمكن العمل بھ، لنقل، عضًوا أساسًیا وثانوًیا عند تعیینھ إقلیمًیا، أو بطبیعة الحال 

س یجب أن تكون ھناك ھذه اآللیة التي یجب أن تحدد الطریقة التي سوف یتم بھا تعیین مجل

 دائًما مجلًسا عامًال. ICANNإدارة [مسئول] في أقل وقت ممكن، بحیث یكون لـ 

إذن ماذا سیكون نطاق الصالحیات الخاصة بھم؟ حسًنا، ھذا بالطبع من األشیاء التي یجب أن 

یتم التعامل معھا. أعتقد أن جوردان قد أجاب بالفعل على ھذا السؤال في مربع الدردشة أیًضا 

 من عملیة التنفیذ، وسوف تكون ھناك حاجة إلى تحدیده أیًضا. في ھذا الجزء 

وأنا ال أرى أیة أسئلة أخرى في مربع الدردشة. أرى [یتعذر تمییز الصوت] تعلیقات: "تم 

 تأسیس رابط بالفعل. ولیس ثمة حاجة إلى إعادة إنشاء ما ھو موجود بالفعل في النظام".

 وأنا ال أرى ما المقصود بذلك. معذرة.

 لسؤال الثاني ھو: "لم ال یمكن تنفیذ الصالحیات المقترحة بدون قرارات فردیة؟"وا

حسًنا. وھذا من األشیاء التي یشترطھا قانون كالیفورنیا ألن یتم تنفیذ وممارسة الصالحیات. 

 وھذا ھو السبب في أن الروابط الفردیة تعد في الوقت الحالي جزًءا من المقترح، بالفعل. 
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قة األسھل بالنسبة للمجتمع لكي تكون لك القدرة على تأسیس أو إنفاذ الحقوق وھذه ھي الطری

وممارسة الصالحیات. لنتذكر أنھ كانت ھناك العدید من النماذج التي تمت مناقشتھا داخل 

اجتماعاتنا وندواتنا، لكن ھذین النموذجین وھما نموذج العضویة والمصمم من القوائم القصیرة، 

رنا االستشاریون القانونیون بأنھا سوف تكون الطریقة األفضل في تنفیذ والنماذج التي أخب

 األھداف التي نقترحھا ھو نموذج العضویة. 

 أرى ید كافوس مرفوعة، فھال تناولت الكلمة رجاًء، كافوس؟

 

أجل. لم تجب إلى حد ما على السؤال ألنھ یجب علیك التشاور. لكن اسمحوا لي تناول ھذا  كافوس أراستیھ:

المشاركة في  GACبتعیین أي مدیر. ومن ثم، ال یجب على  GACالسؤال الخاص. ال تقوم 

الروابط الفردیة على اإلطالق أو أن ال تكون في الروابط الفردیة فیما یخص ممارسة صالحیة 

 إقالة أعضاء مجلس اإلدارة على المستوى الفردي أو اإلجمالي. 

الصالحیات الخاصة بھ فیما یخص أي من األشیاء أو والسؤال ھو أن الجمیع ال یمكنھ ممارسة 

عفًوا، إقالة عضو مجلس اإلدارة الفردي وإقالة جمیع أعضاء مجلس  --فیما یخص المخصص 

المشاركة في الروابط الفردیة فیما یخص الالئحة،  GACاإلدارة. والسؤال ھو ھل یمكن لـ 

أمر ھام جًدا [یتعذر تمییز الصوت]  فیما یخص األمور األخرى غیر إقالة مجلس اإلدارة؟ ھذا

GAC  لفھم ذلك. وإذا لم نحصل على أي رد على ذلك اآلن، فأنا أطلب منكم التكرم بمحاولة

یجب علینا معرفة ما إذا  GACالتشاور مع القسم القانوني من أجل [یتعذر تمییز الصوت] 

ي من أعضاء مجلس كانت لدینا أي من الصالحیات على اإلطالق ألننا ال نقوم بتعیین أ

اإلدارة، أو لیست لدینا صالحیة إقالة أي من األعضاء الفردیین أو مجلس اإلدارة بالكامل، 

المجلس ككل. [یتعذر تمییز الصوت] یمكن أن یحصل على صالحیة مناقشة المسائل األخرى 

ال یكون لـ الكاملة. على سبیل المثال، المشكلة ذات الصلة بتغییر الالئحة الداخلیة أم ال. أو 

GAC  أیة مشاركة على اإلطالق ألنھا ال تقوم بتعیین أي من المدیرین. إذن ھذا األمر مقتصر

 على اإلقالة أو في المسألة برمتھا. شكًرا. 
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شكًرا جزیًال لك، كافوس. لم أرغب في اإلجابة على ھذا السؤال حیث إن معرفتي بالقانون  لیون سانشیز: 

ا لیست معرفة صحیحة، لذلك أود إحالة ھذا السؤال إلى االستشاریین المعمول بھ في كالیفورنی

القانونیین بالطبع. وسوف یكون من المفید للغایة طرح ھذه األسئلة والتعلیقات خالل فترة 

 التعلیق العام، ومن ثم یمكننا التعامل معھا بشكل صحیح مع االستشاریین القانونین التابعین لنا. 

أخرى یتم طرحھا. وأنا منتبھ وحریص على الوقت ویتعین علینا على الرغم وال أرى أیة أسئلة 

من ذلك استعراض العدید من الشرائح خالل ھذا، وسوف أتحول اآلن إلى الرئیس المشارك 

 معي، ماثیو ویل، من أجل الشرائح التالیة. ماثیو، ھال تناولت الكلمة رجاًء؟

 

رض معكم كل من لیون وجوردان واحًدا من الجوانب األساسیة شكًرا جزیًال لك، لیون. استع ماثیو ویل: 

في التوصیة، وقد كانت [القالب] حول صالحیات المجتمع. وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، 

سوف ترون أن [یتعذر تمییز الصوت] حول القالب األسفل المواجھ لجھة الیمین من الشرائح 

ت المراجعة المستقلة. وھذا یعكس العمل من مجموعة الموجودة في األعلى والتي تتعلق بآلیا

العمل المخصصة في مجموعتنا، وھو ما قادتھ بیكي بیر وھي لیست معنا الیوم في االجتماع، 

 لكنني سعید بتناول التوصیات الرئیسیة.

 ICANNالبند الرئیسي األول في المقترح البیني ھو التعزیز القوي للغایة لعملیة مراجعة 

. وھذا من الجوانب األساسیة IRP. وھو ما یطلق علیھ اسم ھیئة المراجعة المستقلة المستقلة

، لكن مجموعتنا تقترح تعزیزات قویة للغایة على ھذه العملیة. ICANNفي مساءلة 

والتعزیزات تتمثل في أن القرارات المقدمة من ھذه الھیئة، ھذه العملیة، سوف تكون ملزمة، 

ة حاالت على كل من التوافق [األساسي] واإلجرائي ولیس فقط على أي أنھا سوف تقوم بمراجع

اإلجراءات؛ التي تكون أكثر قدرة على الوصول إلى جمیع المساھمین من حیث من الذي لدیھ 

، وأن تكون لھا تكلفة أقل وأن تكون مستندة IRPالقدرة على البدء في ھیئة المراجعة المستقلة 

 من سبعة.إلى ھیئة [دائمة جدیدة] مكونة 

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فسوف أتحدث إلیكم قلیًال حول تفاصیل ذلك. الشریحة التالیة 

تتناول سمات وخصائص الھیئة. وسوف تكون العملیة، عملیة المراجعة المستقلة، مستندة إلى 

ر] ، بما في ذلك [جمھوICANNھیئة مكونة من سبعة أعضاء سوف تكون مستقلة بالكامل لـ 

 من منظمات الدعم واللجان االستشاریة وأصحاب المصلحة األساسیین. 
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، ویتم ICANNوسوف تكون [یتعذر تمییز الصوت] لمدة محددة، ویتم تعویضھا بمعرفة 

. ICANNاختیارھا استناًدا إلى خبرتھا في التحكیم الدولي باإلضافة إلى األمور ذات الصلة بـ 

ضافیین حسب الحاجة. وسوف تكون ھناك معاییر وسوف یكون لھا وصول إلى خبراء إ

 باإلضافة إلى التنوع الثقافي والجغرافي في اختیارھم.

وعملیة االختیار التي تم اقتراحھا حتى اآلن، وقد تم طرح ھذه العملیة من أجل التعلیقات، وھو 

 أنھ سوف تكون ھناك عملیات ترشیح من خالل ھیئات تحكیم دولیة خارجیة وبعد ذلك سوف

باستعراض اختیار أعضاء الھیئة وھو ما سیتم تأكیده بعد ذلك من  ICANNیقوم مجلس إدارة 

 خالل آلیة المجتمع التي وصفناھا للتو. 

إذن فھي عملیة أكثر وسوف یكون على أعضاء الھیئة المستقلة الموافقة من خاللھا على ذلك 

ذا یشبھ إلى حد كبیر نوع من خالل مجلس اإلدارة ومن خالل المجتمع بشكل أو بآخر. وھ

 العملیة التي تحصلون علیھا عند محاول اختیار قضاة في المحكمة العلیا، على سبیل المثال. 

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فالشریحة التالیة تتناول بالوصف عملیة لھیئة المراجعة المستقلة 

IRP إذن أي شخص سوف یتأثر من الناحیة المادیة بإجراءات .ICANN  وما تغفل عنھ من

كانت تتصرف بما یخالف النظام األساسي أو الالئحة الداخلیة  ICANNإجراءات بما یؤكد أن 

الخاصة بھا، بما في ذلك بشكل واضح بیان المھمة، والقیم األساسیة، وسوف تكون لسیاسات 

ICANN  في عملیة. الحق في البدء 

وبعد جھد بحسن النیة لحل ھذه المسألة، فالخطوة رقم ثالثة ھي ھل یمكن لھذا الشخص االنتقال 

من أجل تقدیم طلب للنظر. وسوف یتم اتباع العملیة  IRPإلى ھیئة المراجعة المستقلة 

ة والتوصل إلى القرار وسوف یكون من القرارات الملزمة على مجلس اإلدارة. الشریحة التالی

 من فضلك. 

الشریحة التالیة تتناول الطریقة التي تعمل بھا في حقیقة األمر. واستناًدا إلى الھیئات السبعة، 

أعضاء الھیئة السبعة، استناًدا إلى الحاالت، فسوف تكون إما ھیئة مكونة من شخص واحد من 

 أجل [یتعذر تمییز الصوت] الحالة أو ھیئة مكونة من ثالثة أشخاص. 

ن ھناك أنواع متعددة للقرارات. وسوف تكون إما تأكیدات لقرارات مجلس اإلدارة وسوف تكو

األولیة أو عدم اتخاذ أي قرار، أو إلغاء ھذا القرار سواء بالكامل أو في جزء منھ. وسوف 

. وسوف یتم التوصل إلى ذلك في ICANNتكون بطبیعة الحال من األشیاء الملزمة على 
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وثیق المبررات المنطقیة وسوف یكون ذلك بمثابة سابقة، ومن ثم الوقت المناسب. وسوف یتم ت

فإن القرارات التي تتخذھا الھیئة تساھم في إیجاد المزید من االستقرار وإمكانیة التنبؤ في 

 عملیات اتخاذ القرارات. 

ھذه ھي التعزیزات المقدمة لعملیة المراجعة المستقلة التي یجري تقدیمھا في الوقت الحالي. 

ا ما انتقلنا إلى الشریحة التالیة، سوف ترون أننا نقترح أیًضا إصالحات لعملیة إعادة النظر، وإذ

وھي عملیة غیر ملزمة. واإلصالحات التي نقترحھا تستند إلى فھمنا لھذه العملیة، وھو توسیع 

نطاق الطلبات المسموح بھا لتضمین اإلجراءات أو عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع السیاسات 

 .ICANNو المھام أو االلتزامات أو القیم الجوھریة من أ

تشمل االقتراحات والمقترحات توسیع أنواع القرارات، وتوفیر مزید من الشفافیة في عملیة 

الصرف عند حدوث ذلك، وبالطبع تزوید مجلس اإلدارة بالحق المعقول على طلب الطلبات 

 ى سبیل المثال.التافھة التي تم قیدھا من أجل تأجیل قرار ما، عل

وفیما یتعلق بالتشكیل، ھناك اقتراح بزیادة مشاركة مجلس اإلدارة وتخفیض مدى اعتماده على 

من أجل الحصول على قدر أكبر من االستقاللیة في اتخاذ  ICANNاإلدارة القانونیة من 

تمدید القرارات. تحسین الشفافیة للقرارات من األشیاء التي یجب النظر فیھا، باإلضافة إلى 

 یوًما. 30الوقت المخصص لملء طلب لمدة 

وفیما یخص آلیات المراجعة المستقلة، ھذه ھي النظرة العامة المستقلة التي یمكنني تقدیمھا وقد 

كنت حذًرا بالتأكید بالنسبة لمسألة الوقت، ومن ثم فھي نظرة عامة خفیفة بشكل كبیر. نحن على 

ل من المفترض التعالم معھا. ولدینا قائمة نوعیة وعي بعدد التفاصیل/األسئلة التي ال یزا

 باألسئلة حول عملیة المراجعة المستقلة، وھي المرفقة بالتقاریر. 

وبالنسبة ألصحاب المصلحة األساسیین الراغبین في القیام بمشاركة تفصیلیة في ھیئة المراجعة 

عدة في صیاغة ھذا ، سوف ترون عدًدا من الفرص للقیام بذلك من أجل المساIRPالمستقلة 

 .ICANNالجزء الھامة من إطار عمل المساءلة لـ 

وبھذا، ھل ھناك أیة أسئلة على ھذا القالب الخاص بالبناء. أرى أن منال قد طرحت سؤاًال حول 

من الذي یقرر ما إذا كانت ھیئة مكونة من شخص واحد أو ھیئة مكونة من ثالثة أشخاص؟ 

فتوحة عند ھذه النقطة. وأعتقد أن الفكرة األولى سوف تكون وھذا أحد األسئلة التي ال تزال م

الفكرة في حد ذاتھا وھي اختیار ما إذا كان الحالة تستدعي أن تكون ھیئة مكونة من شخص 
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واحد أو ثالثة أشخاص، لكن یمكن أیًضا تضمینھا في اإلجراءات التي یمكن لواحد من 

ثالثة أشخاص. وال یزال ھذا السؤال  األطراف في الحالة أن یطلب وجود ھیئة مكونة من

مفتوًحا، لذلك فإن المشاركات سوف تكون مرحب بھا من أجل الحصول على التعلیقات العامة 

 على تلك المسألة. فقد حصلنا على ھذا السؤال على األقل من أجل السجل في الوقت الحالي.

 یستطیع المجتمع المشاركة وأرى سؤاًال من جیما كامبیلوس أیًضا. وكان السؤال كاآلتي: "أال

في اختیار أعضاء الھیئة من خالل فترة التعلیق العام، على سبیل المثال، بدًال من المجيء في 

 نھایة العملیة وقول نعم أو ال فقط؟"

أعتقد أن من الجدیر النظر وبالتأكید سوف یكون ذلك من األعمال الفردیة بالنسبة لفریق العمل 

 العامل على ذلك. 

د أنني أرى كافوس یرفع یده من أجل سؤال. كافوس؟ كافوس، ربما تكون في وضع كتم أعتق

 الصوت. أنا ال أسمعك، كافوس.

 

 المعذرة؟ كافوس أراستیھ:

 

 نعم، تفضل، كافوس. ماثیو ویل: 

 

، وفي ذلك االجتماع، جاء GACحسًنا. لقد قلت في األسبوع الماضي أننا قد أجرینا اجتماًعا لـ  كافوس أراستیھ:

بدعوة مجموعة عمل  GAC، سوف تقوم 53رقم  ICANNذكر أنھ خالل اجتماع 

في اجتماعھا، وتم ذكر أنني قد طرحت السؤال  CWGوفریق  CCWGالمجتمعات المتعددة 

[یتعذر تمییز الصوت] عما إذا كان االستشاري القانون من الممكن لھ حضور االجتماع والرد 

سئلة التي طرحتھا، على سبیل المثال الیوم والتي قد ال یكون من الممكن الرد على بعض األ

. كما أخبرت كذلك [یتعذر تمییز الصوت] القانوني ھل CCWGأو  CWGعلیھا بمعرفة 

یمكنك لیون التكرم بالنظر في ذلك للتعرف على ما إذا كان االستشاري القانوني سیكون متاًحا 

المشارك  CWGالمشار ورئیس  CCWGورئیس  GACترك لـ أم ال خالل االجتماع المش
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ممن لدیھم استشاري قانوني أیًضا في ذلك االجتماع؟ وقد كانت ھذه ھي [المھمة التي] أوكلت 

 المشارك أیًضا. شكًرا.  CCWGلي وأرید أن أحیل ھذه الرسالة إلى لیوم وإلى رئیس 

 

تعذر تمییز الصوت] التي تمت اإلشارة إلیھا فیما بعد شكًرا لك، كافوس. ھذه من المعلومات [ی ماثیو ویل: 

 من أجل الحصول على طلب رسمي.  GACمن قیادة 

وفیما یتعلق بسؤالك اإلضافي في قاعة الدردشة فیما یخص آلیة الطعن، في البدایة، فإن السؤال 

لمراجعة ومحقق الشكاوى، بالنسبة لھیئة ا IRPالمتعلق بالفارق بین ھیئة المراجعة المستقلة 

فإنھا مصممة لكي تكون آلیة ملزمة، ومن المقرر أن تكون القرارات ملزمة  IRPالمستقلة 

لمجلس اإلدارة. ویقوم محقق الشكاوى بتسھیل األمر وتبادل وجھات النظر حولھ. فالنطاق 

المتاح لھ أضیق. توفیر [یتعذر تمییز الصوت] مزید من التفاصیل حول ھذه المسألة، لكنھا 

 للغایة وغیر متكررة على اإلطالق.مكملة 

والسؤال المطروح من جانب سوزان حول وسائل التعامل مع تضارب المصالح ألعضاء 

مجلس اإلدارة. على سبیل المثال، فإن أعضاء مجلس اإلدارة الذین اتخذوا قراًرا أصلًیا ولیسوا 

بالتأكید لیس ذلك ما  --ست ھم من یعید النظر في القرار. أعتقد أن ھذه نقطة جیدة للغایة. أنا ل

تناولناه في المقترح األولي الخاص بنا، ومن ثم سوف نقوم بإرسال ذلك إلى المجموعة. وھذا 

 من اإلسھامات ذات القیمة العالیة ومن األشیاء التي [یتعذر تمییز الصوت] التوقعات.

و[یتعذر تمییز  وبھذا القول، سوف أتحول اآلن إلى الجزء التالي من ندوتنا اإللكترونیة،

أور التي ترأست مجموعة العمل حول [یتعذر تمییز الصوت] -الصوت] تشیریل النجدون

 للجزء التالي من عرضنا حول مراجعات تأكید االلتزامات.

 

شكًرا جزیًال. وفي حقیقة األمر، نعم، أنا مقدم التقریر الخاص بنواحي اختبارات اإلجھاد، إال أن  أور: -تشیریل النغدون

اجعات تأكید االلتزامات موجودة في حقیقة األمر في نظرة أخرى مختلفة، لذلك أعتقد أننا مر

 بیانكو في ذلك األمر. شكًرا. -بحاجة إلى االنتقال إلى ستیف دیل
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 بیانكو من [یتعذر تمییز الصوت]، تفضل رجاًء. ھل معنا ستیف؟-ستیف، أعتذر لك. ستیف دیل ماثیو ویل: 

 

 بالتأكید یجب أن یكون معنا ستیف. ھل أنت في وضع كتم الصوت؟ ر: أو-تشیریل النغدون

 

 ستیف، ھل أنت في وضع كتم الصوت، ربما؟ ماثیو ویل: 

 

 ھل یمكنكم سماعي اآلن؟ بیانكو:-ستیف دیل

 

 نعم. أور: -تشیریل النغدون

 

 نعم، یمكنني سماعك اآلن. تفضل. ماثیو ویل: 

 

سوف  ICANN، تحدثنا حول فكرة أن 20رائع، شكًرا. آسف على التأخیر. في الشریحة رقم  بیانكو:-ستیف دیل

لھذا األمر. ذلك أن تأكید  NTIAتقوم بإنھاء تأكید االلتزامات في أي وقت. ولذلك یمكن لـ 

االلتزامات عبارة عن اتفاقیة ثنائیة فیما بین اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

NTIA وICANN یوًما. 120، ویمكن ألي طرف إلغائھا بموجب إشعار مدتھ 

من  14وقد أصبح ذلك من األشیاء المسببة للمشكالت والتي تظھر اختبار اإلجھاد رقم  

الذي عملنا علیھ. وقد اقترح ھذا االختبار الخاص باإلجھاد أنھ إذا كان من المقرر لـ  26

ICANN  ھناك حاجة لبقائھ من أجل الحفاظ على عقد أن تترك التأكید طالما لم تعدIANA ،

فسوف یخسر المجتمع بعًضا من االلتزامات القویة للغایة الموجودة في التأكید باإلضافة إلى 

المراجعات الدوریة األربعة التي تمت الدعوة لھا بموجب تأكید االلتزامات. وفي جوانب عدة، 

 .2009حصلنا علیھا كمجتمع منذ عام  ھذه ھي أدوات المساءلة الملموسة أكثر والتي
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فقد قمنا بتجمیع التعلیقات من المجتمع والتي أتت إلینا على مدار الصیف من أجل تحدید  

الطریقة التي قد یتم بھا تعزیز تلك المراجعات وتحسینھا في حالة طرحھا في الالئحة الداخلیة، 

أن نكون قادرین على إنھاء المراجعات وقمنا بتجمیع بعض التعلیقات التي قالت بأنھ یجب علینا 

 القدیمة وإنشاء مراجعات جدیدة بخالف المراجعات األربعة التي كانت موجودة.

كما أن لدینا مجموعة ألصحاب المصلحة في المجتمع. ویجب أن تكون لدینا القدرة على تعیین  

على موافقة رئیس األعضاء التابعین لنا في فرق المراجعة بدًال من وضع األسماء والحصول 

GAC  أو رئیسICANN .وتعیین أعضاء في فریق المراجعة 

وعندما یتطرق األمر إلى المستندات والشفافیة، بعض فرق المراجعة التي عملت على األمر  

ونحن نتحدث ھنا حول فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة، والمعروف باسم  --حتى اآلن 

ATRTلمرونة، ومراجعة ، وفریق األمن واالستقرار واWHOIS باإلضافة إلى المراجعة ،

 الجدیدة. gTLDالقادمة على برنامج 

وقد اشتكى عدد قلیل من فریق المراجعة حول عدم الوصول إلى المستندات الداخلیة لـ  

ICANN  التي احتاجوھا من أجل أعمالھم، ومن ثم فإننا نسعى إلى إجراء تعدیالت وتحسینات

 ل.كبیرة على ذلك الوصو

كما نرغب في مطالبة مجلس اإلدارة بالنظر في الموافقة والبدء في التنفیذ، بما في ذلك  

التوصیات التي تأتي من المراجعات السابقة. واآلن، فقد قرر مجلس اإلدارة عدم تنفیذ 

المراجعات الخاصة بالتوصیات لفریق مراجعة، مع التفكیر بعد ذلك في الصالحیات التي 

 ن ماثیو وجوردان ولیون على مدار الشرائح العدیدة الماضیة. تحدث عنھا كل م

ومن الصالحیات بالنسبة للمجتمع النظر في رفض وتحدي قرارات مجلس اإلدارة أو تجاھل  

التوصیات أو تغییر الطریقة التي یتم تنفیذھا بھا. وسوف یتنقل ذلك إلى توصیة و/أو ھیئة 

 رات ملزمة. مراجعة مستقلة مع القدرة على اتخاذ قرا

وسوف أتوقف ھنا والتعرف على ما إذا كانت ھناك أیة أسئلة حول تفاصیل ھذه الشریحة. 

رائع. ھل یمكننا المتابعة إلى الشریحة التالیة؟ تشیریل، ھل یجب أن أحیل الكلمة إلیك من أجل 

 اختبار اإلجھاد، إذن؟
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 نحن فریق ثنائي ھنا، لذلك أرجوا المتابعة.ستیف، أعتقد أن من المعقول أن تتابع.  أور:-تشیریل النغدون

 

حسًنا. وسوف أنتقل سریًعا حیث إنني أعرف أن الوقت بدأ ینفد منا. تمت مناقشة اختبارات  ستیف دیل بیانكو:

اإلجھاد منذ أبریل الماضي كطریقة للتعرف على ما إذا كان النقل وتدابیر المساءلة الجدیدة 

المجتمع بالقدرة على رفض قرارات مجلس اإلدارة أو سوف تكون لھا القدرة على تزوید 

لتھدیدات خارجیة جدیدة  ICANNتحمیل مجلس اإلدارة واإلدارة المسئولیة في حالة مواجھة 

 أو أزمات داخلیة. 

وفي بدایة مایو العام الماضي، اقترحت دائرة األعمال حزمة من اختبارات اإلجھاد. وكان  

ت، والذي قمنا بتغطیتھ في الشریحة السابقة. وقد تكون ھناك أحدھا ھو ترك تأكید االلتزاما

 العدید والعدید غیر ذلك.

ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة  CWGوعندما اجتمعت مجموعة عمل المجتمعات  

CCWG  اختبار إجھاد مختلف. وقمنا  26خریف العام الماضي، فقد توصلنا إلى عدد إجمالي

ة، األشیاء التي تمثل حنًقا خارجًیا للنظام مثل أزمة مالیة، قضیة بتصنیفھا إلى خمس فئات واسع

في األداء. وقد تحدثنا حول الفشل في المساءلة، الفساد. وتحدیثنا  ICANNقانونیة، أو فشل 

حول عملیات الھجوم اإللكتروني. وھناك العدید من المستند مما ال أرید التطرق إلیھ بالتفصیل 

كفي أن نقول بأن فریق عمل اختبارات اإلجھاد ألقت نظرة على جمیع معكم جمیًعا ھنا، لكن ی

 ICANNمن ھذه االختبارات وقامت بتحلیلھا في مقابل آلیات المساءلة الحالیة لدى  26الـ 

 وفي مقابل آلیات المساءلة المقترحة.

وبالنسبة  برجاء األخذ في االعتبار أن آلیات المساءلة المقترحة مجرد مسودة في ھذه المرحلة، 

، فإن اآللیات الخاصة بھم قد ظھرت فقط منذ CWGألغراض مجموعة عمل المجتمعات 

 أسبوعین وھي أیًضا في صورة مسودة. 

إذن فإن فكرة القیام باختبارات اإلجھاد مبكًرا ھو لتحدید ما إذا كانت الفجوات في إعطاء  

المحددة إلى أن نحصل على شيء المجتمع المساءلة التي نسعى لھا، لكنھا لیس من الممارسات 

 أقرب بالنسبة آللیات المساءلة النھائیة المعمول بھا.
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وأدعوكم اآلن لتقدیم األسئلة اآلن الختبار اإلجھاد إذا كانت لدیكم أیة أسئلة. وھو یأتي في  

صفحة من المحتویات في مسودة مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  23حوالي 

CCWGالكثیر من القیمة في ذلك ألننا قد [یتعذر تمییز الصوت]. أعتذر عن  . كما أن ھناك

جمیع التفاصیل، لكن ھناك الكثیر من األفكار إلى حد ما ذھبت إلى ھذا العمل من خلل فریق 

اختبارات اإلجھاد. وأنا ال أرى أیة أسئلة، إذن الشریحة التالیة، رجاًء. أعتقد، ماثیو، الكلمة إلیك 

 ل الرابط.مرة أخرى من أج

 

یتعلق  22شكًرا جزیًال لك، ستیف. نحن اآلن في الشریحتین األخیرتین، لحسن الحظ. رقم  ماثیو ویل: 

حول التسمیة. فقد كان ھناك تنسیق  CWGبالرابط مع إشراف مجموعة عمل المجتمعات 

. وتغطي CWGمتواصل ومثمر للغایة فیما بین المجمعة وإشراف مجموعة عمل المجتمعات 

رحاتنا األولیة [یتعذر تمییز الصوت] عدًدا من التوقعات األولیة من مجموعة عمل مقت

 ، وھو ما تم تلخیصھ في ھذه الشریحة. CWGالمجتمعات 

المساءلة حول [یتعذر تمییز الصوت] فیما یتصل بوظیفة  CWGفي رقم واحد، طلبت  

IANA باإلضافة إلى [یتعذر تمییز الصوت] ومقترحات ،CCWG ع من أجل للمجتم

. وھذه ناحیة واحدة لمقترحین ICANNالحصول على صالحیة مراجعة ورفض میزانیة 

 مرتبطین.

أنھا سوف تعتمد  CWGرقم اثنین، آلیات تمكین المجتمع، أوضحت مجموعة عمل المجتمعات  

على قدرة المجتمع على مراجعة بعض قرارات مجلس اإلدارة، السیما قرارات مجلس اإلدارة 

، وھو IANAالتي سوف تحدد ما إذا كانت ستلتزم أم ال بالتوصیات المقدمة من مراجعات أداء 

خالل  ما سیتم كل عامین بعد عملیة النقل، وعلى األغلب كل خمس سنوات. ویتم توفیر ذلك من

. باإلضافة إلى حقیقة أن ھناك حكًما في التوصیات المقدمة من IRTھیئة المراجعة المستقلة 

جانبنا یفید بأن على مجلس اإلدارة اتخاذ قرار بما إذا كان سینفذ التوصیة أم ال المقدمة من 

 فریق المراجعة في إطار زمني ما معین.

ي اقترحت إعادة إنشاء فریق مراجعة والت CWGرقم ثالثة ھو مجموعة عمل المجتمعات  

، وأن WHOISجدید على نموذج فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة أو فریق مراجعة نظام 

وقد تمت  الداخلیة باإلضافة إلى الالئحة الداخلیة األساسیة.  ICANNیتم جلب ذلك في لوائح 
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المقترحات التي [یتعذر  مناقشة ھذا األمر في السابق بمعرفة توماس ریكیرت وھو أن ھذا من

 تمییز الصوت].

أن ھیئة المراجعة المستقلة وعملیات  CWGوفي النھایة، تعتبر مجموعة عمل المجتمعات  

أو  ccTLDالمراجعة األخرى فیجب أن ال تغطي آلیات الطعن لعملیات تفویض نطاقات 

وھذا من  قیقھا.مشكالت [اإللغاء]. وھذه من األشیاء األخرى التي تسعى المجموعة إلى تح

في  CWG[یتعذر تمییز الصوت] التي نغطیھا في التوقعات من مجموعة عمل المجتمعات 

 مقترحاتنا البینیة. الشریحة التالیة من فضلك.

وقد أتینا إلى أحد األسئلة التي تم طرحھا في السابق بمعرفة كافوس أراستیھ، الطریق أمام  

في الثالث من یونیو من أجل تمكین مجموعتنا من  مجموعتنا. تنتھي فترة التعلیقات العامة

العودة مرة أخرى، من العودة إلى بوینس آیرس وھو مستعدون بتحلیل للتعقیبات التي نحصل 

 علیھا من المجتمع إلجراء نقاش جید مع المجتمعات المختلفة في بوینس آیرس.

ب في الشركة بسبب أنھ یجب وسوف ننتقل بعد ذلك إلى فترة التعلیق العام. ھناك مشكلة أو عی 

یوًما بالنسبة للتعلیق العام الثاني. وسوف تكون لنا القدرة بعد ذلك على تقدیم  40أن تقول 

إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة في الوقت المناسب من  1توصیات نھائیة لمسار العمل 

 أجل الموافقة بحلول اجتماع دبلن. 

الوقت الالزم من أجل التنفیذ باإلضافة إلى التقریر األولي الذي كما توضح ھذه الشریحة أیًضا  

یتناول أو یوفر بعض األفكار األولیة حول التوقیت الذي نتناولھ من أجل تنفیذ تلك التوصیات 

ألنھ كان واضًحا للغایة من البدایة وكان [تم تقییمھ] مرة أخرى بمعرفة الري ستریكلنغ في 

التي تعنى بھا اإلدارة الوطنیة  CCWGإلضافة إلى مجموعة مراسالتھ األخیرة [لنا] با

لیس فقط من خالل المقترحات ولكن أیًضا بتنفیذھا  NTIAاألمریكیة لالتصاالت والمعلومات 

 . IANAالكامل قبل أن تحدث عملیة نقل 

وسوف ترون على ھذه الشریحة أننا ننظر في إطار زمني من أجل التنفیذ یمتد إلى بدایة  

. وال یزال ھذا األمر في وضع تجریبي، لكنھ یوضح أننا نحاول بالفعل تقییم 2016في  الصیف

 مدة التنفیذ كذلك. 

وبھذا، أعتقد أننا بحاجة إلى توفیر بعض الوقت من أجل األسئلة. لسوء الحظ، لقد استنفذنا  

 الوقت. إذن سوف ننتقل اآلن إلى توماس من أجل جلسة لألسئلة واألجوبة. توماس؟
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شكًرا جزیًال لك، ماثیو. نود أن نستمع بشدة إلى تعقیباتكم. إننا نقترح أن نتناول أسئلتكم حول  توماس ریكیرت: 

الموضوعات المختلفة واحًدا بعد اآلخر. وبما أن لدینا بضع دقائق متبقیة، إذا كانت لدیكم أسئلة، 

 نحصل على تعقیباتكم. فسوف نعود إلیكم بالكتابة. وأعتقد أن من المھم بالنسبة لنا أن 

 إذن تم رفع أول ید وھذا ھو كافوس، تفضل. 

 

لقد [یتعذر تمییز الصوت] تم الحصول علیھ بصیاغة مختلفة إلى حد ما [یتعذر تمییز الصوت]  كافوس أراستیھ:

[یتعذر تمییز الصوت] یتحدث حول اإلطار الزمني باإلضافة  ICGمنطقتین. رئیس مجموعة 

كتوبر ونوفمبر. أعتقد أنھ بھذا اإلطار الزمني الذي حددتموه اآلن أننا في أ ICGإلى تفكیر 

بحاجة إلى الصیف المقبل من أجل االنتھاء من التنفیذ وبالنسبة للناحیة التي تتطلب نقًال، أعتقد 

[یتعذر تمییز الصوت] أكتوبر من ھذا العام أو نوفمبر  ICGأن ھناك وقتین مختلفین للتفكیر. 

ونحن نفكر في یونیو من العام المقبل. وھذا [یتعذر تمییز الصوت]. العام القادم،  من ھذا العام.

 یونیو، ھو التنفیذ الكامل لجمیع اإلجراءات الالزمة للنقل. ھل أنا محق؟ شكًرا.

 

كافوس، ھذا صحیح. لقد سألنا االستشاري الخارجي عن مقدار الوقت المستغرق في إعداد  توماس ریكیرت: 

ة من مسودة الالئحة الداخلیة باإلضافة إلى المدة المستغرقة في تنفیذ التغییرات صیاغة منقح

المقترحة على الالئحة الداخلیة باإلضافة إلى الوقت المستغرق لتشكیل روابط فردیة. ویشمل 

ھذا اإلطار الزمني الذي نقترحھ جمیع العوامل األخرى لتلك المرحلة الزمنیة التي یتم االنتھاء 

 التنفیذ. فیھا من

فقط لضمان أننا قد غطینا جمیع النواحي، اسمحوا لي أن أسألكم عما إذا كانت ھناك مالحظات  

عامة على األسلوب اإلجمالي، أي الصالحیات واآللیات. ھل نعتقد أننا على المسار الصحیح 

د أنھ فیما یخص تصمیم المساءلة الذي نقترحھ؟ أنا ال أرى أیة تعقیبات في ذلك، وھو ما أعتق

 عالقة جیدة ألنھ تم تشجیعكم على القیم بذلك أیًضا للتعبیر عن ما قد یكون لدیكم من مخاوف. 

ھل ھناك أیة اقتراحات فیما یخص صالحیات المجتمع التي اقترحناھا والعملیات التي وصفھا 

 جوردان كارتر. كافوس؟
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ال یوجد أسئلة حول ذلك، لكن ال یزال ھناك سؤالین طرحتھما وأخبرني لیون بأنھ بحاجة إلى  كافوس أراستیھ:

مناقشة االستشاري في مسألة ھامة. ویجب علینا أن نكون واضحین للغایة بالنسبة ألعضاء 

مجلس اإلدارة غیر المعینین. لماذا لدیھم أي حق على اإلطالق في جمیع النواحي الخمسة، في 

احي الخمسة، أو أنھ لیس لدیھم أیة حقوق فیما یخص الناحیتین، إقالة عضو مجلس جمیع النو

 اإلدارة الفردي وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة الكامل، [یتعذر تمییز الصوت] لدیھ الصالحیة. 

] وغیرھا، ألنھ لو كان ھناك ھؤالء األعضاء 29وھناك شكل من أشكال عدم االتساق [داخل 

] غیر [قائمة]. إذن ھناك شكل 29ي تعیین أي عضو مجلس إدارة، فھذه [ممن لیس لدیھم حق ف

من أشكال عدم االتساق داخل ذلك، ومن ثم سوف یتعین علینا الحصول على توضیح صریح 

 فیما یخص السؤالین اللذین طرحتھما. شكًرا.

 

ًبا باإلجابة. ھل ھناك أیة شكًرا لك، كافوس. تمت مالحظة أسئلتك بعنایة وسوف نعود إلیك قری توماس ریكیرت: 

أسئلة فیما یخص الالئحة الداخلیة األساسیة التي اقترحناھا؟ ھل تعتقدون أن ھناك أي شيء 

في الالئحة الداخلیة، أو فیما یخص  AOCمفقود ھنا، بما في ذلك [أقسام] تأكید االلتزامات 

 رجاء إخطارنا. اإلعداد القانوني فیما یخص الروابط الفردیة؟ إن كان األمر كذلك، ب

كما أننا قد ناقشنا عملیة المراجعة المستقلة باإلضافة إلى عملیة إعادة النظر. ھل تعتقدون أن ما  

 اقترحناه قوي بما یكفي أم أن لدینا أسئلة حول اختبار اإلجھاد؟ ال یبدو أن ھناك أًیا منھا.

لسة، أسمحوا لي توجیھ وقبل أن أسلم الكلمة مرة أخرى إلى لیون من أجل مالحظات غلق الج 

الشرك على االھتمام المتواصل بما نقوم بھ من أعمال. فھذا من الموضوعات الھامة للغایة. 

وأعتقد أنھ من خالل الدقیقتین المتبقیتین لنا في ھذا االجتماع، لدینا فرًصا جیدة في عدم تجاوز 

 الوقت المحدد لنا. لیون، إلیك الكلمة.

 

ًال لك، توماس. حسًنا، إن فترة التعلیق العام ھذه ھامة للغایة بالنسبة لنجاح [یتعذر شكًرا جزی لیون سانشیز: 

 بالكامل في ھذه المرحلة. ICANNتمییز الصوت] مجموعة العمل، بالطبع، ولنجاح مجتمع 

ونحن نشجع في حقیقة األمر جمیع الحاضرین على المشاركة في ھذه التعلیقات العامة لیس ھذا  

یًضا نشر ھذا الخبر بین المجتمعات الخاصة بكم، بحیث نحظى بمشاركة واسعة فحسب، ولكن أ
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التي  ICANNومن خارج مجتمع  ICANNللغایة ومكثفة من جمیع القطاعات في مجتمع 

 .ICANNسوف تكون معنیة بصیاغة ھذه الحالة الجدیدة من مساءلة 

ونشجعكم على تصفح مستند المقترح بالكامل، ونذكركم كذلك بأن ھناك أدوات مختلفة تم وضع  

قید التنفیذ، ومن ثم تكون مقارنة المقترح أیسر في الفھم. ولدینا رسوًما توضیحیة مختلفة تم 

تصمیمھا ویمكن العثور علیھا في مساحة العمل المخصصة لمجموع عمل [یتعذر تمییز 

 الصوت]. 

ف ترشدكم ھذه المجموعة من الشرائح إلى المستند األكبر، ولكن بالطبع، ال تمثل قراءة وسو 

صفحة. ومن الضروري لو أنكم  100المستند الكامل في المستند الذي تزید في صفحاتھ عن 

شاركتم وأنكم ترغبون في المشاركة في التعلیقات العامة التي تستعرضونھا عبر المستند 

لدیكم من تعقیبات. إننا نعتمد على تعقیباتكم والمراجعة اإلضافیة وبالطبع  ونرجو إخطارنا بما

تعزیز مقترحنا، ومن ثم یمكننا التوصل إلى األھداف وتزوید المجتمع بالصالحیات التي نرید 

 توفیرھا في ھذه [المساحة].

ندوة ویب ببلوغ ھذا الحد، أود أن أنھي االجتماع. شكًرا لكم على الحضور. سوف تكون ھناك  

أخرى نھایة الیوم، لذلك إذا أردتم إعادة تناول بعض الجوانب التي تحدثنا عنھا في ھذه الندوة، 

 فمرحًبا بكم بالطبع في ذلك. شكًرا لكم جمیًعا.

 

 [نھایة النص المدون]
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