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

 األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي. الصوت

عبر الویب لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  1مرحًبا بالجمیع في الجلسة رقم  لیون سانشیز: 

ICANN  أغسطس. سنعقد ھذه الجلسة عبر الویب عن طریق المضي قدًما بالجمیع من  4في

خالل مجموعة من الشرائح والتي أعددناھا لكم، ونطلب منكم بكل لطف االحتفاظ بأي أسئلة 

لدیكم حتى نھایة الجلسة. وسوف نمر مرة أخرى بجمیع الفصول، ولكننا نود إعطائكم جولة 

أكملھا قبل فتح الباب لألسئلة واألجوبة، وبطبیعة الحال، فتح باب مختصرة بمجموعة الشرائح ب

 المناقشة. 

وأود تذكیركم أیًضا بتقدیم أنفسكم عند التحدث للجمھور رجاًء. ھذا، بالطبع لیس ألغراض  

التدوین النصي فقط وإنما أیًضا لتحدید ھویة الشخص الذي یثیر سؤاًال ما. وأذكركم أیًضا وبكل 

المیكروفونات عند عدم التحدث. حتى ال یكون ھناك مزیًدا من التأخیر، سنبدأ  لطف بكتم صوت

 ھذه الجلسة عبر الویب.

وكما قلت، تھدف ھذه الجلسة عبر الویب إلى المضي قدًما بكل الحضور عبر المشروع  

. ھال ننتقل إلى الشریحة ICANNالمقترح الثاني لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

 تالیة، رجاًء؟ ال

ربما یتذكر بعضكم، إذا لم تكن قد حضرت عملیة سابقة أو تابعت إحداھا، فھناك مساران  

) NTIAمتوازیان متبعان منذ أن أعلنت الوكالة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات (

) IANAعزمھا على االنتقال لإلشراف على وظائف ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة (

 لتكون المسؤولة عن تنسیق ھذه الجھود.  ICANNمع اإلنترنت و[غیر مسموع] لمجت

غیر [ (ICG)منذ ذلك الحین، تمتلك مجموعة تنسیق عملیة انتقال اإلشراف على الوظائف  

ھي مجموعة التنسیق المسئولة عن بناء مقترح فردي والذي بدوره یتم تسلیمھ  ICG -مسموع] 

تھا األولى المؤقتة. أعني، أن مسودتھا النھائیة ستكون مسود ICG. وقد أنھت NTIAإلى 

 ، وأنھا مفتوحة حالًیا للتعلیقات العامة. IANAاقتراح انتقال دور اإلشراف على 

المشروع المقترح الثاني لمسار  ICANNوأنھت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ات العامة. سوف ننتقل إلى التفاصیل الخاصة ، وھذا االقتراح أیًضا مفتوح حالًیا للتعلیق1العمل 

بفترة التعلیق العام في وقت الحق في ھذه الجلسة عبر الویب، ولكن حتى اآلن، ھذه ھي 

 ھّال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟  المرحلة التي نقف عندھا في الوقت الحالي.
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، كان من المتصور أن ICANNعندما تم إنشاء مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

یكون لھا ھدف، وبالطبع، یتمثل ھذا الھدف في تقدیم المقترحات التي من شأنھا تعزیز مساءلة 

ICANN  ،تجاه جمیع أصحاب المصلحة. ولھذا، قسمنا عملنا إلى مساري عمل. األول، بالطبع

، والتي یجب ICANN، والذي یركز على اآللیات المطلوبة لتعزیز مساءلة 1ھو مسار العمل 

أن تكون ساریة ومفّعلة أو ھناك التزام بھا في حدود اإلطار الزمني النتقال دور اإلشراف على 

IANA .ھذا، بالطبع، قبل حدوث االنتقال . 

، ھو ذلك الذي یركز على معالجة موضوعات المساءلة 2أما مسار العمل اآلخر، مسار العمل  

ر حل معین [غیر مسموع] یتم تنفیذه بالكامل وفق الجدول وفًقا للجدول الزمني الخاص بتطوی

 .IANAالزمني الذي سیمتد إلى ما بعد انتقال دور اإلشراف على 

ومع ھذا، لدینا مسارا العمل ھذین. ھذه المقترحات، أال وھي مشروعات المقترحات الثانیة  

، ولكنھا تبرز 1العمل [المفتوحة] للتعلیق العام في ھذه المرحلة تركز، بالطبع، على مسار 

 .2أیًضا بعض األعمال التي ستنجزھا المجموعة نفسھا بمسار العمل 

ومجلس المدراء إلى ثالث منظمات داعمة أو لجان استشاریة،  ICANNالیوم، ینقسم مجتمع  

یتمتع بالسلطة النھائیة للموافقة على أو رفض  ICANNوعلى الرغم من أن مجلس إدارة 

تعلقة بالسیاسة التي [وضعتھا] المنظمات الداعمة، إال أن المنظمات الداعمة جمیع التوصیات الم

 تتحمل مسؤولیة وضع وتقدیم التوصیات المتعلقة بالسیاسة إلى مجلس اإلدارة.

وبالطبع، تعد اللجان االستشاریة ھي المسؤولة، حیث تقدم المشورة بشأن ھذه السیاسات التي  

قدیم ھذه المشورة إلى مجلس المدراء من قبل ھذه اللجان تضعھا المنظمات الداعمة، ویتم ت

 االستشاریة. ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء؟

كان  ICANNفي مسار عملنا، ما فعلناه في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  

لتحدید لبنات البناء المختلفة التي كنا نظن أن ھناك حاجة إلیھا لتحسین التنظیم وتخویل المجتمع 

على نحو أفضل. ما لدینا الیوم فیما یتعلق بشأن ھذه اللبنات األربع ھو، بالطبع، مجتمع 

ICANN .الذي كما ذكرُت، ینقسم إلى المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ، 

، والذي یمتلك، بطبیعة الحال، السلطة التنفیذیة في منظمة ICANNمجلس إدارة لدینا  

ICANN ،بعد ذلك، لدینا المبادئ األساسیة التي [تم ترسیخھا داخل الالئحة الداخلیة] ولدینا .

 أیًضا، آلیة [مبیعات] مستقلة، و[ھیئة المراجعة المستقلة] والتي [غیر مسموع] بجانب، [تعزیز]. 
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ھذه اللبنات األربع، بدأنا العمل على محاولة إیجاد آلیات مختلفة من شأنھا مساعدتنا  من خالل 

 . ھّال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟ICANNعلى تحقیق ھدف تعزیز مساءلة 

في الوقت الذي فیھ ھذه اآللیات الجدیدة، ومن أجل تمكین المجتمع، كنا نفكر أیًضا في مسارات 

للوضع الراھن. وھنا، توصي مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة التصعید كبدیل 

ICANN  .بأن معظم أصحاب المصلحة في المجتمع لدیھم صالحیة حوكمة أكبر 

بالطبع ستتم مناقشة ھذه الصالحیات في بعض الشرائح في وقت الحق، ولكن ما نحاول القیام  

بالنسبة إلینا التأكید علیھ وھو أنھ على الرغم  بھ ھو تمكین المجتمع وھناك أمر من المھم جًدا

من أننا نزود المجتمع بمزید من الصالحیات، إال أن ھذه الصالحیات تھدف إلى توفیر المالذ 

الوحید كجزء من [مسار] التصعید في حالة وجود نوع من [التمییز] الكبیر بین مجلس إدارة 

ICANN  ومجتمعICANN .وأنھما ال یغیران أو یتدخالن في طریقة عملنا یوًما بعد یوم ، 

لذا، فإن ھذا ال یغیر كیفیة إتمام األمور یوًما بعد یوم، ولن یحدث ذلك إال عند الحاجة إذا كان  

. ولذلك لن ICANNومجتمع  ICANNھناك أي نوع من الخالف الكبیر بین مجلس إدارة 

ما ذكرت، على كیفیة عمل المجتمع أو تقدیم مخاطر جدیدة تؤثر ھذه الصالحیات اإلضافیة، ك

 إلى المجتمع أو أعضائھ. 

 وبالوصول إلى تلك النقطة، سوف ننقل الكلمة إلى توماس لیتناول الشریحة التالیة.  

 

شكًرا جزیًال لك، لیون، وصباح الخیر، ومساء الخیر، جمیًعا. أنا توماس ریكیرت وأنا رئیس  توماس ریكیرت:

. وأود اآلن أن أمضي بكم قدًما عبر بعض التحسینات المقترحة على CCWGمشاركة في بال

. في ھذه الشریحة، سترون ما رأیتموه آنًفا ضمن الشرائح التي قدمھا لكم ICANNبنیة مساءلة 

، والمبادئ األساسیة، ICANNلیون، وھذه ھي اللبنات األربع: المجتمع المخوَّل ومجلس إدارة 

 اجعة المستقلة. ھل یمكننا االنتقال إلى األمام رجاًء؟ وآلیات المر

قد وضع موازنة، واستراتیجیة، وخطة تشغیل في  ICANNوكما تعلمون، فإن مجلس إدارة 

، والذي ُیعد [غیر مسموع] جًدا إلى حد كبیر فضًال عن ICANNمناقشة بالتشاور مع مجتمع 

عندما یتعلق األمر بتغییرات في  سیدخل في مناقشة مع المجتمع ICANNأن مجلس إدارة 

  اللوائح الداخلیة.
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ومن أجل استبدال العالقة التاریخیة مع حكومة الوالیات المتحدة، والمساندة التي قدمتھا حكومة  

الوالیات المتحدة، نظن أنھ قد یكون من المفید استبدال الصالحیة التي تمتلكھا حكومة الوالیات 

ھذا النحو. سنتحدث عن تفاصیل صالحیات المجتمع في وقت  المتحدة، وتمكین المجتمع على

 الحق في ھذا العرض التقدیمي، ولكن ھذا یعطیكم نظرة عامة عما یمكن القیام بھ بالفعل. 

لذلك إذا اقتضى األمر، فإن المجتمع المخوَّل سیكون قید المراجعة، وربما یرفض موازنة أو  

. لذلك ICANNلتصویت علیھا من قبل مجلس إدارة استراتیجیة أو خطة تشغیل تم االتفاق وا

فھي الصالحیة التي تسمح باتزان المجتمع في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة ما یلزم تجاه 

الرسائل التي یتلقاھا من المجتمع خالل مداوالت التشاور التي تحدث [غیر مسموع]. الحركة 

 التالیة رجاًء. 

أیًضا صالحیة طلب إقالة مدراء فردیین أو إقالة مجلس اإلدارة  ICANNسیمتلك مجتمع  

بأكملھ. اآلن من المھم أن نالحظ أن صالحیة المجتمع ھذه ال تقوم على شبھات ضد مجلس 

اإلدارة الحالي، ولكن تم تكلیف مجموعتنا بإمعان النظر في أسوأ السیناریوھات، ومراعاة 

تحتاج إلى  ICANNارئة التي تناولناھا ھي أن منظمة الحاالت الطارئة. ومن بین الحاالت الط

حمایة مما یطلق علیھ مجلس إدارة محتال. وبالتالي، شعر المجتمع بأن صالحیة المجتمع ستتیح 

الداخلیة. ھل یمكننا نقل  ICANNإمكانیة فصل مجلس اإلدارة إذا تصرف تصرًفا ینتھك الئحة 

 الحركة إلى األمام، رجاًء؟ 

عر المجتمع خالل أول فترة تعلیق عام، بأننا غالًبا ما نحتاج إلى التأكد من أننا ال في المقابل، ش

 ھّال كتمتم مكبرات صوت أجھزة الكمبیوتر لدیكم وكتم میكروفوناتكم؟ شكًرا.  -نضیف فقط 

التأكد من أننا ال نفرض آلیات مساءلة جدیدة فقط أو آلیات  ICANNطلب أیًضا منا مجتمع 

على مجلس اإلدارة. ولكن ماذا عن المجتمع؟ یحتاج المجتمع نفسھ أیًضا إلى أن مساءلة مغلظة 

یكون خاضًعا للمساءلة، من منطلق المفھوم الذي نطلق علیھ راقب المراقب. وبالتالي، ھناك 

مراجعات ھیكلیة تحدث بشكل دوري لضمان وجود مساءلة كافیة داخل المجتمع. ھل یمكننا 

 رجاًء؟ نقل الحركة إلى األمام، 

بذلك، ما الجدید، وھذا ما سنتطرق إلیھ في غضون لحظات، ھو ما قدمناه لمفھوم الالئحة 

عدم المساس باألجزاء الحالیة  -التي قدمناھا -الداخلیة األساسیة. تستلزم مجموعة التوصیات

ة، والكبیرة الخاصة بالالئحة الداخلیة. ستتوفر لدینا أفكار جدیدة سیتم إدراجھا في اللوائح الداخلی

وسنقوم بتضمین جزء تأكید االلتزامات، ال سیما المراجعات، في الالئحة الداخلیة. بعد ذلك، 
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سنضیف أیًضا المزید من اللوائح الداخلیة األساسیة األكثر قوة. ویطلق علیھا أساسیة ألنھا بالغة 

في كمنظمة، وھذه ھي اللوائح الداخلیة التي یصعب تغییرھا. لذلك، و ICANNاألھمیة لدى 

األساس، ُتشكل المبادئ التي تدخل ضمن اللوائح الداخلیة جزًءا من الوثیقة الدستوریة للمنظمة. 

 ھل یمكننا نقل الحركة إلى األمام، رجاًء؟ 

أیًضا، راعینا إدخال تحسینات على عملیة المراجعة المستقلة. كما تتذكرون من مداخلة لیون، 

، IRPاًسا على الدولة، ولذلك تم أیًضا تحسین عملیة ھذا ھو النظام القضائي. إذا كنت تأخذ قی

 لكننا سوف نتحدث عن ذلك بشكل منفصل. ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجًاء؟ 

أرجو أن یكون الجمیع بخیر. ھّال كتمتم أصوات میكروفوناتكم، رجاًء؟ سنعمل اآلن من خالل 

سابقة. اآلن في الركن العلوي األیسر، ستتذكرون أن المكونات التي تم تقدیمھا [لك] بالشریحة ال

، كل ما فعلناه ھو أننا راجعنا بیان ICANNھناك تقبع المبادئ األساسیة واللوائح الداخلیة لـ

المھمة وألقینا أیًضا نظرة على القیم الجوھریة، وقسمناھا إلى قسمین فرعیین مختلفین بشأن 

 االلتزام والقیم الجوھریة. 

لضمان عدم وجود مھمة فرعیة ال طائل من  -أساس متین  -األساس، لتوفیر أساس  وھذا، في 

یجب أن تركز على إدارة نظام اسم النطاق  ICANN، حیث إن مھمة ICANNورائھا داخل 

)DNS إدارًة آمنًة ومستقرًة، ومرنًة والتي تعمل علیھا (ICANN  من أسفل إلى أعلى

عددین. أنھ أمر خاص، أن نوضح بالضبط ما ھي ھذه باستخدام نموذج أصحاب المصلحة المت

الخصوصیة، إذا كنت ترغب في ذلك، فھو یعني أن لدینا مكونات مختلفة لنموذج أصحاب 

االلتزام بالسیاسات التي یضعھا المجتمع، ویمكننا  ICANNالمصلحة، أي أنھ یجب على 

ة واألجوبة من ھذا االجتماع الرجوع إلیھا بعد ذلك بسھولة من خالل المناقشة ومرحلة األسئل

 الھاتفي، 

[غیر مسموع]  ICANNولكن ھذا لمجرد إخباركم بأن األفكار األساسیة المرتبطة بكیفیة عمل  

). وبعد ذلك، وبما أننا نتحدث عن النظام AOCفترة المراجعات تنبع من تأكید االلتزامات (

القضائي، أي عملیة المراجعة المستقلة، التي من شأنھا التحقق مما إذا كانت إجراءات 

ICANN  تمتثل لدستورICANN وإن شئت فقل، تمتثل للوائح الداخلیة، فإنھ بعد ذلك یمكن ،

م الجوھریة بالضبط. لذلك ھذه تحدید حاالت خرق تلك اللوائح بمراعاة المھمة وااللتزام والقی

مجرد نظرة عامة موجزة جًدا على ما فعلناه ھیكلًیا لھذه المبادئ. ھل یمكننا االنتقال إلى 

 الشریحة التالیة؟
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یمكننا التنقل بسرعة نسبیة خالل ھذا، ألنني بالفعل شرحت لكم أننا سوف نترك أجزاًء كبیرة 

ھناك،  AOCلدینا أفكار جدیدة، ومراجعات  من اللوائح الداخلیة دون المساس بھا. سیكون

ولكن بعد ذلك أمامنا ھذه اللوائح الداخلیة. وكما ذكرت، فإن اللوائح الداخلیة األساسیة تغییرھا 

أصعب. على الرغم من أن اللوائح الداخلیة القیاسیة أو العادیة یمكن لمجلس اإلدارة تغییرھا 

ة من اللوائح الداخلیة التي یجب رفع سقفھا من بأغلبیة الثلثین، فنحن نبحث اآلن في مجموع

 أجل إدخال تغییرات علیھا.

ضمن أجزاء كبیرة من  -وكما تذكرون، وتتفقون على أن ھناك وجھة نظر قائمة في المجتمع  

بمھمتھا وأال تشرع في إجراءات خارج نطاق المھمة.  ICANNبأنھ ینبغي أن تتقید  -المجتمع 

المھمة والقیم الجوھریة محدودان. وفي الوقت نفسھ، ندرك جمیًعا أن  ولذلك نرید التأكد من أن

ICANN  تعمل في بیئة سریعة التغیر والتي قد تتطلب منICANN  ،تغییر مھمتھا. وبالتالي

قلنا یجب أن یكون ھناك مرونة، ولكن في الوقت نفسھ، لتغیِّر المنظمات اختصاصھا، ال بد من 

 المجتمع. وجود سقف عاٍل من الدعم داخل

وللتأكد من أن ھذه األفكار لیست ھدامة، تم جعل المھمة وااللتزام والقیم الجوھریة ھي اللوائح  

أساسیة ألننا ال نرید أن یغیِّر أي مجلس إدارة اللوائح الداخلیة  IRPالداخلیة األساسیة. وستكون 

تي تعمل بھا عندما ویزیل جزء النظام القضائي الخاص بالمنظمة. بعد ذلك، فإن الطریقة ال

یتعلق األمر بتغییر اللوائح الداخلیة، أال وھي آلیات المجتمع كعضو وحید، فإننا سوف نتحدث 

عنھا في غضون لحظات. إال أن األداة القانونیة لممارسة صالحیات المجتمع ستكون نموذج 

شیًئا واحًدا] [ ICANNالعضویة الوحید حیث تكوِّن أجزاء الدوائر االنتخابیة الخاصة بمجتمع 

 .ICANNعضو في 

سیتم االحتفاظ بقدسیة إعادة النظر، ورفض الخطة االستراتیجیة للموازنة؛ أال وھي صالحیة  

المجتمع التي قد شرحتھا لكم؛ في اللوائح الداخلیة األساسیة، وكذلك المراجعات المعینة التي 

یة وھیاكل اللجنة الدائمة بعد المرحلة االنتقال IANA، وأیًضا، فیما حوكمة CWGتنشأ عن 

للمستھلك ستكون ضمن اللوائح الداخلیة األساسیة من أجل التأكد من عدم التخلي عنھا بسھولة، 

ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة،   .ICANNوبدًال من ذلك، سیتم تكریسھا لمستقبل 

 رجًاء؟ 

(ھیئة المراجعة المستقلة) النتقاد الكثیرین لمجرد توفیر األدوات الالزمة للتحقق  IRPتعرضت 

قد تقیدت بالقواعد، وما إذا كانت قد التزمت بالجوانب اإلجرائیة أو ال.  ICANNمما إذا كانت 
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لذا ھناك إمكانیة اتخاذ قرارات خاطئة مادًیا، ولكن بما أنھ قد تم اتباع العملیة، فال یوجد شيء 

 یمكن القیام بھ.

أیًضا كمیزة لنجاح كل حالة  IRPلذا أردنا تغییر األمر. لقد أردنا التأكد من أنھ یمكن استخدام  

على حدة. نحن نرید أن نكون مستقلین حًقا، وبالتالي فإننا نرید أن نتأكد من أن لدینا خبراء 

الخبراء، تتكون من جیدین مستقلین جاھزین، لذلك توجد اللجنة الدائمة، وھي مجموعة من 

سبعة أشخاص على األقل، ومن بین ھؤالء األشخاص سیتم اختیار ثالثة أعضاء للجنة. على أن 

یتم اختیار واحد من كل طرف والعضو الثالث سیختاره عضوا اللجنة اللذین تم اختیارھما من 

 الطرفین.

 IRPو مھم ھو أن نالحظ أن لذا، تم التفكیر في بلورة تفاصیل ھذه العملیة، ولكن أعتقد أن ما ھ 

من المفترض أن تكون أداة لتحدید ما إذا كانت  -وأنا ألمحت إلى ذلك في وقت سابق  -ھذه 

ICANN  قد تصرفت على نحو ینتھك اللوائح الداخلیة. ولكن ھناك أوجھ كثیرة لھا، أحدھا

ننا تعرضنا لمثل التوفیق بین القرارات المتضاربة الصادرة عن لجان الخبراء. سیتذكر بعضكم أ

یمكن االستناد إلیھا  IRP، وأیًضا، فإن (NomCom)ھذه الحاالت في سیاق لجنة الترشیح 

ھم المعنیین. ولننتقل إلى  -أو وإن شئت فقل أعضاء المجتمع -عند كون حقوق العضو الفردي

 الشریحة التالیة، رجاًء. 

راء تحسینات على ھذه العملیة. وتم لقد راعینا أیًضا عملیة طلب إعادة النظر، ونوصي اآلن بإج

ذكر ذلك باختصار في المربعات التي تراھا ھنا. لذا دعونا نمر علیھا باختصار. ھذا من شأنھ 

توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا. لذا أساًسا، إنھ إجراء من سریع أو تراخي من مجلس 

ریة، حیث نوصي بتمدید والتزاماتھا وقیمھا الجوھ ICANNاإلدارة، ینتھك أو یعارض مھمة 

 یوًما. نحن نجعلھا صعبة للطلبات التي یتم استبعادھا.  50إلى  30الوقت الالزم لإلیداع من 

بتعمیم ھذا التحدید على جمیع الطلبات بعد تلقي توصیات من  ICANNأیًضا، سنطالب مدراء 

حالة، نوصي بأال ). وبالنسبة إلى التقییم األولّي للBGCاللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة (

فریقھا القانوني أو مستشارھا القانوني إلجراء تقییم أولّي للمسألة، ولكننا  ICANNتستخدم 

نرید تعزیز دور محقق الشكاوى بسبب استقاللیتھ وخبرتھ، والتي ستضفي جودة على صنع 

 القرار.

ئھ قبل اتخاذ أي یجب أن تكون ھناك فرصة للُمطالب لیرد بالبینة من أجل التأكد من سماع آرا 

قرار. وفي نھایة المطاف، نحن في طریقنا القتراح تحسینات مختلفة على شفافیة المتطلبات. 
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یوًما من تاریخ  120لذلك یجب أن یكون ھناك قرار، على سبیل المثال، في مدة ال تزید على 

 یوًما.  60اإلیداع. على نحو مثالي، ینبغي أن یحدث ھذا في غضون 

لذا أعتقد أنھ بذلك یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة. وقد سمعت أن مكالمة لیون قد انقطعت.  

لیون، ھل أنت على الخط اآلن؟ حسًنا. أود أن أقترح أنھ من أجل تحقیق أفضل استفادة ممكنة 

 من وقتنا، سأواصل تقدیم العرض لكم من خالل الشریحة التالیة، وآمل أن نحصل على إشارة،

أو أنني سأحصل على إشارة، بمجرد عودة لیون حتى یتمكن من تولي زمام األمور. ألننا أردنا 

تناوب التقدیم لكم من أجل جعل األمر أكثر إثارة بالنسبة إلیكم عن طریق سماع أصوات مختلفة 

 من بین الحین واآلخر. 

إلى الشریحة السابقة، رجاًء؟ واآلن قد أتینا إلى آلیة المجتمع كعضو فردي. ھل یمكننا االنتقال  

بالنسبة إلى َمن قرأوا التقریر األول الذي نشرناه للتعلیق العام، سیتذكرون أن لدینا نموذًجا 

مرجعًیا مختلًفا في الوقت الحالي. لقد اقترحنا نموذًجا مرجعًیا من خاللھ یمكن لمنظمات الدعم 

)SO) واللجان االستشاریة (AC(  االستعانة بالكیانات القانونیة، وأوصینا بأن ھذا یمكن أن

 یكون للجمعیات غیر المسجلة بموجب قانون والیة كالیفورنیا. 

 SOوبالمثل، ھناك حاجة إلى الھیاكل التي یمكن إعدادھا بسھولة والتي ستستخدمھا منظمات  

، وھو أمر ICANNلممارسة سلطات التصویت والدخول في عالقة قانونیة مع  ACولجان 

مطلوب لتكون صالحیات المجتمع قابلة للتنفیذ. ُوجھت بعض االنتقادات ألن المعلقین قال: 

"حسًنا، إذا أصحبت كل منظمات الدعم واللجان االستشاریة أعضاًء في المنظمة، ماذا لو 

اختارت إحداھا رفع دعوى قضائیة مشتقة؟ ماذا عن الحقوق القانونیة التي تتمتع بھا تلك 

المنظمة في والیة كالیفورنیا؟ ھل ستضعف المنظمة أو ستتعطل إذا أعطینا ھذه الصالحیات 

إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة؟ لذلك ھل یمكن أن یكون لذلك آثار جانبیة غیر 

 مقصودة في الواقع؟ 

مسائل ذات ھذا ھو السبب الذي جعلنا ننظر في النماذج المختلفة، وأنا فقط أسلط الضوء على ال 

النموذج المرجعي األول. وما فعلناه آنذاك أتى بفكرة نموذج العضو الفردي، حیث یتصرف 

المجتمع كعضو فردي دون الحاجة إلى تغییر أي شيء. لذلك، في األساس، فإن منظمات الدعم 

واللجان االستشاریة تقوم بوضع السیاسات، وتقدیم المشورة، والتشاور مع مجلس اإلدارة، ثم 

 تخذ مجلس اإلدارة اإلجراء الالزم. ی
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وفقط في حالة اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء الذي ال یعكس رغبات المجتمع، فإن صالحیات  

المجتمع التي یتم أو سوف یتم االحتفاظ بقدسیتھا في اللوائح الداخلیة یمكن استدعاؤھا، بعد ذلك 

الستشاریة التي ترغب في یمكن لكل منظمة من منظمات الدعم وكل لجنة من اللجان ا

التصویت ممارسة صالحیات التصویت من خالل اآللیة باعتبارھا عضًوا فردًیا. ومن ثم، قد 

 تمثل أحد الموارد.

وبما أن ھذا [كلھ موضوع في] اللوائح الداخلیة، لن یكون ھناك أي تغییر مطلوب لمنظمات  

م إلى أي شيء آخر، وبذلك سیكون الدعم واللجان االستشاریة، لذلك ال یمكنھم تحویل أنفسھ

لدینا فقط ھذه البنیة المكونة من العضو الفردي والتي یمكن استخدامھا [كمكان] من أجل التأثیر 

 على قرارات مجلس اإلدارة.

أعتقد أننا سأتوقف عند تلك النقطة. سنتوجھ إلى ذلك. أنا متأكد من أن لدیكم أسئلة، ولكن ھذا 

ھل یمكننا  سموع] الذي یمكنني تقدیمھ إلیكم في ھذه اللحظة.ھو التوضیح األكثر [غیر م

 االنتقال إلى الشریحة التالیة؟

 

 لقد عدت مرة أخرى، توماس، إذا كنت ترغب في [غیر مسموع].  لیون سانشیز:

 

 حسًنا. یسعدني تولیك زمام األمور.  توماس ریكیرت: 

 

الضوضاء. حسًنا، كما كان یشرح توماس، وكما قلت شكًرا جزیًال لك، توماس. وأنا آسف على  لیون سانشیز:

لكم في بعض الشرائح التي كنت أعرضھا لكم في وقت سابق، نحن نرید مجتمًعا قوًیا. لقد 

صممنا اآللیات لیكون لدینا مجتمع قوي. وما ھي ھذه الصالحیات؟ ھذه الصالحیات ھي 

إمكانیة مساءلة مجلس  صالحیات [غیر مسموع] التي ستتیح، بالطبع، للمجتمع لیس فقط

 اإلدارة، ولكن أیًضا تحقیق أھداف مختلفة عن طریق ممارسة ھذه الصالحیات. 

وبالتالي فإنھ یجب إعادة النظر في الصالحیة األولى، بأي حال، حیث سنحصل على الموازنة  

أو خطط التشغیل والخطط االستراتیجیة. وسیتم إعطاء ھذه الصالحیة للمجتمع لیكون لدیھم 
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القدرة على النظر إلى الخطط اإلستراتیجیة والتشغیلیة والموازنات بعد موافقة مجلس اإلدارة 

 علیھا ولكن قبل سریانھا [ورفضھا]. 

لذلك لدینا بالفعل موازنة [تعلیق] بینما [غیر مسموع] [تعلیق]. ولكن ما سیفعلھ ھذا أنھ یمنح  

 لموازنة أو الخطة االستراتیجیة بالطبع. المجتمع القدرة في نھایة المطاف [على] رفض وحظر ا

 ICANNتتمثل الصالحیة الثانیة في إعادة النظر ورفض التغییرات على اللوائح الداخلیة لـ   

[غیر مسموع] التي [غیر مسموع] تم [تسلیط الضوء علیھا]. ستكون ھناك حاجة من المجتمع 

تدعونا لنتذكر أن ھذه اللوائح مختلفة عن إلیھا، فیما یتعلق باللوائح الداخلیة القیاسیة، والتي 

اللوائح الداخلیة األساسیة. سیتم تمكین المجتمع من رفض أي لوائح داخلیة مقترحة من قبل 

مجلس المدراء إذا ظن المجتمع أن تلك التغییرات المجراة على الالئحة الداخلیة ستتعارض مع 

ستكون ھذه صالحیة جدیدة  ، على سبیل المثال. لذلك،ICANN[غیر مسموع] أو مھمة 

[مخولة إلى] المجتمع، ویمكن من خاللھا رفض ھذه التغییرات القیاسیة المجراة على الالئحة 

 الداخلیة. 

الصالحیة الثالثة ھي صالحیة الموافقة على التغییرات المجراة على اللوائح الداخلیة األساسیة.   

لصالحیة الثانیة تتمركز في إعادة النظر في ولذلك، فإن ھذا یختلف عن الصالحیة الثانیة ألن ا

جمیع المرفوضات في تغییرات اللوائح الداخلیة القیاسیة، ولكن ھذا یتطلب من المجتمع الموافقة 

أعتقد أنني ال ُأسمع جیًدا.  -فعلًیا على ھذه التغییرات المجراة على تلك اللوائح الداخلیة التي ھي 

ر إلى أن جودة الصوت لدّي غیر جیدة، لذلك آمل أن أرى بعض التعلیقات في الدردشة تشی

 یكون ھذا أفضل. 

كما كنت أقول، إن [الموافقة على] اللوائح الداخلیة األساسیة ستكون الصالحیة الثالثة للمجتمع،  

وھذا یتطلب أن أي تغییرات یتم إجراؤھا على اللوائح الداخلیة، والتي تصنف على أنھا أساسیة، 

اعتماد من المجتمع قبل أن تدخل حیز التنفیذ، و[غیر مسموع ] سقف أعلى  ستكون بحاجة إلى

 من التصویت العادي على تغییرات اللوائح الداخلیة القیاسیة. 

الصالحیة الرابعة ھي إقالة أعضاء فردیین من مجلس اإلدارة، ومن خالل ھذه الصالحیة،  

یمكن ُینھي المجتمع أو المنظمات التي یعینھا [غیر مسموع] فترة عضو مجلس اإلدارة وُیجري 

عملیة استبدال. نھج [غیر مسموع] متسق مع أحكام القانون، الجھة التي قامت بالتعیین ھي 

ھاء خدمة [الطرف]. لقد أجرینا مناقشات مستفیضة جًدا حول كیفیة تنفیذ [غیر المخولة بإن
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مسموع] إقالة عضو مجلس إدارة، ویمكنكم رؤیة التفاصیل في المشروع المقترح الثاني، ولذا 

 فإنني بالتأكید أشجعكم على إلقاء نظرة على الوثیقة بالكامل.

بالكامل. ستتیح ھذه الصالحیة  ICANNدارة الصالحیة الخامسة ھي القدرة على إقالة مجلس إ 

للمجتمع إمكانیة إقالة مجلس المدراء بالكامل، ومن المتوقع أال یتم استخدامھا إال في الظروف 

االستثنائیة بالطبع. في الواقع، نحن ال نتوقع ممارسة ھذه الصالحیة، ولكن وضعنا في االعتبار 

 ھا. أنھا ستكون أداة مفیدة جًدا عند الحاجة إلی

ھذه كانت الصالحیات الخمس التي یقدمھا االقتراح للمجتمع مع إمكانیة ممارستھا من خالل  

آلیة المجتمع، العضو الفردي، كما أوضح توماس سابًقا. ونحن اآلن في طریقنا لرؤیة بضعة 

 أمثلة حول كیفیة ممارسة ھذه الصالحیات، لذا ھّال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء. 

لك، [غیر مسموع] الصالحیات، كیف سیمارس المجتمع ھذه الصالحیات؟ إننا بالطبع نتحدث لذ 

ھنا عن مستوى عاٍل على مستوى عام. ربما ھناك بعض التفاصیل غیر مدرجة في ھذه 

الشریحة، ولكنھا مشمولة بالتأكید بشكل أكبر في الوثیقة األكبر. ودعوني أقول أن ھذا مخطط 

 سة المجتمع لصالحیاتھ.عام یشرح كیفیة ممار

أو عضو مجلس  ICANNفي بادئ األمر ستكون التكلفة بالطبع ھي إجراءات مجلس إدارة  

إدارة والتي تسبب وجود بعض المخاوف الكبیرة لدى أفراد المجتمع والتي من شأنھا أن تؤدي 

ن أو إحدى لجا SOإلى [انقسام]. وسوف یتصاعد ھذا [االنقسام] من جانب إحدى منظمات 

AC اعتماًدا على الصالحیات التي یحاول المجتمع ممارستھا. وھذا من شأنھ بدء مناقشة ،

 رسمیة والقرار [المتخذ] بشأن ما إذا كان المجتمع سیمارس صالحیة فعلیة أو ال. 

یوًما] لبدء عملیة رفع العریضة ھذه وتشغیل  15وعموًما، سیكون ھناك جدول زمني لمدة [ 

بعد ذلك ستتمثل [الخطوة الثانیة] بالطبع في مناقشة ما إذا ما كانت بقیة منظمات اآللیة بالكامل. 

الدعم واللجان االستشاریة تسیر على ما یرام وعلى نفس المنوال من حیث ممارسة الصالحیة، 

یوًما تبدأ  15[التصرف المطلوب] ممارسھ بالعریضة. ولھذا، سیكون ھناك أیضا فترة مدتھا 

 موع] وصول العریضة.بعد یوم [غیر مس

أما الخطوة الثالثة فستكون اتخاذ قرار بشكل فعلي، وفي ھذا الصدد، فإن منظمات الدعم  

واللجان االستشاریة التي یحق لھا التصویت في آلیة المجتمع ھذه من األعضاء الفردیین 
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یوًما،  15سیدلون بأصواتھم ویقررون ممارسة الصالحیة أو ال. تدوم فترة القرار أیًضا لمدة 

 وتبدأ ھذه الفترة بعد انتھاء فترة المناقشة. 

إلى التصرف  ICANNوبنھایة األمر، ستتوفر لدینا نتیجة بالطبع والتي سیحتاج مجلس إدارة  

بناًءا علیھا وفق قرار المجتمع. ومع ھذا، سیتمكن المجتمع من ممارسة الصالحیات الخمس 

لمجتمع باعتبارھا نموذج العضو الفردي، وھذا من التي حاولنا تخولیھا إلیھ من خالل آلیة ا

شأنھ أن یكون مخطًطا عاًما لكیفیة التوصل إلى قرار على أساس الموقف، و بطبیعة الحال، 

 [سبب لھذا]. ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة من رجاًء؟

لقیاسیة لمنظمة واآلن دعنا نرى مثاًال على حاالت الرفض أو إعادة النظر في اللوائح الداخلیة ا 

ICANN من المحتمل أن یكون [السبب] ھنا أن مجلس اإلدارة یرید إجراء تعدیل على اللوائح .

الداخلیة القیاسیة بطریقة ما ال یوافق علیھا المجتمع. في الوقت الحالي، لدینا فترة التي یمكننا 

و تعزیز ھذه العملیة فیھا التعلیق على تغییرات اللوائح الداخلیة. وما أرغب في القیام بھ ھ

. سیوفر ھذا، بطبیعة الحال، ICANNبالفعل. ھذا ما كنا نتحدث عنھ بشأن تعزیز مساءلة 

طریقة تصرف للمجتمع إذا كانت تغییرات اللوائح الداخلیة ضد احتیاجات [غیر مسموع] 

 المجتمع.

ترفض أو تعید  لذلك یجب أن تشغِّل ھذه العریضة عملیة استخدام صالحیة المجتمع ھذه، والتي 

النظر في اللوائح الداخلیة القیاسیة [غیر مسموع]. نحن بحاجة المتالك أغلبیة منفردة. وھذا 

% من الھیئة اإلدارة في منظمات الدعم واللجان االستشاریة. 50یعني أصوات كافیة [لتشغیل] 

عم أو اللجان وكما قلت في الشریحة السابقة، تحتاج العریضة إلى منظمة واحدة من منظمات الد

 االستشاریة لیبدأ وجودھا. 

وبالتالي، الخطوة التالیة ھي المناقشة من قبل المجتمع كلھ، وھذا من شأنھ أن یحدث بین جمیع  

منظمات الدعم واللجان االستشاریة من خالل آلیة المجتمع كنموذج العضو الفردي. وھنا، 

مزیج من المناقشات الرسمیة وغیر  سیناقشون اقتراح استخدام الصالحیة. لھذا سیكون ھناك

الرسمیة، وتقدیم المشورة و[الطموح] في إطار المنتدى وبشكل رسمي داخل منظمات الدعم 

واللجان االستشاریة. وبالطبع، ستكون منظمات الدعم واللجان االستشاریة قادرًة على إجراء 

ھناك نقاش أوسع بین  ھذه المناقشات وفًقا إلجراءاتھا الخاصة، ونتوقع بالطبع، أن یكون

منظمات الدعم واللجان االستشاریة [غیر مسموع]. ولذا فإن ھذا قد یؤدي إلى الخطوة [األولى، 

 والتي] ستكون القرار. 
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تقوم منظمات الدعم واللجان االستشاریة باإلدالء بأصواتھا من أجل تحدید ما إذا كانت  –[وھنا] 

ذه الحالة، سیتولى رئیس كل من منظمات الدعم الصالحیة سوف یتم استخدامھا أو ال. وفي ھ

واللجان االستشاریة مسؤولیة نقل األصوات أو قرارات منظمات الدعم واللجان االستشاریة إلى 

 . ICANNمجلس إدارة 

لتحقیق النجاح في ھذه الحالة باألخص، والتي تعید النظر أو ترفض التغییر في اللوائح الداخلیة 

لب مستوى دعم الثلثین ضمن آلیة المجتمع، وھذا بالطبع سوف یكون القیاسیة، نتطلع إلى ط

بمثابة النتیجة التي یحتاجھا مجلس اإلدارة الستیعاب مالحظات من المجتمع، وإجراء تعدیالت 

المناسبة لتغییر الالئحة الداخلیة، واقتراح مجموعة جدیدة من التعدیالت على الالئحة الداخلیة 

 لقضائي].كما في عملیة [النظام ا

وھنا، من المھم تسلیط الضوء على أن ھذه العملیة لن تسمح للمجتمع بإعادة صیاغة فعلیة  

لالئحة الداخلیة، ولكنھا تسمح فقط برفض تغییر الالئحة الداخلیة وتقدیم مالحظات إلى مجلس 

دة إلى اإلدارة حتى یتسنى لمجلس اإلدارة إعادة صیاغة فعلیة لالئحة الداخلیة نفسھا، ثم العو

 ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء؟  المجتمع مرة أخرى باقتراح جدید.

في ھذا المثال، نرى صالحیة إقالة المجلس بأكملھ. وھنا بالطبع ألن مجموعة من المشكالت 

أصبحت مرسخة جًدا بحیث یرغب المجتمع یرغب في اإلعراب عن فقدانھ الثقة في مجلس 

صدد إقالة مجلس اإلدارة بأكملھ. لذلك ستشرع العریضة، كما جرت العادة، اإلدارة. لذا فإننا ب

حسًنا، ھذه حالة [محددة]. في ھذه الحالة، ومنذ أن تحدثنا عن إقالة مجلس إدارة  -بوجود 

ICANN  بأكملھ، سیحتاج ھذا األمر إلى شروع اثنین على األقل من منظمات الدعم أو اللجان

دى منظمات الدعم بإنشاء عریضة. ویجب اإلشارة إلى ذلك، فضًال االستشاریة، بحیث تقوم إح

عن وجود أغلبیة بسیطة ضمن كل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة، وفًقا لوجھة نظر 

 [غیر مسموع] والھیئات اإلداریة. 

 سیثیر ھذا سیثیر النقاش داخل المجتمع كلھ لمعرفة ما إذا كانت ھذه الصالحیة ستتم ممارستھا 

أم ال، وسیتم تنفیذ ھذا بنفس الطریقة التي ناقشناھا في الشریحة السابقة من خالل مزیج من 

المناقشات الرسمیة وغیر الرسمیة، وتقدیم المشورة، واالعتبارات داخل الشركة وضمن كل 

 منظمة من منظمات الدعم وكل لجنة من اللجان االستشاریة وفًقا إلجراءاتھما. 

ا إلى قرار تدلي فیھ منظمات الدعم واللجان االستشاریة بأصواتھا في وھذا من شأنھ أخذن 

اإلجراء العادي، كما ھو مبین في الشریحة السابقة. وسیتولى كل من رؤساء منظمات الدعم 
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واللجان االستشاریة مسؤولیة نقل أصوات أو قرارات منظمات الدعم واللجان االستشاریة إلى 

في ھذه الحالة، فإن سقف التصویت على القرار أو مرة أخرى. و ICANNمجلس إدارة 

% من جمیع األصوات المتاحة 75الصالحیة المطلوب ممارستھا قید االقتراح إلى أن یكون 

داخل آلیة المجتمع كعضو فردي، وسوف یتم االحتفاظ بھا لصالح [قوة ] إقالة مجلس اإلدارة 

 لتكون ساریة. 

وستكون ھناك حاجة إلى مجلس إدارة مؤقت یحل محل وستكون النتیجة إقالة مجلس اإلدارة  

الفعلي، باستثناء الھیئة المؤسِّسة، وھي الرئیس التنفیذي لشركة  ICANNمجلس إدارة 

ICANN . 

إذن ھل یمكننا االنتقال اآلن إلى الخطوة التالیة رجاًء؟ وسأعود مرة أخرى إلى توماس بشأن  

 ھذه الشریحة التالیة. 

 

شكًرا جزیًال لك، لیون. تتناول ھذه الشریحة من لدیھ تأثیر في آلیة المجتمع. لقد تعرفتم على  توماس ریكیرت:

نموذج العضویة الفردیة، ولكن السؤال بعد ذلك ھو كیف یتم صنع القرارات، وما ھي 

 المجموعة ذات األھمیة عندما یتعلق األمر بالتصویت؟

یتنا ھي تخصیص خمسة أصوات لمنظمة كما سترون على الجانب األیمن من الشریحة، توص 

) ومنظمة دعم أسماء رمز GNSO) والمنظمة الداعمة لألسماء العامة (ASOدعم العناوین (

، بینما (ALAC)) واللجنة االستشاریة GAC) واللجنة االستشاریة الحكومیة (ccNSOالبلد (

ستشاریة لنظام خادم ) و اللجنة االSSACسیتم تزوید اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (

) بصوتین. یوصى بوجود اختالف في األصوات بسبب الطبیعة الخاصة RSSACالجذر (

من حیث االختصاص، ولكن أیًضا بما أن أنھا لجان استشاریة  RSSACو SSACلكل من 

 قام بتعیینھا مجلس اإلدارة. 

سة على معظم القوة لقد تمت مناقشة الرقم خمسة على نطاق واسع جًدا، وحصل ذلك العدد خم 

ألنھ سیسمح للمجموعات بأن یكون ھناك صوت واحد لكل منطقة جغرافیة، على سبیل المثال، 

وھذا قد یجعل من السھل على بعض المنظمات أن تتوصل إلى تفاھم على كیفیة ممارسة 

األصوات. ولكن بعد أن قلت ذلك، فإنھ من المھم أن نالحظ أن ھذه األصوات لن یتم اإلدالء 
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بھا، ألن المجتمع سیكون قادًرا على االستمرار في اتزانھ عن طریق اتخاذ قرار بتوافق اآلراء 

 ولیس عن طریق التصویت.

ولكن إن كان ال بد من القیام بھذا، نود بعد ذلك أن نوصي بالتخصیص كما ھو محدد في  

ن المحتمل جًدا أال الجدول، وأنھ من المھم أیًضا معرفة أن في المرحلة األولیة على األقل، م

قراًرا بعد بشأن ما إذا كانت  GAC، ولم تتخذ RSSACو SSAC یكون ھناك تصویت لـ

 ترغب في المشاركة في ھذا [المخطط]. 

ومن المھم أیًضا مالحظة أنھ لن یكون لدینا ھیئة أو مجموعة بخمسة أفراد أو فردین من كل  

 -أو صنع القرار یحدث  -ھم. ھذا یحدث من ھذه المنظمات ینضمون مع بعضھم ویدلوا بأصوات

في منظمات الدعم واللجان االستشاریة المعنیة وفًقا لقواعد اتخاذ القرارات لدیھا، حتى تتمكن 

تلك المنظمة أو اللجنة من أن یتوفر لدیھا أصوات مقسمة. لیسوا مضطرین لذلك، فكل شيء 

 متروك لتقدیرھم. 

أفراد ھناك یجلسون في مجلس أو أي نوع من  ولكن ھناك فكرة مھمة ھي أنھ ال یوجد 

المجموعات یفكرون مًعا، ولكن یتم صنع القرار داخل المجموعات المعنیة بعد عملیة تشاور 

في ما نسمیھ منتدى المجتمع أو [اجتماع] المجتمع قبل اتخاذ القرار. بعد أن یناقش المجتمع 

یة داخلًیا، وحصلوا على تصور فعلي ذلك، وبعد أن تتناقش منظمات الدعم واللجان االستشار

بالتصویت أو  ICANNمجلس إدارة  ACو SOلكیفیة التصویت، بعد ذلك سُیبلغ رئیس كل 

 نتائج التصویت. 

لذا أعتقد أننا سنتركھا عند تلك النقطة. أنا متأكد من أننا سنعود مرة أخرى إلى تلك النقطة الحًقا  

 ى الشریحة التالیة، رجًاء؟ أثناء المناقشة. ھل یمكننا االنتقال إل

اختبار اإلجھاد. إننا لن نناقش ھذا األمر باستفاضة، ولكننا بالتأكید سنكون أكثر سعادة عند الرد 

على أسئلتكم. لقد كانت إحدى مھامنا ھي التأكد من أن التغییرات المجراة على مساءلة 

ICANN ا، علینا التأكد من أن التي أوصینا بھا ال تخلق حاالت طوارئ إضافیة. ولكن أیًض

الحاالت الطارئة الحالیة التي قد نتخیلھا، التي حصلنا علیھا من مساھمة المجتمع والتي ُقدمت 

على وجھ الخصوص أثناء فترة التعلیق العام التي ُعقدت بعد إعالن الحكومة  ICANNإلى 

  األمریكیة.
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مرة أخرى، وكان ذلك  ICANNلذلك بحثنا في الحاالت الطارئة التي یجب أن نحمي منھا  

بسبب أزمة الشؤون المالیة أو العجز، دعنا نقول، أن الدخل من تسجیل النطاقات قد انخفض. 

 ICANNلـ  IANAكیف یمكن أن نضمن أن ھذا ال یؤثر سلًبا، دعنا نقول، على عملیات 

عنا نقول، أنھ تم نفسھا؟ الفشل في تلبیة االلتزامات التشغیلیة والقانونیة، والعمل التشریعي، د

لتفویض اسم نطاق معین رفیع المستوى، حینئذ لن  ICANNاتخاذ إجراءات قانونیة ضد 

نتمكن من إقامة مساءلة تفید بأن مجلس اإلدارة محتاًال، على سبیل المثال، أو عدم مساءلة 

 أصحاب المصلحة الخارجیین. 

الحالیة  ICANNد بحثنا إجابة وبذلك یكون قد قمنا بإخراج عدد ضخم من السیناریوھات. لق 

عن سیناریوھات اختبارات اإلجھاد . وبعد ذلك نحدد إذا ما كانت استجابة المساءلة الحالیة غیر 

كافیة، لمواجھة الحاالت الطارئة، وحیث أنھا لم تكن كذلك، فإننا نختبر ما إذا كانت التوصیة 

 رئة بالشكل الكافي.التي أتت بھا مجموعاتنا قد عالجت القلق أو الحاالت الطا

ما یمكننا قولھ  -وأدعوكم جمیًعا إللقاء نظرة على اختبارات اإلجھاد الفردیة  -ما أستطیع قولھ  

ھو أننا واثقون، ومقتنعون بأن جمیع الحاالت الطارئة التي حددناھا یتم التعامل معھا بشكل 

 تحدة كشرط لالنتقال. مالئم، ال سیما فیما یتعلق بتلك التي طلبتھا حكومة الوالیات الم

ولكن لدینا شیریل النغدون أور وستیف دیل بانكو اللذان قادا ھذا الجھد معنا في االجتماع  

الھاتفي كما لدینا بیكي بور وجوردان كارتر. وعندما نأتي إلى األسئلة واألجوبة، یمكنكم 

التي قد تطرحونھا.  االستفادة من ثروات خبراتھم، وسیكونوا سعداء باإلجابة عن جمیع األسئلة

 الشریحة التالیة من فضلك. 

سأعمل على جعل ھذا مختصًرا جًدا ألنك قد سمعت كل ھذا بالفعل. لقد صنعنا فرًقا ما بین 

. وقد تحدث لیون عن ذلك في بدایة ھذه الجلسة. بعد ذلك، ما 2ومسار العمل  1مسار العمل 

 1أمل أن توصیاتنا الخاصة بمسار العمل نفعلھ اآلن ھو أننا سوف نضع اللمسات األخیرة على 

 المقبل في دبلن.  ICANN[غیر مسموع] اعتمدت من قبل المنظمات األعضاء في اجتماع 

، وفي موازاة ذلك، سنعمل على العناصر التي أوردناھا 1ومن ثم ننتقل إلى تنفیذ مسار العمل  

قبل، سنبدأ في تنفیذ مسار العمل . بعد ذلك، في نھایة یولیو من العام الم2كمھام لمسار العمل 

. ولكن إذا نظرتم إلى المربع الموجود في الجانب األیمن العلوي من ھذه الشریحة، ھناك 2

 . 2العناصر التي نرید العمل علیھا في مسار العمل 
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، ولكن ھذا ال یتم وضعھ 2ھذه [اإلنتاجیة] سیتم التعامل معھا الحًقا ألنھا تؤھل إلى مسار العمل   

األفضلیة الثانویة. كما ترون، لدینا خطة [ممرحلة] للعمل على جمیع ھذه المسائل المھمة  في

مثل األسئلة المتبقیة بشأن األنظمة القضائیة ومساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة، 

والعمل على ثقافة الشفافیة، والتنوع، وحقوق اإلنسان، وبالتأكید، بلورة عملیة [غیر مسموع] 

 . لننتقل إلى الشریحة التالیة، رجاًء. 1طلبات مسار العمل لمت

ومجموعة العمل عبر المجتمع الخاصة بنا.  CWGُیعد ذلك وجھ الترابط بین إشراف 

ذلك  CWGقد قدمت اقتراًحا. وتبنتھ المنظمات األعضاء. لقد أوضحت  CWGستتذكرون أن 

ا لتقدیم متطلبات معینة بحیث تجعل إطار جلًیا في اقتراحھا، أن االعتماد ُمنصبٌّ على مجموعتن

. أما بالنسبة لتلك المرتبطة بموازنة CWGالمساءلة متماسًكا، بما في ذلك احتیاجات 

ICANN یجب التأكد من أن المجتمع یمكنھ التمتع بإرادتھ عندما یتعلق األمر بموازنة ،

ICANN وموازنة ،IANA .على وجھ الخصوص 

معرفة الموارد عندما یتعلق األمر بعمل مجلس اإلدارة. وقد طلبت  یجب أن یكون ھناك إمكانیة 

CWG  منا تضمین جوانب معینة في اللوائح الداخلیة، مثل مراجعة وظائفIANA واللجنة ،

، وكذلك عملیة الفصل. ثم طلبت منا جعل بعض األشیاء أساسیة (CSC)الدائمة للمستھلك 

 جزًءا ال یتجزأ من تفكیرھم.  IRPا بحیث ال یمكن تغییرھا بسھولة، وكذلك جعلو

وكما ترون على الشریحة، فقد حددنا كل المربعات، أي أننا متأكدون من أننا قد لبینا كل  

نفسھا قد كوَّنت فریًقا لبحث توصیاتنا ألننا ال نستطیع  CWG. ونحن نعلم أن CWGمتطلبات 

تي حدثت بین المجموعتین، ال التحدث نیابة عنھم. وعلى الرغم من كل االتصاالت المنسقة ال

نفسھا بأننا لبینا كل  CWGسیما بین قیادة المجموعتین، إال أننا نرید التأكد من أن تقر 

 متطلباتھم. 

أعتقد أنھا آخر شریحة من شرائحنا. وأطلب من العاملین االنتقال بنا إلى الوراء إلى الشریحة  

رقم ستة، والتي تتحدث عن النظرة العامة عن ھیكل المساءلة. نقترح اآلن أخذ أسئلتكم وسوف 

تساعدكم الشریحة رقم ستة على تحدیث ذاكرتكم بشأن ما یمكننا مناقشتھ. نحن نقترح أن نناقش 

في بادئ األمر المبادئ األساسیة والمھمة والقیم الجوھریة وااللتزام. وبعد ذلك، سوف نكون 

، [CMSM]، وIRPبصدد الحدیث عن فكرة اللوائح الداخلیة األساسیة، ثم یأتي دور طلبات 

ونموذج العضو الفردي. بعد ذلك، سننتقل لمناقشة صالحیات المجتمع والتأثیر الذي قامت بھ 

 مات الدعم واللجان االستشاریة. مختلف منظ
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ولذا أود فتح الباب لتلقي األسئلة. ھل لدینا أسئلة بشأن المبادئ األساسیة؟ ال یبدو وجود أي منھا  

حالًیا ولكن یمكن العودة إلى تلك النقطة فیما بعد. ال بأس. ھل لدینا أسئلة على مفھوم اللوائح 

یخص التحسینات المقترحة لالئحة الداخلیة األساسیة  الداخلیة األساسیة؟ ھل ھناك أیة أسئلة فیما

، والتي AOCعلى عملیة المراجعة المستقلة؟ ھناك سؤال من ستیف كروكر بشأن مراجعة 

كما تتذكرون، سوف یتم دمجھا في الالئحة الداخلیة. وأعتقد أن ھذه النقطة جیدة في ھذا الوقت 

متأكًدا من كونك على الخط أو ال، ولكن إذا  من مناقشاتنا لسماع ھذا السؤال. ستیف، أنا لست

 كنت على الخط، برجاء قم بفصل المكالمة. 

 

 شكًرا جزیًال. ھل یمكنكم سماعي؟ أعتقد أنھ بوسعك سماعي. نعم؟ نعم. جید. ستیف كروكر:

 

 یمكننا سماعك كل شيء على ما یرام. توماس ریكیرت: 

 

اللوائح الداخلیة فكرة جیدة. أنا أؤید ذلك بالكامل.  في AOCأجل. إن فكرة دمج مراجعات  ستیف كروكر:

حسًنا، لقد أثیرت النقطة التي أنا بصددھا من قبل، ولكن لم التعامل معھا بشكٍل كاٍف. إن 

، (ATRT)) وفریق مراجعة المسئولیة والشفافیة SSRالمرونة واالستقرار والشفافیة (

ھي مراجعات راسخة یجب تكرارھا،  وشفافیة المساءلة ومراجعات مرونة استقرار األمن

 وإدراجھا في الالئحة الداخلیة.

عیب عمیق جًدا وأساسي والذي یجب عدم إدراجھ كما ھو. إن فكرة  WHOISیشوب مراجعة  

ھي فكرة جیدة بالمرة، ولكن ُیھدر قدر كبیر من العمل  WHOISاالستمرار في مراعاة 

یادة المسار بعیًدا عن، االفتراضات المدمجة ق -والمال والوقت والطاقة في محاولة إلصالح 

 . AOCباللغة الموجودة في وثیقة 

واإلبقاء على تلك الكلمات دون معالجة قد یكون خطأ شدیًدا یشوب االتساق، حیث إن اإلبقاء  

علیھا یعني صرف النظر عن العمل الذي قام بھ فریق عمل الخبراء، مما قد یسفر عنھ إضاعة 

) بشأن وضع السیاسات في ھذا GNSOبھ المنظمة الداعمة لألسماء العامة (العمل الذي تقوم 

 . WHOISالمجال، وبصفة عامة، االبتعاد عن أي محاولة لتحسین نظام 
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ھناك على األرجح مناقشة أخرى حول مسألة اختیار المنافسة بالمراجعة الرابعة، ولكن أنا قلق  

عندما تمت صیاغة  2009ب أول مرة عام على وجھ الخصوص بشأن اإلبقاء على خطأ ارُتك

اللغة، وتم دحر فرصة إصالحھا مرة أخرى وأنا أعارض بشدة إدراج تلك الكلمات. إنھا نقطة 

صغیرة جًدا، صغیرة جًدا، ولكنھا أساسیة جًدا لجزء مھم للغایة من العمل قید اإلنشاء منذ ثالث 

 سنوات على األقل. 

 

ستیف. ومن أجل اإلجابة على ھذا السؤال، أود تسلیم زمام األمور إلى ستیف شكًرا جزیًال لك،  توماس ریكیرت:

 دیل بانكو، [غیر مسموع]. 

 

شكًرا لك، ستیف. أقدر ھذه النقطة، وأنا أعرف أنك تحدثت عنھا عدة مرات قلیلة من قبل،  ستیف دیل بیانكو: 

اإلبقاء على أي  تجاھھا. أولھما ھو عدم CCWGوھناك اثنان من ردود األفعال من جانب 

وھو فریق  - ATRTمن االقتراح أن  77شيء في المراجعة. في الواقع، تقترح صفحة 

سیكون لدیھ صالحیة التقییم وتقدیم التوصیات إلنھاء أو تعدیل أي  -مراجعة المساءلة والشفافیة 

ومراجعة خدمات الدلیل، والتوصیة  WHOISمن المراجعات الدوریة، بما في ذلك 

 - ATRT -دوریة إضافیة. تتمثل الفكرة من ھذا في تمكین أحد فرق المراجعة  بمراجعات

إلنھاء أو تعدیل المراجعات األخرى بالطریقة التي تقترحھا. ثم یتم ذلك كجزء من مراجعة 

ATRT  .وعملیة التعلیقات العامة 

ألقرب نقطة  AOCاألمر الثاني، ھو جلب تأكید االلتزامات، لقد كنا مدركین للغایة لجلب  

. ومطلوب الحفاظ على تلك االلتزامات، AOCفي  ICANNممكنة من االلتزام الذي وضعتھ 

 على األقل حتى یمكن للمجتمع مراجعتھا وتعدیلھا من خالل اآللیة التي ناقشتھا. 

وأخیًرا، سوف نالحظ أنھ استجابة لمخاوف كتلك التي تساورك، لقد تأكدنا من عدم دمج  

لتي تعد الواجھة األمامیة لكل من تلك المراجعات كجزء من اللوائح الداخلیة االلتزامات وا

. بدًال من ذلك، فھي مجرد جزء من [النص] المحیط بالمراجعة الفعلیة. ICANNاألساسیة لـ 

وبالتالي فإن الحد األدنى لذلك التغییر ھو، بطبیعة الحال، أسھل وأقل بكثیر. أعتقد حًقا أنھ كان 

واإلبقاء علیھا مرنة بما فیھ الكفایة لتغییرھا مع مرور  AOCم التزامنا بجلب وسیلة لتكری

 الوقت. شكًرا. 
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شكًرا لك، ستیف. أنا أفھم وأقدِّر وجھة النظر التي تسردھا. وأعتقد أن ھذا من وجھة نظري  ستیف كروكر:

أنك ال ترید  غیر مقبول بالمرة. إنھ مجرد تمریر للكرة. أنا أفھم أنك تعمل تحت ضغط وأتفھم

 التفكیر بھذا ملًیا، ولكن رغم ذلك، إنھ أمر ھدام وغیر مناسب. 

 

 واو.  سیدة غیر معروفة:

 

شكًرا جزیًال لك، ستیف. سنضع تعلیقاتك جیًدا في االعتبار، كما أننا سنأخذ جمیع التعلیقات  توماس ریكیرت:

الجتماع الھاتفي. أنا أتأكد فقط، األخرى بعین االعتبار جیدًا والتي من المؤكد ستتم خالل ھذا ا

لدینا بعض األسئلة في الدردشة، أجیب عن بعضھا بالفعل. منذ أن تحدثت، لم أتابع حًقا األسئلة 

 التي ظلت مفتوحة. 

أقترح أن نتحقق أوًال مما إذا كان ھناك أسئلة مرتبطة بعملیة إعادة النظر. رأیُت سؤاًال من  

وع]، یتناسب أكثر مع األقسام الالحقة في مناقشتنا. إذًا، ھل ستیف میتالیتز وآخر من [غیر مسم

 ھناك أي أسئلة من المجموعة حول التحسینات على عملیة إعادة النظر؟ 

حسنًا، ال یبدو أن ھناك شیئًا آخر، مما یتیح لنا االنتقال إلى نموذج المجتمع ونموذج العضویة  

لمراجعة، ولذلك سنتطرق إلى ذلك فیما بعد. الوحید، وأعتقد أن ستیف [غیر مسموع] متطلبات ا

 لننتقل إلى سؤال كریس، والذي سأقرؤه علیكم. 

، بخمسة أعضاء من مزودي CMSM. على سبیل المثال، تحظى CMSM"لدّي سؤال بشأن  

وخمسة أعضاء من  RIR، واحد عن كل مزود من مزودي (RIR)امتداد اإلنترنت اإلقلیمیون 

GNSO 1000، أي واحد لتسجیالت +gTLD ھناك فرق واضح، ولكني مھتم بالمناقشة .

التي خرجت بھذا النموذج بحیث یمكنني فھمھ على نحو أفضل. وھناك فرق مماثل حیث أن 

 ". ccTLDیوجد خمسة أعضاء فقط لـ 

بما أن ذلك كان جزًءا من مداوالت المجموعات التي ترأسھا جوردان كارتر، أود دعوة   

وردان لإلجابة على ذلك السؤال. لیس لدى جوردان صوت مسموع. أقترح أن أؤجل ھذا ج

 السؤال لبضع ثواني بینما یقدم جوردان جواًبا. نعتقد أنھ من األنسب لھ أن یتفاعل. 

 ھل من أسئلة أخرى بشأن نموذج العضویة الفردیة وحقوق التصویت؟ 
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] [غیر مسموع]. أحاول إیجاد سؤال جون. حسًنا، [جون ناباث] [غیر مسموع] یسأل [أعاله 

  -[جون]، من فضلك ...؟ [جون ناباث]، أیمكنك رجاًء نسخ 

"ألیس من المفترض أن التصویت ُیحدَّد حسب المسألة؟" على سبیل المثال، إذا كانت مسألة 

 ASOو  ccNSOُیحسب على أنھ أھم من صوت  GNSO، فھل صوت gTLDتخص 

 والعكس؟"

جوردان، الذي أصبح معنا اآلن والصوت لدیھ یعمل، للرد على ھذین  أقترح أن یجیب، 

 السؤالین المطروحین أمامنا. جوردان؟ 

 

. وأنا InternetNZمن منظمة شبكة إنترنت نیوزیلندا  شكًرا لك، توماس. أنا جوردان كارتر جوردان كارتر:

لق باألصوات التي تخص ، الذي تعامل مع تخویل المجتمع. وفیما یتع1المقرِّر لفریق العمل 

، نرى أن الدافع الرئیسي للثالثة ھو یحظى ACو SOمنظمات الدعم واللجان االستشاریة 

، ICANNجمیعھم بنفس أھمیة التصویت فكل منھم یمثل مجموعة عمالء رئیسیین لدى 

 . IANAخصوًصا في وظائف 

ساسیة ألعمالھا. وعلى وھكذا، لدى جمیعھا مجموعة من المھام تؤدیھا المنظمات وھي مھام أ 

ھذا النحو، ھناك اقتراح ما یتعلق بالتمثیل المتساوي فیما بینھا، وھو موسَّع في النموذج، وھو 

. وھكذا، یكون كل األعضاء الخمس ALACو  GACلكل من  CCWGما رغبت فیھ أغلبیة 

 مقبوًلا.  ، لذا كان انطباع منحھم التمثیل نفسھ أمًراICANNمرتبطین بكال المجتمعین خارج 

ونعتقد أن السؤال اآلخر كان بخصوص األھمیات المختلفة بناء على [المسائل] المختلفة. أعتقد  

أننا نستبق أغلب العمل الذي أعددتھ، ستحدث األمور كما ھي علیھ الیوم. بكل تأكید، ستحدث 

ما من خالل شركاء التطویر المحترفین ك ICANNأعمال وضع سیاسات [غیر مسموع] لنظام 

ھو الوضع الیوم. وصالحیات المساءلة ھذه [غیر مسموع] تدیر المنظمة الداعمة [غیر 

مسموع] ككل لتفسیر ھذه الحالة الخاصة [غیر مسموع] فقدان مدیر معین وتعیین تصرفات 

SO و اAC . 

بعینھا على  AC أو SOولھذا السبب لم تتم محاولة حتى اآلن للتكھن عندما تتعلق مسألة بـ  

أكثر أو أقل في تعدیل أھمیة التصویت. وألكون صادًقا معكم، ھذا لم یكن اقتراًحا وارًدا نحو 

 لیحظى بأي دعم كبیر یؤیده. CCWGفي مداوالت 
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  خذ صورة منھ. سیدة غیر معروفة:

 

شكًرا لك، جوردان. ال تزال المناقشة مفتوحة بشأن ھذا السؤال في الدردشة ولسنا متأكدین عما  توماس ریكیرت:

 إذا كان طلب أخذ صورة منھ كان موجًھا إلّي، ولكن بالتأكید لیس لدّي كامیرا متوفرة حالیًا. 

أود أن أضیف أنھ بخصوص النقطة التي أثارھا جون بشأن منح أھمیة تصویت مختلفة بناًء 

ى الموضوع، فإن صالحیات المجتمع التي نقترحھا ھي صالحیات المالذ األخیر. أما بالنسبة عل

إلى أمور مثل الموازنة أو مجلس إدارة محتال یتطلب عزلھ بسبب تصرفھ على نحو ینتھك 

اللوائح الداخلیة ولم یستمع إلى رغبات المجتمع، فأعتقد أن ذلك یؤثر على جمیع األطراف 

 .ccNSOأو  GNSOیكون مسألة ترتبط بمنظمة  وبالتالي قد ال

وعندما یتعلق األمر بالمجموعات الفردیة أو حتى أعضاء فردیین بالمجتمع أو مجموعات  

[لتقدیم ملخص] لألطراف. لھذا، قد یكون ھذا بموجب  IRPمتأثرة، فھناك احتمالیة استخدام 

جتمع فقط كآلیات المالذ األخیر، األداة المطلوب استخدامھا. لذا، رجاًء مراعاة صالحیات الم

 حیث قد ال توجد أھمیة بھذه الصلة. 

إذًا، ھناك سؤال آخر مطروح في الدردشة من كریستینا روزیت. "تقبلوا اعتذاري إذا تم ذكر  

على السؤال المطروح في  CCWGھذا في البدایة ولم أتابعھ ولكن ھّال تجیب مجموعة 

انت أو لو تكن [بالفعل]؟ أعتقد أنھا فكرة جیدة ویمكننا الدردشة [غیر مسموع] ردود سواًء ك

القیام بذلك باختصار. أعتقد أن تجمیع األسئلة واإلجابات أمر مفید وسنستمر في العمل على ھذا 

المنوال. في الحقیقة، یعمل فریق على تجمیعھا بینما نتحدث. لذا، كریستینا، یمكنِك التأكد أن ھذا 

 . كان [غیر مسموع] للمجتمع

حسًنا. یوجد تعلیق من ستیف بأنھ لیست جمیع صالحیات المجتمع ھي صالحیات المالذ األخیر  

واحدة. ستیف، اسمحلي أن  SO[أي] وجھة نظر تعدیالت اللوائح الداخلیة التي تؤثر فقط على 

أحاول اإلجابة عن ذلك. لدینا اثنان من صالحیات المجتمع یتعامالن مع تغییرات اللوائح 

یة، إحداھا یتعلق باللوائح الداخلیة القیاسیة واآلخر باللوائح الداخلیة األساسیة. كٌل منھما الداخل

 .ICANNیشتركان في أنھما یتبادالن االستشارات الموسعة بین المجتمع ومجلس إدارة 
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لذا، على نحو مثالي، لن یتخذ المجلس قرارات إال بشأن تغییرات اللوائح الداخلیة القیاسیة بعد  

لتشاور مع المجتمع بطریقة تكفل تفعیل رغبات المجتمع بطریقة مالئمة في تغییر الالئحة ا

الداخلیة. ولذا، أنا غیر متأكد من... إنني ال أزال أرى ھذا األمر على أنھ المالذ األخیر حیث 

 ICANNتحتاج صالحیة المجتمع ال تحتاج إلى شيء سوى اإللغاء في حالة عدم مراعاة 

 تمع. لرغبات المج

ھل یوجد مزید من   دعونا نراجع قائمة األسئلة. حسًنا. إذًا لقد ناقشنا نموذج العضویة الفردیة. 

األسئلة من ھذه المجموعة فیما یتعلق بنموذج العضویة الفردیة؟ إًذا، لننتقل إلى صالحیات 

 المجتمع. 

التعرف على ، من فضلك. في ھذه الشریحة، یمكنكم 12ھّال انتقلنا إلى الشریحة رقم 

الصالحیات المختلفة للمجتمع والعملیة الخاصة بكیفیة ممارسة صالحیات المجتمع التي تم 

توضیحھا لكم، ولكنني أعتقد أن ھذه الشریحة قد تقدم نظرة عامة جیدة لكم ألخذھا في االعتبار 

  إن كان لدیكم أسئلة بشأن الصالحیات الفردیة المتنوعة.

لمنحكم فرصة لفحص الموازنة وخطة التشغیل االستراتیجیة والتغییرات یمكننا التوقف لدقیقة  

والتغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة وإقالة أعضاء فردیین  ICANNفي اللوائح الداخلیة لـ

بالكامل. ھل ھناك أي أسئلة فیما یخص ھذه  ICANNمن مجلس اإلدارة واستدعاء مجلس 

 الصالحیات؟ 

أي أسئلة بخصوص ھذه الصالحیات. من الواضح أّن لیون قد اضطلع بعمل یبدو أّنھ ال توجد 

 ممتاز في تقدیمھا لكم. 

ھناك سؤال من جون: "توماس، ھل یمكن أن یرفض المجتمع مقترح الالئحة الداخلیة ولكن  

ماذا إذا رفض المجلس المقترح"؟ بما أنھ أحد األسئلة المتعلقة بصالحیات المجتمع، سأقترح أن 

 ل إلى جوردان مرة أخرى لنعرف لیجیب عن ھذا السؤال. ننتق

 

 مرحًبا، توماس. ھل یمكنكم سماعي؟  جوردان كارتر:
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 نعم. نعم یمكننا سماعك.  توماس ریكیرت:

 

حسًنا. رائع. شكًرا. حسًنا جون، لإلجابة على سؤالك، ال تبدأ صالحیة اللوائح الداخلیة القیاسیة  جوردان كارتر:

رح المجلس إجراء [تغییر] علیھا. إن العملیة الیوم تتمثل في أن [غیر مسموع] إال عندما یقت

المجلس، حینھا ینشأ تغییر في اللوائح الداخلیة للمجتمع. وھناك فترة التعلیق العام علیھا ومدتھا 

یوًما. ینظر المجلس إلى التعلیقات العامة التي ترده، ومن ثم یوافق إما على تغییرھا أو  40

 ا، أو التشاور بشأنھا مرة أخرى، أًیا كان األمر.تعدیلھ

وذلك فقط بعد حدوث الموافقة والتي أثارتھا صالحیة المجتمع. إًذا، إذا لم یوافق المجلس قط  

على تغییر اللوائح الداخلیة، فلن یكون ھناك أي تغییر في اللوائح الداخلیة لكي یبت المجتمع في 

على منح صالحیة للمجتمع كي یشرع في تغییر اللوائح أمرھا. بعبارة أخرى، نحن ال نعمل 

الداخلیة من تلقاء نفسھ، فمن خالل التغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة، نتوقع، مرة أخرى، 

أن التغییرات المقترحة ستظھر بالطریقة المعتادة. في ھذه الحالة، ال یحتاج المجلس وال 

كن، في تلك الحالة، إذا رفض أي من الطرفین القیام المجتمع إلى الموافقة على التغییر. ول

 بذلك، فلن تمضي التغیرات في اللوائح الداخلیة قدمًا. 

 

حسًنا جون، أرجو أن یكون ھذا قد أجاب عن سؤالك. لدینا سؤال آخر من ستیف میتالیتز. "ھل  توماس ریكیرت:

CMS ؟" 12الشریحة رقم  والعملیة ال [تطبق] إال على الصالحیات الخمس المذكورة في

 جوردان؟ 

 

، التي أمامنا، ھل ھذه العملیة ال ُتطبق إال على ھذه الصالحیات 12شكًرا. حسًنا، في الشریحة  جوردان كارتر:

الخمس؟ ال تطبق العملیة التي تناولھا حدیثنا بخصوص اللوائح الداخلیة القیاسیة وطاقم العمل 

ة المجتمع لكل عضو فردي ببعض من الصالحیات إال على تلك الصالحیات الخمس. ستتمتع آلی

المنصوص علیھا في قانون كالیفورنیا بشأن الشركات األعضاء. وھم أعضاء قانونیون [غیر 

 مسموع] یعملون كملحق للدعم. لكن ممارسة [غیر مسموع] تتطلب سقًفا عالًیا للغایة. 
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نھ في حال أمكن تنفیذ جمیع والمنطق من وراء استخدام آلیة المجتمع لعضو فردي یتمثل في أ

 الصالحیات الوارد ذكرھا في ھذه الشریحة، فھي [أساسات راسخة]. 

أو أي من غیرھا من  PDPولكننا لم نقترح أن آلیة المجتمع سُتستخدم للتدخل في عملیات  

. وبھذا، ال تضع ھذه اآللیة نفسھا ICANNالعملیات المعتادة المرتبطة باتخاذ القرارات لدى 

فقط صوب ھذه  ICANNاالستعمال. إنھا جمیًعا ضمن األعمال األخرى التي تقوم بھا  موضع

 الصالحیات. 

 

شكًرا جزیًال لك، جوردان. أعتقد أنھ قد تمت اإلجابة عن جمیع التساؤالت المطروحة في ھذه  توماس ریكیرت:

تمرة بین الدردشة أو كانت ھناك محاولة لبدء إجابة، ولكن من الواضح وجود مناقشات مس

المتحدثین في ھذا االجتماع الھاتفي وھو أمر جید. حسًنا، ال توجد قائمة انتظار لطرح مزید من 

األسئلة. اسمحوا لي إذًا أن أسألكم عما إذا كنتم ال توافقون على أن مقترحاتنا تعزز من مساءلة 

ICANN ھل تعتقدون بأننا قدمنا عمًال یفتقر إلى تعزیز مساءلة .ICANNى إخطارنا.؟ یرج 

 ICANNأو إذا كنت تعتقد أنھ قد غاب عنا مجموعة من التوصیات التي توصلنا إلیھا لحمایة  

 من األمور الطارئة، فیرجى إطالعنا على األمر. 

الذي لم تتم اإلجابة  CWGتفضل ستیف مشكوًرا بتذكیرنا بالسؤال المطروح حول متطلب 

التي  CCWGة أخرى. "ما ھو أساس [خاتمة] عنھ بعد. لذا اسمحوا لي أن أقرأه علیكم مر

خاضًعا  ccTLD؟ إنھا لم تجعل قرار إعادة تفویض CWGاستوفت جمیع متطلبات إشراف 

 للمراجعة".

 وكان ذلك جزًءا عِمل علیھ ستیف دیل بیانكو، لذلك ستیف، أود أن أتحول إلیك للرد على ذلك.  

 

خصیصًا للتساؤل عما إذا كان المجتمع أو  21اإلجھاد  شكًرا لك، توماس. ُصمم اختبار ستیف دیل بیانكو:

عند  IPRاألطراف المتضررة بإمكانھا السعي إلى [غیر مسموعة] من خالل إحدى ھیئات 

أو إعادة توزیعھ. وقد تم مناقشة ھذا األمر على نطاق واسع في  ccTLDالقیام بإلغاء مدیر 

 األكبر. ICANNومجتمع  IANAوأدركنا بأنھ قد أثر على  CCWGبدایة عمل مجموعة 
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احترام قدرتھا على تقدیم سیاسة عمًال بإطار عمل  ccNSO ومع ذلك، طلبت منا منظمة 

واإلدارة قد صادقا علیھا. وكانت ھذه عملیة ینبغي  GACالتفسیر والتي أعتقد أنا والمنظمة بأن 

أال نربطھا مع العملیة الوشیكة المشتملة على قواعد محددة ھنا. لذا، من المرجح تمامًا أن 

ccNSO  سوف تقدم سیاسة عن كیفیة المراجعة والطعن والتعامل مع النزاعات الخاصة

. ھذا ھو السبب وراء عدم ccTLD باإللغاءات وطلبات إعادة التفویض المقدمة إلى مدراء

 تناول على طاولة المحادثة بناًء على طلب األطراف المشاركة. أرجو أن یكون ھذا مفیًدا. 

 

ستیف، إنني على ثقة بأنك سوف تتابع الدردشة بمزید من األسئلة، إذا كنت تعتقد أن تلك  توماس ریكیرت:

من األسئلة؟ بعض [غیر مسموع] یكتبون،  اإلجابة لم تجب عن سؤالك بما یكفي. ھل لدینا مزید

 لذا دعونا نتوقف قلیًال. 

أعتقد أن [جون ناباث] عّلق على [غیر مسموع] أسئلة أخرى ولدینا سؤال آخر من [ستیفن 

دیرھارك]. "ھل یرغب الرؤساء بالمشاركة، في التعلیق على االعتراضات العدیدة، التي أثیرت 

بخصوص العمیلة، وعدم االلتزام [بالعمل الذي تم  CCWGبشأن القائمة البریدیة لمجموعة 

توثیقھ] [غیر مسموع]، وطرح الوثائق لمناقشتھا [غیر مسموع] وعملیة اتخاذ القرار وما إلى 

 ذلك؟" 

ستیفن، سیسرني فعل ذلك. في الواقع، عملت مجموعتنا لعدة أشھر حتى اآلن. وقد بدأنا عملنا  

وجًھا لوجھ  ؤتمرات ھاتفیة أسبوعیة والكثیر من االجتماعاتفي نھایة العام الماضي. وعقدنا م

حیث اجتمعت المجموعة بأكملھا لعدة أیام في المجمل. وما تجده في ھذا التقریر ھو نتاج عمل 

 عملیة متكررة. 

لھذا، لیس األمر وكأن المجتمع أو مجموعة العمل قد واجھت مئات الصفحات من المواد  

ریرنا األول وقمنا بتحلیل الردود التي حصلنا علیھا في فترة التعلیق الجدیدة، بل استخدمنا تق

العام. قمنا بعد ذلك بتحدیث تقریرنا في المجاالت التي أثیرت تحفظات بشأنھا. في بعض 

صفحة، لم یخضع للتعدیل سوى بضعة أسطر  20-10األحیان، في األقسام الكبیرة التي تضم 

على المجموعة  -الذین اختص عملھم بفصول فردیةوباألخص المقررین –فقط وقد عملنا 

 بالكامل من خالل كل التغییرات التي تم إجراؤھا. 
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في الواقع، إذا نظرت إلى حجم المجموعة بالكامل، فإن عدد االعتراضات التي تلقیناھا كان  

لم فستجد أنماطًا محددة من األفراد الذین  ضئیًلا للغایة. وإذا نظرَت إلى من یعارض أمرا،

العملیة بأكملھا بوضوح ھم الذین استمروا في معارضة ما قمنا بھ، لھذا نحن نأخذ كل  یحبذوا

التحفظات على محمل الجد. ونعتقد أن ھذا مشروع یبعث على التحدي وھو مطلوب لكل 

 شخص ولكننا قمنا بھذا األمر على مدار عدة أشھر. 

وعات األكبر أن یوجد بعض النقد عند االنتھاء وأیًضا إنھ ألمر طبیعي للغایة بالنسبة إلى المشر 

من المستندات باعتباره سریًعا للغایة. ما یمكنني قولھ أیًضا أن العدید من المجاالت في تقریرنا 

قد حازت بالفعل على دعم واسع النطاق لیس فقط داخل مجموعتنا فحسب بل من المجتمع 

بالفعل على توافق اآلراء التي كانت موجودة  أیًضا. لذا ما تجده ھنا في األجزاء الكبیرة مبنٌي

 سابقًا في ھذه المجموعة.

لدینا بعض األسئلة الختامیة التي تستمر المجموعة في طرحھا للمناقشة، ولكننا نعتقد أن طریقة  

تجسید المناقشات في التقریر تمنح فرصة مواتیة النسجام المجتمع ومساعدة المجموعة فعًال في 

یجاد توافق في اآلراء بشأن األسئلة المتبقیة. أما عندما یتعلق األمر بادعاءات المضي قدًما وإ

خرق المیثاق، ظھرت بعض تلك اإلدعاءات على مدار أشھر، ولكن عندما تشیر إلى إدعاء 

یتعلق بنا لم یتم التقریر بشأنھ بطریقة مالئمة بین المنظمات األعضاء والمشاركین الذین ال 

 عضاء خاصتھم. یمثلون المنظمات األ

بصفتنا رؤساء بالمشاركة رغبتنا في أن تكون ھذه  دعوني أوضح أنھ في بدایة عملنا، أوضحنا  

العملیة شاملة قدر اإلمكان، ألن بعض المشاركین شعروا بأنھما ربما مشاركون من الدرجة 

ى أي حال الثانیة في ھذه المجموعة على الرغم من أن ھؤالء األعضاء لھم الكلمة األخیرة عل

ونرید أن یكون ھذا مبني على اتفاق اآلراء. ومن ثم، قلنا إن استطعنا وكان ھناك إجماع كاٍف 

لآلراء في المجموعة، فلن نطلب من األعضاء التصویت على النتیجة وستكون ھذه ھي المرة 

 الوحیدة التي نضطر فیھا للتمییز بین األعضاء والمشاركین. 

التعامل مع األعضاء والمشاركین الذین قاموا بعمل جید وذي قیمة  -دوال زلنا نری -لذا أردنا  

بنفس الطریقة ، لذا  ICANNعلى السواء دعًما لھدفنا المشترك المتمثل في تعزیز مساءلة 

نحن ال نمیز أي شخص. نأمل أن یكون ھذا قد أجاب عن سؤالك. ویرجى إبالغنا عما إذا كانت 

. نعتقد أنھ من المھم أن نجعل الجمیع یشتري ونقدِّر جدًا كل ھناك أسئلة لم یتم اإلجابة عنھا

 التعقیبات التي نتلقاھا سواء إیجابیة أو سلبیة.
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لذا، لست متأكدا عما إذا كان ھناك المزید من األسئلة. أعتقد أنھ ال یوجد وبھذا أود أن أسلم  

 زمام األمور إلي لیون لیتولى بعض المالحظات الختامیة.

 

شكًرا جزیًال لك، توماس. أرى أن ید سیباستیان باشولیھ مرفوعة، إذن سیباستیان، ھل تود  ز:لیون سانشی

طرح بعض المالحظات؟ سیباستیان، ربما یكون المیكروفون صامًتا، أو أنك لم ترفع یدك؟ 

ربما أنت تواجھ بعض [غیر مسموع]. حسًنا. ال یمكننا سماعك، سیباستیان. أنصح بالطبع، 

 موًعا وأنت غیر متصل، ربما من خالل القائمة. بجعل صوتك مس

حسًنا، أوًال وقبل كل شيء، أتقدم بالشكر لكل من ساھم في صیاغة ھذه الوثیقة. لقد كان ھناك  

العدید من االجتماعات المتواصلة التي تسعى إلى التخطیط لھذا األمر. لقد عمل الكثیر من 

طبع أن أشید وأقر بالعمل المضني الذي قام بھ كل األفراد المتحمسین للغایة على ھذا. وأود بال

  ھؤالء المتطوعین، وطاقم الدعم بالطبع الذي سار معنا على ھذا الدرب. 

وأحث كل واحد منكم أیًضا على التحدث في فترة التعلیقات. ولنتذكر أنھا قد بدأت باألمس  

شروع المقترح الثاني، كما یوًما للتعلیق على الم 40سبتمبر. وبذلك، أمامنا  12وستنتھي في 

 نرحب طبًعا بأكبر عدد من المالحظات كلما أمكن. 

 أرى أن سیباستیان باشولیھ موجود بالقناة الفرنسیة، ولكننا ال نستطیع [غیر مسموع]...  

 

 ھل لي باقتراح، بما أننا نواجھ بعض المشاكل الفنیة، ھال ُیرسل لنا سیباستیان سؤالھ مكتوًبا توماس ریكیرت:

 ونحن سنقوم علنا بـ[غیر مسموع] في الجلسة القادمة عبر الویب یوم الجمعة؟

 

أجل تماما. قطًعا سنقوم بذلك. كما اقترحت قبل قلیل، سیباستیان، اجعل صوتك مسموًعا دون  لیون سانشیز:

اتصال أثناء الكتابة. وإلنھاء ھذا الجزء األخیر من جلستنا عبر الویب، وكما قلت، فأنا أشجع 

الجمیع حًقا على المشاركة خالل فترة التعلیق العام ونشجع التعلیقات بجمیع أنواعھا. إننا نود أن 

نعرف ما الذي یعجبكم وما ال یعجبكم في المقترح وبالنسبة إلى المالحظات التي تخبرونا فیھا 
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حتى نتمكن من بأن ھناك أمًرا ال یروقكم في المقترح، فسنقدِّر بشدة اقتراحاتكم البدیلة البناءة 

  دمجھا في المقترح في محاولة لتناول العدید من المخاوف التي قد تساوركم. 

وبھذا، أود أن أتقدم بالشكر لكل من حضر ھذه الجلسة عبر الویب. وستكون ھناك جلسة أخرى  

عبر الویب بآخر ھذا األسبوع یوم الجمعة، لذلك أحثكم على إذاعة خبر ھذه الجلسة عبر الویب 

ة أي شخص ترون أنھ یمكن أن یكون مھتًما باالستماع إلى ھذه الجلسة عبر الویب ودعو

 لالنضمام إلینا.

وبھذا، أصل إلى نھایة ھذا االجتماع الھاتفي وأشكر الجمیع مرة أخرى على حضورھم. شكًرا  

 جزیًال. 

 [نھایة النص المدون]


