
 الملحق ح: بیانات األقلیة المعارضة
المساءلة على تضمین بیانات األقلیة المعارضة -عند تقدیم مسودة التقریر الثانیة، وافقت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ولكي یتم نشر بیانات األقلیة المعارضة في نفس الوقت  1بالنسبة لمن اعترضوا على مجموعة التوصیات الكاملة في الوثیقة.
أغسطس  1بالتوقیت العالمي المنسق یوم  12:00كجزء من مسود التقریر الثانیة، فقد وجب الحصول علیھا بحلول الساعة 

ترتیب الذي . وقد تم الحصول على ثالثة بیانات لألقلیة المعارضة بحلول الموعد النھائي وتم تضمینھا فیما یلي بال2015
 وردت بھ. 

وأي من بیانات األقلیة المعارضة التي یتم الحصول علیھا بعد الموعد النھائي یتم نشرھا في مساحة ویكي الخاصة بمجموعة 
 . oxCAwhttps://community.icann.org/x/6المساءلة على: -عمل المجتمعات المتعددة

  -إیبرھارد لیز 
 )ccNSOالمساءلة (بتعیین من منظمة -عضو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 السادة الرؤساء المشاركون

, Namibian Network Information Center (Pty) Ltdأنا العضو المنتدب في مركز نامیبیا لمعلومات الشبكات 
عاًما بال انقطاع وأتمتع بالخبرة المقابلة لذلك.  24وأعلم طوال  NA) لـ .”ccTLD“ومدیر نطاق المستوى األعلى لرمز البلد (

عضًوا في مجموعة عمل عبر  ICANN") التابعة لـ ccNSOلقد تم تعییني بمعرفة منظمة دعم أسماء رموز البلدان ("
 المساءلة").-("مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 

) للتعلیق على ما یسمى "مسودة التوصیات" من مجموعة عمل المجتمعات 2015-06-03في السابق ( لقد اضطررت
بعد نشرھا، وقد منعني الرؤساء المشاركون من تقدیم وجھات نظر األقلیة المعارضة الخاصة بي بحیث تتم  2المساءلة-المتعددة

 3ص بھا.إضافتھا إلى "التقریر" والذي أرى أنھ یتعارض مع المیثاق الخا

 المساءلة مقترًحا والذي یجب أن یركز من حیث المیثاق الخاص بھا على ما یلي -تقدم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

التي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو ھناك التزام بھا في حدود  ICANN[...] على اآللیات التي تعزز من مساءلة 
 . IANAاإلطار الزمني لعملیة نقل إشراف 

 وھي ال تقوم بذلك. 

 أنا ال أتفق مع ذلك، وأعترض رسمیًا على المقترح لألسباب التالیة: 
 [استئناف] 

المقترح مندفع (بسبب الموعد النھائي االعتباطي والمفروض ذاتًیا وغیر الواقعي)، ومعقد للغایة، ومن الصعب فھمھ  .1
لمساءلة أنفسھم، وأرى أنھ ال یضیف سوى ا-حتى لألعضاء والمشاركین في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 طبقات إضافیة دون تحقیق المزید، إن كان ھناك أي شيء:

المساءلة في برید إلكتروني كاشف على القائمة -أشار أحد األعضاء في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .أ
 20154:/30/07البریدیة في 

وكبدیل لبیانات األقلیة المعارضة، تم اقترح خیار توفیر رأي معارض إلى األسئلة الفردیة. وقد تم تضمین اآلراء المعارضة  1
في نص التقریر وھي متوفرة لمن ال یریدون أن یُفھم اعتراضھم على جانب فردي من التقریر على أنھ اعتراض على كامل 

 اني. األسلوب المقترح في مسودة التقریر الث
2 -proposal-draft-accountability-ccwg-http://forum.icann.org/lists/comments

04may15/msg00020.html  
3 https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Charter  
4 July/004650.html-community/2015-cross-http://mm.icann.org/pipermail/accountability  
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ي یجري مناقشتھ في الوقت الحالي ال یغیر أعتقد أن من المھم أیًضا اإلشارة إلى أن المقترح الذ
وھیاكل مشاركة المجتمع  ICANNشیًئا في العملیات الیومیة أو الشھریة أو حتى السنویة لـ 

الخاصة بھا. وفي الحاالت النادرة للغایة فقط سوف یتم استخدام وتطبیق النموذج المقترح 
 5لتمكین المجتمع ذو العضو الوحید. [...]

موذج المتوقع یقر عملیات فحص ھامة وتوازنات باإلضافة إلى صالحیة في حین أن الن
مشتركة عبر آلیة لتمكین المجتمع، من خالل مسار للتصعید إلنفاذھا، فإنھ ال یغیر من 

ICANN .في شيء من الناحیة الھیكلیة  

 :1998جرائیة بالفعل في تم تقدیم متطلبات القواعد اإل 6وفي بیان السیاسة حول إدارة أسماء وعناوین اإلنترنت .ب

لقد تصورت الورقة الخضراء المؤسسة الجدیدة باعتبار أنھا تعمل وفًقا لمبادئ تشبھ المبادئ 
الخاصة بھیئة وضع المعاییر. وبموجب ھذا النموذج، فإن متطلبات القواعد اإلجرائیة وغیرھا 

العادل في وضع  من اإلجراءات المناسبة التي تضمن تحقیق الشفافیة واإلنصاف والتشغیل
السیاسات أو الممارسات سوف تكون بحاجة إلى تضمینھا في مستندات التأسیس الخاصة 

 بالمؤسسة الجدیدة. 
 في ضمان القواعد اإلجرائیة كان ھو االتجاه السائد ولیس االستثناء.  ICANNوفي رأیي، فإن فشل 

 7في إقرار:بافتراض ھیئة مستقلة للمراجعة تحتوي على قضاة بارزین على حق  .ج

. [...] ترى الھیئة بإجماع اآلراء أن بعض اإلجراءات واإلغفال من جانب مجلس إدارة 93
ICANN  (وفًقا لما ھو محدد أدناه) وفیما یخص طلب أمانةDCA  المتعلق بنطاقgTLD 

 . ICANNلم تكن متسقة مع النظام األساسي والالئحة الداخلیة لـ  AFRICAباسم .

 ن الواضح بأن المقترح لم یؤد إلى منع تلك اإلجراءات أو اإلغفال.ومما یؤسف لھ أن م

المساءلة مع مساءلة -لدي مخاوف قویة للغایة حیال الطریقة التي تعاملت بھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .2
ICANN .لحقوق اإلنسان 

 أي شيء أكثر تقییًدا من 

ترام ومراعاة حقوق اإلنسان األساسیة، باح ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، سوف تلتزم 
 السیما ممارسة حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات والقواعد اإلجرائیة. 

 غیر مقبول. 
 .ccTLDوال یحتوي المقترح بشكل واضح على تدابیر للمساءلة بالنسبة لمدیري نطاقات  .3

 بذلكوقد أكدت في تعلیقاتي السابقة على سبب ضرورة ذلك والزلت مقتنًعا 

والسؤال عن ماھیة الصالحیات النظامیة التي سوف یحدث بموجبھا ھذا النقل، وما الذي سیتم نقلھ في حقیقة األمر  .4
 وما الذي لن یتم نقلھ، ال یزال بال إجابة.

 الرد على ذلك لكي تتم أي عملیة نقل للوظائف و/أو منطقة الجذر.ویجب 

المساءلة والتي أراھا مخالفة لمیثاقھا -وعة عمل المجتمعات المتعددةلقد علقت في السابق على العملیة الخاصة بمجم .5
 وغیر شاملة. 

 ومن ثم فإنني أجدد اعتراضاتي ضد العملیة، من أجل السجل.

ولألسف یتوجب علّي أن أوضح بأنھ على الرغم من األعضاء/المشاركین المتعددین الذین یطلبون الوقت الكافي من 
اإلصدار النھائي من ھذا المقترح قبل صیاغة وجھات نظر األقلیة الخاصة بھم، إن أجل النظر بشكل الئق في 

"وفي رأیي، فإن وجود ھذا المقترح سوف یمثل عائًقا قوًیا للسلوك السیئ ومن ثم تمت إزالة العبارة [...] یصل إلى النتیجة:  5
 ا ال أوافق علیھ مطلًقا. بل العكس ھو الصحیح. وھو م سوف یصبح أداة متوفرة ولكنھا غیر الزمة بشكل كبیر".

6 -management-policy-notice/1998/statement-register-http://www.ntia.doc.gov/federal
addresses-and-names-internet  

7 en.pdf-09jul15-declaration-https://www.icann.org/en/system/files/files/final  
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وجدت، وحتى محقق الشكاوى الذي یعبر عن مخاوف حیال اإلنصاف في ھذا الصدد، فقد أتاح الرؤساء المشاركون 
ق الزمني الذي وجد المرء ساعة من أجل النظر في الوثیقة الكاملة والنھائیة الجامدة. واستناًدا إلى النطا 24أقل من 

 نفسھ مقیًدا فیھ بھذه الدقائق المعدودة، من الناحیة العملیة، إلضافة وجھات نظر األقلیة مثل ھذه النقاط في المقترح.

 : 2014وأنا أجد نفسي متفًقا مع نتائج البیان المثالي المقدم من فیل كوربین والذي أقر فیھ في بدایة شھر نوفمبر 

اإلشراف عملھا بحلول یولیو -سوف تكون نتیجة ھذا األسلوب المعیب كتالي، إذا أكملت مجموعة عمل المجتمعات
، فسوف تخضع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة لضغوط داخلیة وخارجیة مكثفة على المستوى المؤسسي 2015

یار المنخفض للغایة الذي أقره المیثاق آللیات والسیاسي للموافقة على أنھا قد "قامت بما یكفي" من أجل الوفاء بالمع
 ، باإلضافة إلى قرارات حول جمیع األعمال المتبقیة المؤجلة لوقت الحق. 1مسار العمل 

 كما أنني متخوف من أنھ قد یكون على صواب في القول: 

لن تبقى الرافعة ذات لكن بمجرد أن تتم عملیة النقل سوف تنتھي األھمیة الملحق، وقد یتھاوى تماسك المجتمع، و
. وحتى إن ظھرت توصیات جدیرة باالھتمام بعد عملیة النقل، فسوف یحتفظ مجلس اإلدارة IANAالصلة بـ 

بالصالحیة المطلقة في رفض أي وجمیع ذلك من خالل العناد. ومن ثم، فإن فرصة تاریخیة وھامة من الناحیة 
بدد ما لم یتم النظر في ھذا المیثاق أبعد من ذلك باإلضافة إلى یمكن أن تت ICANNالحیویة لمساءلة دائمة ومفیدة لـ 

 تقویتھ قبل االعتماد النھائي وبدء أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة. 

وفي ظلل ھذا االعتراض، یتبین لنا أن ذلك المقترح ال یحظى باإلجماع الكامل وأنا ھذه اآلراء الخاصة باألقلیة بحیث تتم 
 لمقترح حسب ما یقتضیھ المیثاق.إضافتھا إلى ا

 علیھ كما ھو.  NTIAرفض ھذا المقترح وأن ال توافق  ccTLDوأنا أھیب بمدیري نطاقات 

 سیباستیان باتشولیھ
 ) ALACالمساءلة (بتعیین من -عضو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

المصلحة المتعددین  معتمدة ومتنوعة ومنفتحة وشفافة وتلتزم بأصحاب ICANNلتحقیق والوصول إلى 
 بما یحقق الثقة

حیث إن الوقت قصیر، فھذا تقریر فردي لألقلیة المعارضة (آملین أن یعكس وجھة نظر بعض من المشاركین في مجتمع 
At-Large .(والمستخدمین النھائیین 

ص بمجموعة عمل المجتمعات اسمحوا لي أن أبدأ أوالً بإقراري بالعدید من التحسینات في ھذا اإلصدار الجدید للتقریر الخا
 المساءلة بحیث یخضع لفترة ثانیة من التعلیقات.-المتعددة

 لكنني ال زلت بحاجة لالقتناع بأن بعض المقترحات ال تضع المنظمة تحت الخطر.

 وفي ظل مخاطر التعصب: من الصعب جًدا إن لم یكن مستحیًل تطور المؤسسة في عالم سریع التطور. •
دید من العملیات وھیئات اتخاذ القرار، یجب أن توضع في االعتبار مع عدم توافر ما یكفي وفي خطر الركود: الع •

 من األشخاص.
شخص  -فریق العمل  -مجلس اإلدارة  -المجتمع  -مجموعات  3في خطر عدم الخضوع لقواعد حاكمة: لنتناول  •

 راع.یحاول تغییر السرعة، وواحد یرغب في استخدام المكابح وواحد یرغب في اإلس

 صالحیات المجتمع
 إعادة النظر/رفض الموازنة أو اإلستراتیجیة/خطط التشغیل  .1

غیر متوافقة مع التخطیط لتطویر المیزانیات (أو الخطط اإلستراتیجیة والتشغیلیة). یجب أن یكون الحل مبني على 
 اإلدارة.اإلجماع خالل عملیة وضع المیزانیة، قبل المناقشات والقرارات الخاصة بمجلس 

یمكن أن یكون أحد الحلول المقدمة لمشاركة أفضل للمجتمع في إعداد المیزانیة (والحسابات) على سبیل المثال، في 
 .بیانات مفتوحةنشر جمیع البیانات المالیة للمنظمة في 

 ICANNإعادة النظر في/رفض التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة "القیاسیة" لمؤسسة  .2



 التغییرات المقترحة على اللوائح الداخلیة "األساسیة"اعتماد  .3
 أجزاء 3(الالئحة الداخلیة) إلى  ICANNیجب أن تقسم النظام األساسي لـ 

 األنظمة الجوھریة (توثیق بفھم من المجتمع). .1
 األنظمة األساسیة (توثیق بمالحظة من المجتمع). .2
(اتفاقیة مباشرة بین مجلس اإلدارة وفریق العمل المواد التأسیسیة التي یجب أن توضع في وثیقة تشغیلیة  .3

 واللجان االستشاریة أو منظمات الدعم المعنیة).
 ICANNإقالة المدیرین األفراد في  .4

إقالة أي عضو في مجلس اإلدارة، من خالل مجموعتھ االنتخابیة، بسبب عدم االتفاق، یتعارض مع 
 استقاللیتھ/استقاللیتھا.

 بالكامل  ICANNاستعادة مجلس إدارة  .5
 العملیة معقدة للغایة وسوف تعرض المؤسسة للخطر من خالل )أ

جزء من وقت المشاركین وفریق العمل بدالً من إحراز تقدم في األعمال ذات الصلة بوظائف تشتیت  .أ
ICANN . 

من جانب مجموعة واحدة (لجنة ترشیح واحدة سوف تقوم باختیار نصف مجلس االستحواذ إمكانیة  .ب
 فریق العمل من أصحاب المعرفة والخبرات الطویلة) -یة واحدة اإلدارة في عمل

 مقترح بدیل )ب
 .أعضاء من مجلس اإلدارة 7خالل عام محدد سوف یكون المجتمع قادًرا على إقالة ما یصل إلى  .أ

أعضاء یمكنھم أن یظلوا مسئولین عن األعمال الیومیة إلى أن یتم  9المقترح سوف یسمح بإبقاء  7وعدد  .ب
 أعضاء جدد. انتخاب سبعة

 عضًوا یمكن تغییرھم كل عام. 12أعضاء، فذلك یصل بالعدد إلى  5ومع االنتخاب السنوي لعدد  .ج

 إدوارد موریس
 المساءلة-مشارك في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 6.2القسم: 
تم تأسیس منظمات الدعم واللجان االستشاریة من أجل أغراض مختلفة وتكمیلیة: تم إنشاء منظمات الدعم مجتمعة من أجل 

إقرار السیاسات في سائر مساحة أسماء النطاقات. وقد تم تأسیس اللجان االستشاریة، في جانب منھا، من أجل النظر في 
نظمات الدعم. وحیث تم إنشاء ھذه الھیاكل لكل تكون مكملة ولیس متنافسة، النصائح وتقدیمھا حول السیاسات التي تضعھا م

 تسم السماح للكیانات بالمشاركة في كل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة وممارسة الصالحیات فیھا. 

حالة قبول ذلك،  وتوفر بعض المقترحات حقوق للتصویت في آلیة المجتمع لكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة. وفي
فسوف یتیح للكیانات ذات العضویة في العدید من منظمات الدعم / اللجان االستشاریة قوة تصویت مضاعفة في آلیة المجتمع 

بما یخالف المبدأ القانوني الدیمقراطي المقبول قبوالً عاًما المتمثل في "شخص واحد، صوت واحد". ولتصحیح ھذا الخلل، یجب 
 تالیة في أي مقترح یعرض حقوق تصویت لكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة: تضمین الصیاغة ال

یجوز للكیانات ذات العضویة في العدید من منظمات الدعم و/أو اللجان االستشاریة فقط ممارسة حقوق التصویت بالنسبة 
 أو اللجان االستشاریة تلك.  للمشكالت التي تتعلق أو ترتبط مباشرة بآلیة المجتمع في واحدة من منظمات الدعم

 6.2القسم: 
ھذا البیان یتعارض مع معیار العتبة المقترح الذي ال یحسب أیة أصوات، وأي امتناع عن التصویت وعدم المشاركة على 
بعد اإلطالق في عملیات التصویت. وھذا المعیار یؤدي في حقیقة األمر إلى التخلص من البیان اإلیجابي بأن االمتناع: أي أنھ 

النظر في المسألة المطروحة، فإن المناصر ال یرغب في دعم المقترح حتى اآلن وال یرغب في إعاقة من یقومون بذلك. ویجب 
أن یتاح ھذا الخیار اإلیجابي الخاص بالتصویت لجمیع المجموعات المشاركة في آلیة المجتمع. وال یجب في حقیقة األمر أن 

فقد یثبت خیار االمتناع قیمة خاصة بالنسبة للمشكالت التي،  ، لیس ھذا ھو المطلوب.یتعادل مع االعتراض على أي مقترح
 على الرغم من أھمیتھا، ال تؤثر على جزء صغیر من المجتمع. وقد تم اقتراح المعیار التالي:

األصوات المحتملة یجب أن تكون العتبة مستندة إلى عدد األصوات الموافقة مقارنة بالعدد التجمیعي لألصوات المعترضة و
لغیر المشاركین. ویجب معاملة حاالت االمتناع بعدم عدھا في خانة الموافقات أو االعتراضات، وال یجب أن یعتد بھا عن 

 تحدید ما إذا كانت العتبة قد تم الوفاء بھا أم ال.
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