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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 
دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف  یكون غیر مكتمل أو غیر

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

حسًنا، بدأت التسجیالت. مرحًبا بكم في ھذا االجتماع عبر الویب في الملخص الثاني لمقترح   لیون سانشیز:

أغسطس. سوف یتم تسجیل ھذه الجلسة.  25. ھذا ھو اجتماعنا الثالث في CCWGمساءلة 

اجتماع عبر اإلنترنت، فلن یكون ھناك استدعاء بطبیعة الحال. نذكركم بكتم الصوت حیث أن ھذا 

من فضلكم إذا لم تكونوا تتكلمون. وبالطبع، اذكر اسمك عند التحدث للتسجیل وألغراض الترجمة 

أیًضا. لدینا ترجمة فوریة في ھذا الویبنار. أعتقد أن لدینا أسباني، وفرنسي وروسي وصیني 

یكون لدینا ترجمة فوریة أثناء الویبنار. أعتقد انھ سیكون ھناك بعض خدمات وبرتغالي. س

دقیقة، ولذلك إذا حدث وفقدتم الصوت على القناة التي تسمعونھا،  90الترجمة لن تكون متاحة بعد 

 أرجو أن تتحولوا إلى قناة اللغة اإلنجلیزیة، والتي سوف تظل حتى آخر دقیقة في ھذا الویبنار.

مزید من التأخیر، أود أن أبدأ بأن آخذكم عبر الشرائح التي أعددناھا لكم. ھل یمكن أن وبدون ال 

 للغایة، شكًرا جزیًال لكم.  -یساعدني فریق العمل فقط عن طریق

من العام الماضي  NTIAمتوازیین. بعد بیان  -كما تعلمون، نحن في عملیتین بمسارین 

لمجتمع اإلنترنت، فقد [اجتمعت] مع  IANA واإلعالن عن نیتھا نقل اإلشراف على وظائف

ICANN بحیث یمكن لـ ،ICANN  االجتماع مع مختلف الجھات المعنیة وتشكیل فریق

كان  ICANN. وبعد بدء ھذا العمل، الحظ المجتمع أن تعزیز مساءلة ICGتنسیق، الذي ھو 

تسمیة وباقي المجتمع، أیًضا جوھًرا لیتم االنتقال. وھكذا بدأ مسار مواز بعد أن بدأ مجتمع ال

 والبروتوكول ومجتمع األرقام، في تصمیم مقترحات كل منھم لالنتقال.

في المساءلة في دیسمبر في العام الماضي. تمت صیاغة المیثاق منذ  CCWGتم تشكیل  

أكتوبر في العام الماضي. وبعد ذلك قمنا بعقد خمسون اجتماًعا حتى اآلن. على وجھ الدقة، 

جتماعنا الخمسون. وقد أطلقنا مشروع المقترح األول ومشروع المقترح الثاني. تم عقدنا الیوم ا

 40إطالق مشروع المقترح الثالث مبكًرا ھذا الشھر وسوف یكون مفتوًحا للتعلیق العام لمدة 

یوًما. ستنتھي فترة التعلیق العام الثانیة في الثاني عشر من سبتمبر. ونحن نشجعكم بالتأكید على 

ظرة على المستند الذي وضعناه لكم لتزودونا بتعلیقاتكم حیث أن ھذا مھم جًدا بالنسبة لنا إلقاء ن

 لمواصلة القیام بعملنا.

في مسؤولیة  ICANNإعالًنا مع بعض المعاییر. وھي تضع  NTIAوكما ترون، أصدرت  

لصیغة [غیر مسموع] كافة الجھد. وقد كنا نعمل على بناء ھذه المقترحات. عندما نصل إلى ا

، وسوف یقوم مجلس إدارة ICANNالنھائیة لالقتراح، سوف نرسل ذلك إلى مجلس إدارة 

ICANN  بالتالي بإعادة توجیھ ھذا االقتراح إلىNTIAھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء؟ . 
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الھدف من مجموعة العمل ھذه، ھي لتوصیل االقتراح، مما یعزز في الواقع من مساءلة  

ICANN اه جمیع أصحاب المصلحة. ولیس فقط أصحاب المصلحة، ولكن أیًضا أشخاص تج

، كما سترون مع بعض التحسینات التي سوف تعرض في وقت ICANNمن خارج مجتمع 

 الحق على سطح الشریحة.

تجاه  ICANN: لتوصیل االقتراح الذي سوف یعزز مساءلة CCWGھذا ھو الھدف من  

 الكثیر من أصحاب المصلحة. 

، الذي یركز على آلیات تعزیز 1قسمنا عملنا إلى قسمي عمل. األول وھو تیار العمل  لذا 

التي یجب اتخاذھا أو االلتزام بھا ضمن اإلطار الزمني النتقال إشراف  ICANNمساءلة 

IANA یجب أن یتم تنفیذه بالتأكید، أو  1. ھذا یعني أن كل شيء تم وضعھ بصفتھ تیار عمل

 ھ، قبل أن یتم االنتقال.على األقل االلتزام ب

على معالجة موضوعات المساءلة، والتي سوف یتم ألجلھا بالتأكید تمدید  2ثم یركز تیار العمل  

 . IANAالوقت بالتأكید لحلول التطویل والتنفیذ التام إذا [غیر مسموع] انتقال إشراف 

عمل علیھا والتي سوف یتم لذا فھذه لیست أمور أو قضایا مھمة لالنتقال، ولكنھا قضایا تحتاج لل 

 بالتأكید تمدید اإلطار الزمني لھا حتى [غیر مسموع] عندما یتم االنتقال.

. لنتذكْر ان لدینا مؤسسات ICANNلذا فما لدینا ھنا ھو تذكیر حول كیفیة تنظیم مجتمع  

 مساندة. لدینا ثالث مؤسسات داعمة وأربع مجتمعات مشورة. لدینا أیضا أعضاء مجلس اإلدارة

، وإعداد ICANNوجمیع أصحاب المصلحة الذین یتفاعلون فیما بینھم لالستمرار في مھمة 

التوصیات حول السیاسات المختلفة، وبطبیعة الحال فإن اللجان االستشاریة أیًضا تدلي بتعلیقات 

أو مشورة، وتقدم المشورة للمجلس بشأن السیاسات المختلفة التي یتم تصمیمھا من قبل 

 داعمة. ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء؟المنظمات ال

إًذا فما لدینا ھنا ھو إطار عمل المساءلة الحالي. وكما سترون على شاشتكم، حدد فریق العمل  

أربع كتل (لبنات) للبناء. ھذه اللبنات األربعة للبناء ستكون حجر زاویة لتشكیل أي آلیات سوف 

 . ICANNء التي كانت مطلوبة لتحسین مساءلة [نتوصل إلیھا]، وھذه ھي لبنات البنا

. یمكنكم أن تروا المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ICANNلبنة البناء األولى ھي مجتمع  

 [باعتبارھم] المجتمع. وكما قلت، لدینا ثالث منظمات داعمة وأربع لجان استشاریة. 
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[غیر مسموع] للسلطة  ICANN. مجلس إدارة ICANNلبنة البناء الثانیة ھي مجلس إدارة  

، بالطبع، بالسلطة الكاملة العتماد أو ICANNالتنفیذیة على ھیكل اإلدارة. یحظى مجلس إدارة 

رفض توصیات السیاسة التي تعدھا المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة. وتقدم اللجان االستشاریة 

یا المعینة أو السیاسات. ومجلس اإلدارة لدیھ، كما في القضا ICANNالمشورة رسمًیا لمجلس إدارة 

تبدو األمور، الوضع الراھن في ھذه المرحلة ھو أن مجلس اإلدارة یمكنھ في الواقع تعدیل اللوائح 

الداخلیة [من جانب واحد]. بالطبع ھم لدیھم إجراءات للتعلیقات ولكي یقدم المجتمع تعلیقاتھ، ولكنھم 

 في النھایة، إجراء أي تعدیالت على اللوائح الداخلیة.لھم السلطة الكاملة لكي، 

لبنة البناء الثالثة ھي المباديء التي سوف ینظر إلیھا على أنھا اللوائح الداخلیة. لدینا لوائح  

  ICANNداخلیة ھنا وھذه ستكون المباديء التي تضمن المھمة، وااللتزام، والقیم األساسیة لـ

 للوائحھا الداخلیة.

لبناء الرابعة ستكون ھي آلیة الطعون المستقلة. ھذا سوف [غیر مسموع] السلطات ثم لبنة ا 

 بحسب االحتیاج. لمراجعة وتقدیم [التعویض]

لدینا آلیة مستقلة للطعون ھنا في الوقت الحالي، ولكن بالتأكید یوجد فیھا بعض األجزاء التي  

یتعلق بوجود عملیة المراجعة تحتاج إلى تحسینات وقد أثار المجتمع بعض المخاوف فیما 

 المستقلة الحالیة. الشریحة التالیة من فضلك؟

، مجموعة عمل المساءلة عبر المجتمع. أوصت ICANNفي ھذه المھمة بشأن تعزیز مساءلة  

مجموعة العمل عبر المجتمع حول المساءلة أنھ في حالة االحتفاظ بالسلطة التي سوف تقدمھا 

جتمع اإلنترنت، فمن المھم أیًضا إنشاء مسارات تصعید لھذه حكومة الوالیات المتحدة لم

السلطات لتتم ممارستھا في حالة عدم عمل ھذه األمور بشكل جید. یجب علینا بالتأكید أن یكون 

لدینا مسارات تصعید لنقدم للمجتمع لدینا المسارات المختلفة، لذلك في حالة وجود أي خالف 

، سیكون ھناك بالتأكید طرق مختلفة بطبیعة  ICANNومجتمع  ICANNجوھري بین مجلس 

 الحال للمجتمع لالستماع لھا ولممارسة الصالحیات التي نحاول تقدیمھا مع ھذا االقتراح.

اآلن، من المھم جًدا التركیز على ما نبحث عنھ وما توصلنا إلیھ، وما صممناه، ال یغیر أو  

ء في الطریقة التي نقوم بھا الیوم سیغیر . ال یوجد شي ICANNیتداخل مع العملیات الیومیة لـ

المقترح الذي نحن على وشك اتخاذه. باإلضافة إلى ذلك، فإن ھذه السلطات لن تؤثر على 

الوضع الراھن حول كیفیة عمل المجتمع [الیوم]. ولن تقدم أیًضا أي مخاطر جدیدة للمجتمع. 

 إلى حد كبیر فإن كیفیة القیام باألشیاء سیبقى على حالھ.
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اآلن سوف أنتقل إلىالرئیس المشارك، توماس، للشریحة التالیة. أعتقد أن توماس قد یكون على  

وضع كتم الصوت. لست متأكًدا ما إذا كان توماس أو ماتیو. ماتیو، ھل یمكن أن تكون على 

وضع كتم الصوت؟ حسًنا، یبدو أننا كنا بعاني من بعض الصعوبات التقنیة. یبدو أن ماتیو لیس 

أي صوت وكذلك توماس. لذلك فبینما ننتظرھم لحل المشكلة، سوف أنطلق مع تقدیم لدیھ 

 الشریحة التالیة. ھل یمكننا المتابعة للشریحة التالیة من فضلكم؟ لدینا بالفعل الشریحة التالیة.

ما لدینا ھنا ھو آلیات المساءلة المعززة المقترحة التي توصل إلیھا فریق عمل المجتمع. لقد  

تحسینات مختلفة تتطلب لبنات البناء تلك التي تتطلبھا آلیات المساءلة [غیر مسموع]  حددنا

 .ICANNلتحسین مساءلة 

عندما ننظر إلى لبنات البناء األربعة، لدینا مجتمع فاعل بدال من المجتمع فقط كما رأیناه في  

التي تسمح للمجتمع  الشریحة السابقة. ھذا المجتمع المناط بالقوى سوف یخول بالطبع بالسلطات

 ICANNالمكون من المنظمات الداعمة واللجان االستشایة من اتخاذ إجراءات في حالة خرق 

   للمباديء. إذا نظرتم في مقارنة دولة أو بلد، سیكون ھذا بالطبع البشر، المجتمع الممكن.

یقوم بھا  أحد ھذه السلطات التي لدى ھذا المجتمع ستكو مراجعة ورفض العملیات التي سوف 

. أحدھا یتعلق بالمیزانیة، واآلخر باالستراتیجیة وخطة العملیات، ICANNمجلس إدارة 

وبالطبع أي تغییرات على اللوائح الداخلیة. لذلك فالمقترح في الواقع یتضمن بعض السلطات 

للمجتمع لالنطالق من خالل ھذه اإلجراءات المختلفة [غیر مسموع] من قبل مجلس اإلدارة 

لواقع اتخاذ إجراء في ذلك إذا كانت ھذه اإلجراءات ضد مصلحة المجتمع وربما ضد وفي ا

 أیًضا. ھل یمكننا الضغط على الشریحة من فضلكم؟ ICANNمھمة 

 

 ھل یمكنكم سماعي؟ ماثیو ویل: 

 

 نعم. یمكننا سماعك اآلن ماثیو.  لیون سانشیز: 

 

 رائع، شكًرا لكم. عذًرا على الفوضى. ماثیو ویل: 
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 ال بأس. سوف أحولھا لكم اآلن. یون سانشیز: ل

 

 لقد انتھیت من الشریحة السادسة ألیس كذلك؟ ماثیو ویل: 

 

 ال، نحن في منتصف الشریحة السادسة. لیون سانشیز: 

 

العنصر التالي، إذا لم أكن مخطًئا، ھو ھیكل المراجعة، والذي ھو عنصر تمت إضافتھ في فترة  ماثیو ویل: 

الثانیة. من المؤكد في األساس أن المجتمع الممكن قام بتمدید مسؤولیاتھ داخل  التعلیق العام

، وأن االقتراح أنھ مع المسؤولیات تأتي الواجبات الجدیدة وأن المجلس ICANNإطار عمل 

 حالًیا یقوم بتقییم كفاءة اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم. 

دي لتقییم المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة كما أننا أیًضا نوجھ الدراسات على أساس اعتیا

نفسھا التي تعمل على أساس المساءلة، والمساءلة ألعضائھم النشطین وأیًضا لمجتمعاتھم التي 

یحتاجون لتمثیلھا. ھذا جزء مھم للغایة فیما نصفھ كنموذج مساءلة متبادل، حیث أن مجلس 

ICANN اق المساءلة. من المھم التركیز على ھذا والمجتمع الممكن كالھما یعد اآلخر في نط

 ICANNاالقتراح والذي ھو میزان حول كیفیة [غیر مسموع] بدال من النموذج الذي فیھ 

 .ICANNكمنظمة سیكون لھا مراقب، والذي سیكون منظمة أخرى خارج 

العنصر التالي الذي كنا نعمل فیھ والذي سوف نصفھ بشكل أكبر ھو المباديء. وھو [غیر  

. سوف ننتقل بالتفصیل في الشریحة التالیة بشأن التغییرات التي نقترحھا ICANNمسموع] 

 على ھذه اللوائح الداخلیة، بما في ذلك إنشاء اللوائح األساسیة.

حة التالیة، أو الرسوم المقبلة، ھي عملیة مرجعة مستقلة وأخیًرا، في الشریحة القضائیة، الشری 

جدیدة مع لجنة من سبع أعضاء، ولكن لجنة دائمة. مرة أخرى، سوف نصف الشرائح القادمة 

 على أنھا نوع من التحسینات التي نقترحھا ولماذا. فلننتقل إلى الشریحة التالیة.
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أن لیون قال، أننا سوف نعود إلى األسئلة سوف ننتقل إلى اللبنات المختلفة، نصفھا، وأعتقد  

 المتعلقة بقسم قسم.

من حیث المباديء، ھناك ثالث مور رئیسیة نوصي باقتراحھا. األمر األول لتوضیح، وصف  

 ICANN، لنصف بدقة ما ھو دخل وخارج النطاق، ولیكون واضًحا أن ICANNبیان مھمة 

 ائح الداخلیة.ال یمكنھا القیام بأي شيء غیر مسموح بھ في اللو

كان ھناك الكثیر من العمل أیًضا في القیم األساسیة لتوجیھ القرارات واإلجراءات في  

ICANN نحن نقترح دمج بعًضا من مباديء .AOC  ،في ھذه اللوائح الداخلیة وفي ھذه القیم

بالوصول إلى صلب  NTIAللمجتمع من خالل تأكیدھا مع  ICANNلذا فھذا التزام مھم تقدمھ 

 . الشریحة التالیة من فضلك.  ICANNیر مسموع] لـ[غ

كما قلت سابًقا، نحن نقترح إلنشاء مجموعة جدیدة من اللوائح الداخلیة التي سوف نسمیھا  

اللوائح األساسیة. ھذه اللوائح األساسیة سوف تحصل على حمایة خاصة لذلك فإن تغییر اللوائح 

على لیتم تغییره. لذلك فأعلى قدرة واضحة. األساسیة سیكون لھ درجة أعلى و[غیر مسموع] أ

ونحن سوف ندرج في الالئحة تلك اللوائح األساسیة، و[الحساب] الجدید مع اآللیات الجدیدة، 

واالستعراضات األخرى ذات الصلة  ATRT، واستعراض AOCفضال عن نظام مراجعة 

 .NTIAلـ [استیعاب] كل وظائف  ICANNستدرج في لوائح  AOCالتي ھي جزء من 

نطاق اللوائح األساسیة محدد بشكل جید. في األساس، األمر یتعلق بتلك البنود من الالئحة  

في القائمة الخاصة بك، وكذلك بعض  5-1الداخلیة التي تصف اللبنات األربع، البند من 

كشروط  CWGالطلبات المحددة إلدراجھا على اللوائح األساسیة التي صیغت من قبل 

وعملیة الفصل،  IANAمراجعة وظائف  في الشریحة لدیكم، عن 7و 6نود والب لتوصیاتھم،

 بعد االنتقال. الشریحة التالیة من فضلك.  IANAفضال عن ھیاكل اللجنة الدائمة للعمالء وإدارة 

لبنة البناء الثانیة ھي القضاء، تعزیز عملیة المراجعة المستقلة. ھذا لیس إنشاًء لعملیة جدیدة. ھذه  

]. و[األساس] في التوصیات ھو اللجنة الدائمة. لذلك سوف IRPعملیة قائمة بالفعل [وھي تحسینات ل

، وكل نزاع سوف یتم حلھ بواسطة ICANNتكون وظیفة مستقلة بشكل تام [غیر مسموع] داخل 

[غیر مسموع] عضو فریق المراجعة [المنسحب] من اللجنة الدائمة. سوف یتم تمدید معیار المراجعة 

قد تصرفت، أو فشلت في التصرف، في انتھاك لوائحھا  ICANNید ما إذا كانت لیشمل تحد

الداخلیة. الفائدة من وجود لجنة دائمة ھي أننا [غیر مسموع] یحتوي على [غیر مسموع] الفرصة 

 لخلق حالة من االستقرار والثبات والقدرة على التنبؤ [غیر مسموع] على سبیل المثال. 
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للجنة. كان ھناك عدًدا من التعلیقات والتغییرات مؤخًرا لضمان أن و[غیر مسموع] اختیار ا 

الدافع وراء العملیة ھو جھد المجتمع. سوف یؤكد المجتمع الترشیح، لذلك سیكون لدینا القدرة 

 على نحو فعال ألن نقول "ال" ألعضاء اللجنة، على أساس [االستثناء ألسباب] بشكل واضح.

لجھود ینبغي أن تتم لتحقیق التنوع بین ھذه اللجنة مع، على سبیل ھناك أیًضا طبعة جدیدة أن ا 

. سنعود لذلك الحًقا عندما ICANNالمثال، ال یزید عن اثنین من أعضاء اللجنة من منطقة 

 یكون ھناك سؤاًال واضًحا. الشریحة التالیة، من فضلك، بشأن عملیة إعادة النظر.

حیث نقترح تعزیزات مھمة. وھذا  ICANNل طلب إعادة النظر ھي عملیة أخرى توجد داخ 

، فھي تغطي األماكن التي یكون IRPیشمل توسیع نطاق الطلبات المسموح بھا. لذلك، مثل 

 ، والتزاماتھا وقیمھا األساسیة. ICANNفیھا اإلجراءات أو عدمھا یتناقض مع مھمة 

یوًما. [تضییق] أسباب حذف الملخص. تعزیز دور  30إلى  15تمدید الوقت لتعبئة الطلب من  

المجلس كلھ التخاذ قرارات على جمیع الطلبات، لیس فقط للجنة حوكمة مجلس اإلدارة. وفي 

، ICANNالواقع فإن التقییم الموضوعي للطلبات لن یكون مدفوًعا داخلًیا فقط من قبل قانون 

ل تمدید دور أمین المظالم وغیرھا من التعزیزات التي یمكننا العودة لھا الحًقا إذا ولكن من خال

 كان ھناك أسئلة. 

أعتقد أن ھذا یغطي اللبنة الثانیة وسوف أنتقل اآلن إلى توماس للبنة الثالثة شدیدة األھمیة، وھي  

 تمكین المجتمع. توماس؟

 

ا بالجمیع، لالجتماع الثالث عبر اإلنترنت لھذه المجموعة. سوف شكًرا جزیًال لك، ماثیو. مرحًب توماس ریكیرت: 

أقودكم خالل الشریحتین المقبلتین. األولى بشأن آلیات المجتمع. واآلن، ربما تسألون أنفسكم ما 

ھي آلیة المجتمع، وقد فكرنا أننا سوف نسمیھا آلیة المجتمع، ألن ھذا مصطلح سیكون مرًنا بما 

ذي قد نخرج بھ. ألننا بحاجة إلى وسیلة قانونیة للمجتمع لممارسة یكفي لیصف المفھوم ال

صالحیات معینة، كما تذكرون، أو على األقل تلك التي اتبعت مناقشتنا لبعض الوقت، وھناك 

[غیر مسموع] لدینا قوى مجتمع معینة یجب أن یمارسھا المجتمع، ولكن المجتمع یحتاج 

 ما نصفھ بأنھ آلیات المجتمع.الشخصیات القانونیة للقیام بذلك. ھذا 



 AR 2015أغسطس  25 – 3ندوة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على الویب في الفترة 

 

 32من  8صفحة 

 

، لدیكم ICANNاآلن، دعونا نقارن الحالة الراھنة بالھیكل المقترح. ما لدیكم اآلن ھو مجتمع  

مجلس اإلدارة وأنا أتطلع إلى الصندوق األیسر باألسفل في غرفة أدوبي. المجتمع یخلق 

ولكن إذا وجد المجتمع أن  السیاسات. ومجلس اإلدارة یتخذ القرارات، أو یقوم بإجراءات معینة.

ما قرره مجلس اإلدارة أو قام بھ كان متناقًضا مع سیاساتھ أو كان ینتھك لوائحھ الداخلیة، والتي 

تشكل دستورنا للمنظمة، حالًیا ال یوجد إمكانیة للمجتمع للحصول على تسویة إذا كان ھناك مثل 

 ھذا الخالف. 

ریخیة مع حكومة الوالیات المتحدة، فنحن بحاجة إلى لذلك فكرنا أنھ في ظل غیاب العالقات التا 

ضمان أن المجتمع وإشراف حكومة الوالیات المتحدة تم نقلھ اآلن أو في عملیة نقلھ للمجتمع 

العالمي. لذلك ینبغي على المجتمعات الحصول القوة، أن تصبح مجتمعات مخولة ولدیھا إمكانیة 

ا أو أن تطلب من المجلس تصحیح قراراتھ إذا كانت دعوة مجلس اإلدارة للعمل إذا لم یكن نشًط

 متناقضة مع اللوائح الداخلیة.

الصندوق األسفل على  وكیف لنا أن نحقق ذلك؟ سنقوم بذلك بھذه السحابة. أنا اآلن أنظر إلى 

 الیمین في غرفة أدوبي. ھذه ھي آلیة المجتمع كعضو فردي.

تعدیل نھائي للمنظمة، ولكن ال یزال یحصل  الفكرة ھي أن نعثر على وسیلة قانونیة ھي أقل 

على إنفاذ المجتمع إذا لزم األمر [غیر مسموع]. لذلك فنحن ننظر لنماذج متعددة أثناء مداوالتنا. 

فنحن نظرنا في نموذج العضویة حیث كل منظمة دعم ولجنة استشاریة لدیھا نوع من الرمز أو 

لممارسة السلطات. نظرنا في نموذج التسمیة. التغییر للكیان القانوني الذي سوف یستخدمونھ 

ونظرنا في االحتماالت المتنوعة. ونظرنا في النموذج الطوعي او التعاوني. ووزنا اإلیجابیات 

 والسلبیات.

التعلیق الذي حصلنا علیھ أثناء فترة التعلیق العام األولى كان حیوًیا في مجموعتنا یظھر األن  

. ھذا یجعل المجتمع بكاملھ ، والمنظمات الداعمة واللجان مع فكرة نموذج العضویة الوحید

االستشاریة كعضو مفرد. المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تشكل عضو مفرد، وھو 

. فھم یستطیعون فیالواقع ممارسة صالحیات المجتمع، وكما ICANNالعضو الوحید لمؤسسة 

 لمجتمعیة بعد بضع دقائق. فیھذا التصوروسوف نتحدث لھذه القوى ا 5-1ترون من 

أعتقد أنھ من المھم مالحظة ذلك. آلیة ھذا المجتمع تسمح للمجتمع بممارسة الصالحیات بشكل  

مشترك. لذلك لن یكون ممكًنا لمنظمة داعمة واحدة أو لجنة استشاریة ممارسة الصالحیات، 

بعًضا من المخاوف ولكنھم یحتاجون إلى القیام بذلك بشكل مشترك. بالقیام بذلك سوف یزیل 



 AR 2015أغسطس  25 – 3ندوة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على الویب في الفترة 

 

 32من  9صفحة 

 

التي أعرب عنھا المجتمع خالل فترة التعلیق العام األولى، ألنھم قالوا، حسًنا، إذا كان لكل 

اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم حقوق عضویتھا الخاصة، ربما تكون قادرة على تجاوز 

بدء في عملیات المجتمع، وعملیات بناء اإلجماع، وممارسة السلطات التشریعیة أو حتى ال

 .ICANNالدعاوى القضائیة المشتقة ضد المنظمة، والتي یمكن أن تقود إلى زعزعة استقرار 

ومنذ اآلن فالعضو الوحید الذي یتشكل من أو المصنوع من المنظمات الدعمة واللجان  

االستشاریة یمكنھ أن یمارس بشكل مشترك فقط الصالحیات إذا تم الحصول على قدر معین من 

سوف نتحدث عن ذلك فیما بعد. وبالتالي، فقد تخلصنا من مخاطر االحتیال على األصوات، و

من خالل ممارسة بعض  ICANNاللجان االستشاریة والمنظمات الدعمة ومحاولة شل 

 الصالحیات المعینة.

وھذا ھو ما سوف نستخدمھ كوسیلة قانونیة مع إنفاذ قوى المجتمع، ویبدو أن اإلنفاذ یتطلب أن  

القول الفصل للتأكد من أننا ال نضطر إلى االعتماد على المجلس لیقوم بما یفترض  یحتوي على

القیام بھ. دعونا ال نفكر في المجلس الحالي، ولكن دعونا نفكر في مجلس المستقبل المحتمل 

الذي یختار تجاھل رغبات المجتمع، وھذا النموذج یعطي قوة للمجتمع لتكون ھناك قوى مجتمع 

 م تعدادھا [قسریا]. ولننتقل إلى الشریحة التالیة، رجاًء.معینة التي یت

واآلن ما ھي قوى المجتمع ھذه؟ خالل العمل الجماعي لدینا، قمنا بتجمیع قائمة من األشیاء التي  

یجب على المجتمع أن یكون قادًرا علیھا. قمنا بتجمیع تلك القضایا التي عثرنا علیھا بأنفسنا، 

العام الماضي  في ICANNھا من فترة التعلیق العام التي كانت لدى ولكن أیضا التي استمدینا

حیث وفر لنا المجتمع بالفعل تعلیقات على ما یعتقد المجتمع أنھ مطلوب لتعزیز مساءلة 

ICANN أخذنا كل ذلك، وقمنا بتحلیلھ، وقمنا بغلیھ لقوى المجتمع الخمسة التي ترونھا اآلن .

 أمامكم.

المجتمع ألن یطلب من مجلس اإلدارة إعادة النظر في المیزانیة، الخطة وھذا، رقم واحد، سلطة  

االستراتیجیة، والخطة التشغیلیة أو رفضھا. نقطة وقوع ھذا بعد ذلك. فالمجلس یأتي بمقترح 

المیزانیة بعد استشارة المجتمع. یشعر المجتمع أن المجلس قام بتجاھل ما طلبھ المجتمع، ثم 

وفًقا لعملیة سوف ننظر إلیھا نوًعا ما برفض المیزانیة والطلب من یمكن للمجتمع االختیار 

 المجلس بإعادة تقدیمھا واألخذ في االعتبار ما نسیتھ في المرة السابقة.
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یقوم المجتمع الثاني بإعادة النظر أو یطلب من المجتمع إعادة النظر أو رفض تغییرات لوائح  

ICANN  القیاسیة. لذا سوف تتذكرون أن لدینا مجموعتین مختلفتین من اللوائح واألنظمة

القیاسیة واألنظمة األساسیة. كنا نرغب في جعل األنظمة األساسیة أكثر قوة من اللوائح 

القیاسیة، ولذلك تجدون آلیتین مختلفتین أو سلطتي مجتمع مختلفتین مرفقتان في كل من ھذه 

 المجموعات.

ندما یتعلق األمر باألنظمة القیاسیة، بعد القیام بعملیة التشاور مع المجتمع، یتبنى مجلس لذلك ع 

ICANN  التغییر للوائح ونشرھا. وإذا وجد المجتمع أن ھذا لیس ما تم االتفاق علیھ، وأن ھذا

لیس ما قام المجتمع بمناقشتھ مع المجلس، یمكن رفض ھذه اللوائح بعد ھذه الحقیقة. سوف 

 في ھذه العملیة بعض الشيء.ننظر 

إنھا تختلف عن اللوائح األساسیة ألنھ إذا تذكرتم، ھذه اللوائح األساسیة ھي تلك اللوائح التي  

وبالتالي تحتاج إلى درجة أعلى. ھناك حاجة لیكون   ICANNنعتقد أنھا مھمة جًدا بالنسبة لـ

 ھناك عقبة أعلى لھذه اللوائح األساسیة لتغییرھا.

ذه اللوائح األساسیة یمكن أن یكون المھمة، االلتزام، والقیم األساسیة. لنفكر فقط واحد من ھ 

ترغب في الدخول إلى أراض جدیدة. وھم یرغبون في التعامل مع أشیاء  ICANNللحظة أن 

مختلفة عما یقومون بھ اآلن. ھذا یعتبر زحف للمھمة من قبل البعض وھذا شيء یخیف الكثیر 

ذلك، أردنا التأكد أن مثل ھذه التغییرات یمكن أن تتم فقط إذا كان جزء من أجزاء المجتمع. ل

كبیر من المجتمع یرغب في أن تحدث. وأردنا التأكد أن المجتمع یعتقد في ھذه التغییرات 

 ویوافق علیھا قبل أن یتخذ المجلس مثل ھذه القرارات.

ن، ولكن اللوائح األساسیة بحاجة لذا فاللوائح القیاسیة یمكن أن تكون [غیرمسموع] بعد حقیقة أ 

 . ICANNإلى الموافقة علیھا من قبل المجتمع قبل أن یتم اعتمادھا من قبل مجلس 

. لنفترض أن مجلس ICANNسلطات المجتمعین اآلخرین تتعامالن مع مجلس إدارة  

ICANN ا أو أجزاء منھ قد انحرفت. ویقومون بأشیاء تنتھك اللوائح وھذا یثیر المخاوف. إًذ

یجب أن تكون ھناك سلطات للمجتمع إلزالة المدراء األفراد كوسیلة أقل ضرًرا لما كان یطلق 

 علیھ الخیار النووي، أي رفض أو استدعاء المجلس بكاملھ.

ھذه ھي سلطات المجتمع الخمسة. دعونا اآلن ننظر في كیف یتم تفعیل ذلك. الشریحة التالیة  

 من فضلك. 
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ندما یتعلق األمر بممارسة صالحیات المجتمع. ما تجده على ھذه ھناك نمط ثابت أو نھج ع 

الشریحة ھو في الواقع التصور المجرد للمراحل المختلفة التي نحتاج المرور بھا عندما یتعلق 

األمر بممارسة سلطات المجتمع. بعد ھذه الشریحة، سنقدم لكم أمثلة الثنین من سلطات المجتمع 

 ونشرح كیف سیعمل ذلك.

ترونھ عندما ننتقل من الیسار إلى الیمین، ھناك سبب لشخص یرغب في استدعاء صالحیة ما س 

المجتمع، لذلك یجب أن یكون ھناك مشكلة. نأمل في أننا لن نرى مطلًقا، أبًدا تقریًبا، ھذه 

السلطات المجتمعیة تمارس ألن العالقة بین المجلس والمجتمع جیدة وال تحتاج التخاذ أي 

أو غیرھا من األمور األساسیة التي  ICANNدا، دعنا نقول، فیما یتعلق بمھمة إجراء، فیما ع

 تتطلب تغییر في اللوائح األساسیة.

ولكن في ظل غیاب ذلك، نأمل في أن یتم االتفاق على المیزانیة مع المجتمع وال یكون ھناك  

 حاجة لكي یتخذ المجتمع أي إجراءات.

ك قلق كبیر. ثم یمكن [إصدار] التماس. وبناء على ولكن دعونا نفكر أن ھناك قضیة، ھنا 

سلطات المجتمع المتضمنة، یمكن أن نحتاج إلى واحدة من المنظمات الداعمة أو اللجان 

 االستشاریة أو قد نحتاج إلى أكثر من واحد من ھذه األشیاء.

مة أو اللجان بعد أن یتم تقدیم العریضة بنجاح، بعد أن تقول واحدة أو أكثر من المنظمات الداع 

االستشاریة "حسًنا، لدینا مشكلة ھنا" ھذه بحاجة لمناقشتھا. لذا فھمبحاجة لعقد ما نسمیھ منتدى 

المجتمع، وھو مكان غیر رسمي. إنھ لیس ھیئة قانونیة. إنھ مجرد فكرة حول أین تجتمع 

ن كل شخص المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة لمناقشة أشیاء بھذه األھمیة، للتأكد من أ

 على نفس الصفحة، وأن كل شخص لدیھ نفس المعلومات في متناول أیدیھم قبل اتخاذ أي قرار. 

ویتم اتخاذ القرارات في المرحلة الثالثة، حیث یكون للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  

حقوق التصویت تناقش كیف یریدون اإلدالء بأصواتھم. وسوف ترون ذلك على واحدة من 

رائح الالحقة، ولكن من المھم أن نالحظ بالفعل أنھ لیس لدینا ممثلون للتصویت، وأن الناس الش

 الفردیین من شأنھم الذھاب لمنتدى المجتمع آلیة المجتمع، واإلدالء بأصواتھم. ال. 

لدینا عدد معین من األصوات المخصصة للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة. تقوم المنظمات  

واللجان االستشاریة بمناقشة كیف یریدون اإلدالء بأصواتھم، وبعد ذلك سیعلنون من خالل الداعمة 

 رئیس اللجان االستشاریة أو المنظمات الداعمة آللیة المجتمع الكیفیة التي تم بھا اإلدالء بأصواتھم.
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لذلك فأولئك الذین یشكلون أسرة مع المسابقة األوروبیة [غیر مسموع]، ھم یعرفون أن  

بواسطة [الھاتف] ثم ممثل البلد  األصوات أو النقاط من البلدان المختلفة التي یتم االتصال بھا

نقطة إلى، "دعنا نقول،" المملكة المتحدة " أیضا، في ھذا  12الذي ینتمي إلیھ یقول، "نحن نقدم 

نظمات في ھذه الحالة، تقوم الم -المثال، لیس لدیك أفراد لإلدالء بأصواتھم، ولكن مجموعة 

الداعمة واللجان االستشاریة باإلدالء بأصواتھم. ویمكن أن یكون لھم تصویًتا [بالشریط]. یمكن 

 أن یكون لھم كل ھذا لصالح أو ضد أحد.

لذا كیف یمكن للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تكوین قرارھم وفق مایریدونھ، وأیًضا  

 غبتھم.كیف یریدون ممارسة سلطات التصویت ھذه وفق ر

بعد اتخاذ القرار، إما أن الحد األدنى المطلوب للتصویت لم یتم تلبیتھ، فعندھا لن یتم شيء.  

ولكن إذا تم تلبیة الحد األدنى من التصویت، فھنك نتیجة ویمكن أن تكون أن یقوم مجلس 

ICANN .بمعاودة زیارة القرارالذي اتخذه سابًقا 

یة النظریة، دعونا ننظر في الشریحة التالیة. ھذا ھو مثال لذلك اآلن بعد النظر في ھذا من الناح 

القیاسیة. بحیث یكون لدینا سبب:  ICANNإلمكانیة رفض المجتمع للتغییرات على لوائح 

لم یكن القرار  ICANNیشعر المجتمع بأن تغییر اللوائح الذي تم واعتمد بواسطة قرار مجلس 

 الصائب. 

ول في ھذه الحالة التماس واحدا من اللجان االستشاریة أو ومن ثم یقدمون التماس. دعونا نق 

المنظمات الداعمة. سیقوم بعد ذلك بمناقشة والتحقق من منتدى المجتمع لیخبرھم وإعداد القرار. 

ثم یتم اتخاذ القرار، وفقط في حالة تحقیق ثلثي األغلبیة في آلیة المجتمع، سیكون المجتمع 

 القرار الذي اتخذه مسبًقا الشریحة التالیة من فضلك.  [الناتج] ملزما التخاذ حكم على

. لذلك، فاآللیة تبدو مختلفة بعض الشيء. لدینا سبب. لنقل أن ICANNاستدعاء مجلس إدارة  

المجلس انحرف. فأصبحوا یصنعون قرارات غیر مقبولة للمجتمع ألن المجتمع یشعر أن 

 .ICANNالقرارات تنتھك لوائح 

یكون كافًیا أن تقدم منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة دعوى، ولكننا في ھذه الحالة،لن  

بحاجة على األقل إلى اثنین من منظمات الدعم أو اللجان االستاریة ویجب أن تكون على األقل 

واحدة منھما. ثم، مرة أخرى، لدینا مرحلة مناقشة ولدینا قرار. وفي ھذه الحالة، لیست ثلثین، 

 صویت مطلوب لتتم الحركة.% من الت75ولكنھا 
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ثم ستكون النتیجة أن یتم رفض المجلس، ویتم اختیار مجلس مؤقت فورا، لننا نقترح أنھ عندما  

یتعلق األمر باإلدالء باألصوات، تحتاج منظمات الدعم واللجان االستشاریة لتقدم معھم أسماء 

  الیة من فضلك. المرشحین البدالء الذین سیعملون في المجلس المؤقت. الشریحة الت

واآلن، ھذا فقط ملخص مختصر جدا حول من لدیھ التأثیر حول آلیة المجتمع. وفًقا لتقریرنا  

 SSACالثاني، لدینا خمس أصوات في المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة فیما عدا 

. سوف یحصلون على صوتین. ویأتي الرقم خمسة ألننا ظننا أنھ سوف یسمح بأن، RSSACو

بأن یكون لھا صوت وواحد للمنطقة الجغرافیة. لذافالتنوع  ALACأو  GACا نقول، دعن

 الجغرافي لعب دوًرا في التوصل لھذا الرقم.

فقط رسالتین سریعتین لكم وربما ثالثة. آلیة المجتمع لیست شيء منفصل. ستكون غالًبا غیر  

دالء باألصوات. سوف مرئیة. إنھا فقط [غیر مسموع]، كما أحب أن أسمیھا، حیث یتم اإل

 توصف في اللوائح ولكن بعیًدا عن ذلك، لن یالحظھا أحد.

لذلك فإن منظمات الدعم واللجان االستشاریة لن تلتقي بوصفھا عضو. لذا لن یكون ھناك ناد  

إضافي حیث یلتقي الناس ھذا یمكن تخیلھ باعتباره شيء أكثر أھمیة حیث یشعر اآلخرین 

 مطلًقا.بالتمییز. ھذا ال یتم 

وعلى نحو مماثل، نحن ال ننضم األفراد الذین لدیھم حقوق تصویت. ولكن المنظمات الداعمة  

واللجان االستشاریة، والتي نعرف أنھا سوف تأتي مًعا وتدلي باألصوات في حالة من غیر 

 المحتمل أن تتم مارستھا. ومع ھذا، أود أن أسلم ماتیو لیرشدنا خالل الشریحتین التالیین.

 

شكًرا جزیًال لك، توماس. آمل أن تتمكنوا من سماعي اآلن. سأكون مسرعا جدا، ألنكم كنتم  ماثیو ویل: 

صبورون معي بالفعل وأنا أعلم أن األسئلة ھي قیمة ذلك. جزء كبیر من تقریرنا ھو توفیر عدد 

بدایة  من اختبارات الضغط من تحسینات المساءلة الموصى بھا وھذا یتفق مع التوقعات بأن في

میثاقنا لدینا متوفر عن أي سؤال عن اختبارات التحمل تلك والتي تقود إلى الحد األدنى من 

 .ICANNالتغییرات الطفیفة، ولكن أیضا إلظھار أین تقوم المقترحات بالفعل بتعزیز مسؤولیة 
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ھي مقترحات . المقترحات الحالیة 1إذا انتقلنا للشریحة التالیة، كلمة حول ما تم بعد تیار العمل  

، ولكن لدیكم أیضا وضوح بشأن ما سیحدث بعد ذلك في جدول األعمال،  1تیار العمل 

مع رقم قیاسي من  2والجانب الرئیسي ھو العناصر التي تعتبر حالیا من أجل تیار العمل 

العناصر، بما في ذلك بعًضا من العناصر الجدیدة المعتمدة على التعلیقات التي تلقیناھا في 

یق العام رقم واحد أود أن ألفت انتباھكم إلى التحسینات من مساءلة المنظمات الداعمة التعل

، وإدخال تحسینات على التنوع CANNواللجان االستشاریة، والحصول على الشفافیة داخل 

 ، وطالما (غیر مسموع).ICANNفضال عن طرائق لدمج حقوق اإلنسان في عملیات 

. نرى في أسفل 1نعمل علیھا للشریحة التالیة بعد تیار العمل لذا فھذا نوع الموضوعات التي  

الشریحة وقت اإلطار الزمني الذي نضعھ في االعتبار. الفكرة بعد التعلیق العام الذي ینتھي في 

سبتمبر ھي لوضع اللمسات األخیرة للتقاریر في الوقت المناسب للنظر فیھا من قبل  12

على األقل سنة  2، وسوف یمتد تیار العمل ICANN 54منظمات االستئجار في دبلن، 

إضافیة من حیث (غیر مسموع). ھذا یجیب على بعض األسئلة التي لدینا بشأن اإلطار الزمني. 

 الشریحة التالیة من فضلك. 

ثمة جانب مھم جًدا حالًیا وحاضًرا في عملنا وھو أھمیة تلبیة الشروط المدرجة التي وضعتھا  

قمنا بتلبیة ھذه الشروط بنسبة كبیرة. ذكرنا حقیقة أن ھناك القدرة  لمقترحاتھا. CWGإشراف 

للمجتمع لرفض المیزانیة، وتعیین وحذف أفراد من المجلس، أیًضا استدعاء المجلس بكاملھ. 

 CWGالعناصر المختلفة التي أوصت بھا  ICANNنحن جاھزون تماما لندرج في لوائح 

 ن.وھذا [التعاون] الذي ھو قید التنفیذ اآل

اآللیات التي ذكرتھا للتو سوف تكون في اللوائح األساسیة على النحو المطلوب، وستنطبق لجنة  

 .TLDوقابلة للوصول لمدراء  IANAالمراجعة المستقلة على وظائف 

وھو من المؤكد جزء من عملنا أن نحافظ على  CWGلذا فتقییمنا أن نلبي متطلبات إشراف  

 . CWGالتنسیق الممتاز مع إشراف 

أعتقد أن ھذا ینھي وصف مقترحاتنا، وأنا أعود مرة أخرى إلى توماس لیقدم جلسة األسئلة  

 واألجویة.
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شكًرا جزیًال لك، ماثیو. كما أشرنا سابًقا، سوف نذھب اآلن خالل المجاالت الفردیة لتقریرنا  توماس ریكیرت: 

لقیم األساسیة أوًال. ثم سننتقل إلى ونفتحھا لألسئلة واألجوبة. سوف نناقش المھمة، االلتزام، وا

ونطلب إعادة النظر. سوف نناقش  IRPاللوائح األساسیة. سوف نفتحھ لألسئلة واألجوبة على 

آلیة المجتمع وسلطات المجتمع الخمسة. وأخیًرا، سنناقش اختبارات الضغوط باإلضافة إلى 

 .CWGإعتمادیة 

ة بھذا الموضوع، ألنني أعتقد أن ھذا أود أن أطلب منكم أن تطرحوا أسئلة فقط ذات صل 

 سیجعل األمر أكثر سھولة لكافة المجموعة للمتابعة. 

أوال، سوف نناقش المھمة، التعلیقات والقیم األساسیة. وألجعل من السھل علیكم فھم التغییرات  

تلك  التي اقترحناھا، أود أن أقدم لكم خالصة وجیزةجًدا لما قمنا بیھ لبیكي بور الذي كان یقود

 العملیة في فریقنا الفرعي.

 

شكًرا جزیًال لك، ماثیو. أھم عمل وھدف المھمة، االلتزام، والقیم األساسیة كانت لتوضیح مھمة  بیكي بیر:

ICANN  وتقدیم مجموعة واضحة جدا من االلتزامات والقیم األساسیىة. وأخذ ھذا جمیًعا

 .ICANNمقابلھا مساءلة التي یقاس في -ICANNبعین االعتبار ھذا قلب مساءلة 

بفعلھ وما یجب أن تبقى في حدوده، وااللتزامات وقیم الرعایة  ICANNالمھمة ھي ما أذن لـ  

من األمور األساسیة المتعلقة باستخدام عملیة أصحاب المصلحة المتعددین، والسیاسة من أسفل 

ني والتنوع ، وصنع القرار، إلى أعلى والتنمیة واألمن واالستقرار والمرونة، قابلیة التشغیل البی

 وتجنب اإلفراط في تنظیم القیود.

وكما قلت، فإن أكبر المراجعات ھناك ھي لتوضیح المھمة. قمنا بإعداد المقارنة مع لغة اللوائح  

 القائمة التي سیتم تعمیمھا ونشرھا في وقت قریب جدا. 

 

ھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة؟ إذا لم شكًرا جزیًال لك، بیكي. ھل ھناك أي أسئلة عن الم ماثیو ویل: 

تكن على جسر الصوت، من فضلك اكتب سؤالك في دردشة وسوف نتأكد من أنھ سیتم الرد 

 علیھ. 
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الویبینار،  وأود أن أضیف أن األسئلة من ندوات سابقة تم جمعھا وتمت اإلجابة علیھا كتابًیا بعد 

. في الواقع، فإن ICANNعلى موقع  وستجدون كل ھؤالء الذین في فضاء الویكي لدینا

األسئلة التي تسألونھا ستكون مفیدة للمجتمع كلھ ألن كل شخص یمكنھ أن یرى ما ھي المخاوف 

 وكیف قمنا بالرد علیھا. ھل ھناك أي أسئلة عن المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة؟ 

في مرحلة الحقة، لكن اآلن، یمكننا أن نعود إلى ھذه النقطة، إذا كان لدیكم سؤال حول ذلك  

دعونا ننتقل إلى اللوائح األساسیة، تلك اللوائح التي نتخذھا أقوى من غیرھا، بحیث ال یمكن 

 تغییرھا إال إذا كان الجزء األكبر من المجتمع یوافق على مثل ھذا التغییر.

 ھل لدیكم أي أسئلة أو تعلیقات حول اللوائح األساسیة؟ 

تعتقدون أن ما قمنا بھ ھو فكرة جیدة، یمكنكم قول ذلك في الدردشة ایًضا. بالمناسبة، إذا كنتم  

 أعتقد أن التأكید أو االطمئنان ھو أیضا شيء یمكننا ... كما أن الدعم نقدره جًدا أیًضا.

لدینا السؤال األول. "بمجرد إقرار اللوائح الجدیدة، ھل یمكن للمجتمع اقتراح تعدیالت للوائح  

 لوائح األساسیة؟ إن لم یكن كذلك، فلماذا؟"القیاسیة أو ال

 بیكي ھل ھذا شيء ترغب في الرد علیھ؟ 

 

أعتقد أن المجتمع یمكن أن یقترح تعدیالت على اللوائح الداخلیة أو األساسیة. أعتقد أن ھذا حكم  بیكي بیر:

 محدد. ربما یكون جوردان خیارا خاصا أفضل لذلك.

 

 في التنغیم، تفضل. جوردان، إذا كنت ترغب ماثیو ویل: 

 

. نعم، یمكن 1ومقرر حزب العمل   NZ.باختصار شدید. مرحًبا معكم جوردان كارتر ھنا، جوردان كارتر:

للمجتمع أن یقترح تغییرات لھذه اللوائح كما یمكنھ ذلك الیوم. قد تأتي تغییرات اللوائح من 

 ون التغییریقترح ICANN أو من خالل مجموعة من المشاركین في مجتمع PDPخالل 
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ولكن كما ھو الوضع الیوم، والعملیة الرسمیة للتشاور في تغییرات اللوائح ستتم بعد موافقة  

المجلس علیھا. ھذه القوى المحفوظة، إذا أردت، ستصبح قادرة على االعتراض على أي 

ائح تغییرات [في حالة] اللوائح القیاسیة، والحاجة إلى الموافقة على التغییرات في حالة اللو

 األساسیة.

لذلك نحن ال نقترح، على سبیل المثال، أن المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة یمكنھم  

 تخفیض قمة رؤوسھم وتنفیذ تغییر لالئحة. لم یتم اقتراح ذلك. أرجو أن یكون ھذا مفیًدا.

 

أنا مستعد لإلجابھ على  شكًرا جزیًال لك، جوردان. لدینا ثالث أسئلة إضافیة في ھذه الدردشة. ماثیو ویل: 

السؤال األول من ككافوس، وأود منك، جوان، بالنظر إلى األسئلة التي أثارھا سكوت. ثم سوف 

 ننتقل للسؤال من مارك.

 سأل كافوس "إذا كان المجتمع قادًرا على القیام بذلك، این تنعكس ھذه المشكلة في االقتراح؟"  

إجابة على ذلك، ھو أنھا لیست ممنوعة. لذا إذا كان في الواقع، أعتقد أن أسھل إجابة، أبسط  

المجتمع یرى الحاجة إلى مزید من تغییر الالئحة بعد إجراء تغییر الالئحة، فمن المؤكد أنھ 

یمكن بدء العملیة من جدید وتتم من خالل تغییر جدید لالئحة معا أو بالتعاون مع المجلس 

ائح األساسیة واللوائح القیاسیة. عملیة تغییر الضروري لتحقیق ذلك. فھذا یمر لكال من اللو

 اللوائح یمكن أن تتم عدة مرات.

السؤال الوحید ھو أنھ إذا كان على نفس القضیة، ما مدى واقعیتھ بالنسبة للمجتمع للمس نفس  

القطعة من اللوائح عدة مرات. أعتقد أن ھذا غیر مرجح. ولكن ما لیس ممنوًعا، في تقریرنا 

 عدة مرات. یمكن أن یحدث 

وأود أن أشیر أن لبعض القوى المجتمعیة، لقد قمنا بوضع بعض األحكام بحیث ال یمكن  

 ممارسة بعض القوى طریقة تعسفیة. حسًنا كافوس، أرجو أن یكون ھذا قد أجاب عن سؤالك.

والسؤال التالي ھو من سكوت. دعوني أقرأه لفائدة من ھم على الجسر الصوتي فقط. "ھل  

یة تنمیة السیاسة قوانین أساسیة؟" وأجاب جوردان "مرحبا سكوت، ھذا لیس ھو ستكون عمل

 المقترح. ستظل لوائح قیاسیة. شكرًا لك على ھذا السؤال.
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ومع ذلك، تحدثنا إلى أصحاب المصلحة المتعددین في صنع السیاسات من أسفل إلى أعلى في  

أن یتجاھل ذلك، یمكن أن یؤدي ھذا  اللوائح، لذلك إذا كان المجلس، على سبیل المثال، یختار

 إلى تحدي قرارات المجلس بنجاح.

مارك [كافل] طرح سؤاال عن المھمة. "ھل ھذا اإلعداد في حجر، ومن ثم مقیًدا على تطویر  

ICANN وDNS؟ 

أعتقد أن إجابة مباشرة على ذلك ھو ال. كانت مجموعتنا متأنیة في صنع أجزاء معینة من  

ال یمكنھا بسھولة  ICANNلوائح أساسیة وقویة على وجھ التحدید بحیث  النظام الداخلي، أي

زحف مھمة في المجاالت األخرى للحیاة أو التكنولوجیا أو السیاسة، لوضعھا بشكل سلبي. لكننا 

تعمل في بیئة سریعة التغیر، وأنھ قد تكون ھناك حاجة إلى تغییرات في  ICANNندرك أن 

ICANN  بحیث یمكن لـICANN بیة مھمة محتملة منقحة (غیر مسموع) في مرحلة مقبلة تل

في الوقت المناسب. تغییر اللوائح، بما في ذلك مھمتھا، وھو أمر أساسي، یمكن أن یتم في 

مرحلة الحقة عن طریق تغییر اللوائح األساسیة، واضعین في االعتبار بالتأكید الحد األدنى 

 [للتصویت المرتفع].

ھناك المزید من األسئلة. كافوس قال أنھ غیر مقتنع باإلجابة التي قدمتھا دعونا نرى ما إذا كان  

لھ. أعتقد أن نتناول ذلك بدون اتصال باإلنترنت. مرة اخرى، فنظامنا مفتوح بشكل أو بآخر. 

نحن ال نملي قیود على ممارسة سلطات المجتمع ما لم تكن في الحاالت التي ینص فیھا على 

األساس نفس العملیة متوفرة الیوم، لذا فالیوم یمكن للمجلس أن یقوم  ذلك صراحة. لذا فھذا في

بتغییر واحد للقانون بعد اآلخر. الفارق الوحید لنظام المستقبل الذي نقترحھ ھو أن المجتمع لیس 

 لدیھ إمكانیة التناغم مع ذلك.

إن لم یكن  أعتقد أنني سوف أحتاج إلى مساعدة من زمالئي سواء حذفت أي سؤال في الدردشة. 

كذلك أعتقد أننا یجب أن ننتقل للموضوع التالي، والذي ھو عملیة المراجعة المستقلة. ھل ھناك 

 ؟IRPأیة أسئلة حول عملیة المراجعة المستقلة 

اسمحوا لي أن أسأل ما إذا كان ھناك أي سؤال عن الطلب بشأن عملیة إعادة النظر. ومرة  

 إذا كان لدیكم أي سؤال حول ذلك في مرحلة الحقة. أخرى، یمكننا العودة لھذه الموضوعات

ھذا یتیح لنا االنتقال للبند التالي، وھو آلیة المجتمع، ونموذج العضویة الوحیدة أو نموذج العضو  

 المفرد كما ینبغي أن أقول. ھل لدیكم أي سؤال عن ھذا؟
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الواحد. فھذان وربما ألغراض التوضیح فقط، سلطات المجتمع مختلفة عن نموذج العضو  

نوعان متمیزان في مناقشاتنا. فسلطات المجتمع یمكن تقدیمھا للمجتمع، وال توجد حاجة ألي 

 وسیلة قانونیة، فقط وضع ھذه السلطات في موضعھا.

الفارق ھو ما إذا كان المجتمع یرغب في أن تكون سلطات المجتمع ھذه قابلة للتنفیذ. إذا اختار  

 یة المجتمع.المجلس تجاھل النتائج آلل

ودعونا نقول قرار المجتمع أنھم یریدون لوائح قیاسیة لیتم االعتراض علیھا. یمكن للمجلس  

تجاھل ذلك. وبالتالي السؤال ھو ما ھو طریق التصعید الذي یمكن للمجتمع استخدامھ؟ في ھذا، 

لعضویة الوحید فالوسیلة القانونیة مطلوبة وقد ناقشنا الوسائل المختلفة منھا وتوصلنا لنموذج ا

مثل النموذج الذي یفضل متطلبات المجموعة وسیكون ھذا أقل ضرًرا ولن یكون ھناك نتائج 

 [مبرزة] غیر مقصودة.

مجتمع العضو الوحید معتمدة  لذا فأنا أرى أن ھناك أسئلة قادمة من [برندان]. "إلى أي مدى آلیة 

 للموارد؟ ICANNعلى 

یرید أن یأخذ ھذا السؤال، ولكنك لن تحتاج حتى لموارد لست متأكدا ما إذا كان شخص آخر  

ألن المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تعقد الیوم لقائھما، حتى نتمكن نظریا من مناقشة 

تكلفة قاعة اجتماعات أو مرافق المشاركة عن بعد، ولكن نموذج عضویة الواحد أو آلیة 

اتھم، لذلك لیس ھناك مقدار حمل إضافي ألننا المجتمع ھو مجرد مكان حیث یتم اإلدالء بأصو

ال نضیف التعقید. المنظمات الداعمة واللجان االستشایة یلتقون الیوم بالفعل. ھناك عبء إداري 

 معین وتكلفة تتعلق بذلك، ونحن نعتقد أن ھذا لن یتغیر في النموذج الجدید.

جتمع تتم ممارستھا بطریقة كان ھناك سؤال آخر من [كارلوس]. ھل یعني ذلك أن سلطات الم 

 أخرى، بدون تصویت؟

ال، ما أقولھ ھو أن المجتمع یمكنھ التصویت ... وھكذا في كل الحاالت، فإن المجتمع سوف  

یصوت، ولكن فقط في حالة كان ھناك حاجة لإلنفاذ، أو ھناك حاجة إلى وسیلة قانونیة، 

یلة القانونیة األكثر مالئمة واخترنا نموذج عضویة واحد حیث أنھ األكثر مالءمة والوس

 واألنسب ألغراضنا.

 فبالتالي لدینا سؤال آخر من [آتیم]. "من وجھة النظر القانونیة، من المدرج بالضبط كعضو؟" 
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یجب أن أقول أن الصیاغة الصحیحة التي ینبغي أن تكون في اللوائح، ال یمكنني أن أقول.  

اتصال باإلنترنت ونطرح االستشارة الخارجیة  أعتقد أننا سوف نحتاج ألن نناقش السؤال بدون

التي نستخدمھا. لكن تخمیني ھو أنھ سیكون وصف لما یجعل العضو الوحید، أي وصفا 

 . ICANNللمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التي من شأنھا أن تشكل معا عضو واحد من 

وقف لثوان ألنتظر ماھي ھل لدینا أسئلة أخرى؟ أرى العدید من الحضور یكتبون، لذا سأت 

 أسئلتھم. 

"أي حكم من أحكام قانون كالیفورنیا ینطبق على اسم العضو الوحید وینص علیھ بواجباتھ  

 ومسؤولیاتھ؟"

وأعتقد أنھ سیكون من الصعب اإلجابة على ھذا السؤال على الفور، ولكن في تقریرنا، أو على  

الفعل قائمة من الصالحیات القانونیة وكیف یتم وجھ الدقة، في واحدة من مالحق التقریر، لدینا ب

التعامل معھا وفقا القتراحنا. أود ان یجعل الموظفین ھذا بند إجراء بالنسبة لنا والرؤساء 

المشاركون للنظر. في الواقع، أرى الرئیس المشارك ماتیو كتب بالفعل في المرجع في 

 من تقریرنا. 175الدردشة. ستجدون ذلك في الصفحة رقم 

المزید من األسئلة؟ العالمة: "إذا كان ھناك قضیة المصلحة العامة مثارة في االلتماس، ھل  

أو قضیة االستقرار للحصول  GACیمكن أن یكون ھناك التزام للسعي للحصول على مشورة 

 رسمي قبل الذھاب لتصویت لن تشارك اللجان االستشاریة فیھ؟" SSACعلى 

اشرة ھي أنھ في الوقت الحالي ال یوجد ھناك متطلبات [مشفرة] أعتقد، مارك، أن اإلجابة المب 

، أي ICANNلطلب مثل ھذه المشورة. ومن ھذا المنطلق، فإننا لن نغیر ما یمارس حالیا في 

المجلس سیتخذ قرارات حتى یحصل على معلومات من اللجنة االستشاریة قبل اتخاذ أي قرار. 

اریة ستتناغم وتقدم مشورتھا. على سبیل الثال، تقدم ولكن كما تعرفون الیوم، فاللجان االستش

GAC  المشورة بعد اتخاذ القرار، ثم ستكون قادرة على التعامل معھ وفًقا لإلجراءات

 الموصوفة في اللوائح.

أن یحاوال بشكل مشترك إیجاد حل  GACأود أن أقول أن ھذا اإلجراء یتطلب مجلس اإلدارة و 

 ما اعتمد اقتراحنا وتم تنفیذه. سوف یظل دون تغییر، حتى إذا 
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[آن] قد أجابت على سؤال إضافي، وحددت سؤال عن المسؤولیة أكثر منھ حول الصالحیات.  

أرى أن جوردان كتب اإلجابة بالفعل. سیتم تعیین معظم االلتزامات والمسؤولیات في 

ICANN  والمواد، أو (غیر مسموع) اللوائح، كما سیتم تقیید الحقوق القانونیة في اللوائح

 ، وآلیة مجتمع العضو الوحید، جنبا إلى جنب. CMSMتتطلب درجات أعلى من 

وقال أیضا أن األعضاء ال یتحملون المسؤولیة عن القرارات [حیث أن] األعضاء والمشاركین  

في آلیة المجتمع كعضو وحید ال [یواجھون]أیة مسؤولیة عن أعمالھم داخلھا. ھذا ملخص 

 ص النصیحة المقدمة لنا بشأن المسؤولیة. أتمنى أن یساعد ھذا.ھذا ملخ -النصیحة

یبدو أن ھناك سؤال متابعة من [آن]، ولكني أقترح أن نتناول ھذا بدون اتصال باإلنترنت. فقد  

یصبح قانونًیا جًدا. ونحن في طریقنا لتوضیح ھذا أو الرد علیھ مع مستشارنا الخارجي، ولكن 

المستشار القانوني أنھ لن یكون ھناك مزید من المسؤولیة لمن لوضعھ باختصار، أشار علینا 

عن ذي قبل. لذا فلن نقوم بأي تغییرات أو نضیف أي مخاطر لذلك  ICANNیشارك في 

 . ICANNلتصبح عضو نشط في مجتمع 

لذا سوف ننشر إجابة سؤال [آن] في األسئلة واألجوبة المحدثة. ما لم تكن ھناك أسئلة أخرى  

مجتمع، دعونا ننتقل اآلن لسلطات المجتمع. سؤالي ھو ما إذا كان ھناك أي أسئلة من عن آلیة ال

 جانبكم فیما یتعلق بسلطة المجتمع األول في المیزانیة، والخطة االستراتیجیة وخطة التشغیل. 

 ھناك ید مرفوعة من التیجاني. التیجاني تفضل. 

 

قوة المجتمع بشكل عام،ولیس خصیًصا لھذه السلطة شكًرا لك، توماس. إنھ سؤال حول  تیجاني بن جمعة: 

 المحددة. لقدقلت، توماس، أن منتدى ھذا المجتمع ھو ھیكل غیر رسمي، أو أنھ لیس رسمًیا.

ال أراه كذلك. أراه كھیكل رسمي للمجتمع ال یوجد فیھ أي سلطة لصانع القرار. إنھ مكان  

فھو لیس غیر رسمي. وھو ما یعني أننا للنقاش في المجتمع، ونحن نحتاجھ. إنھ ضروري. لذا 

بحاجة لمناقشتھ في ھذا المنتدى، ألنھ الطریقة التي عثرنا علیھا لحل بعض المشكالت، سوف 

 تتذكرونھا جیًدا. 

أعتقد أنھ ال یمكننا أن نقول أنھ لیس رسمًیا. یجب أن یدار بشكل جید، ویتم تعریفھ في لوائحنا  

 حتى یكون فعاًال.
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النقطة الثانیة، عامة أیًضا. كما قلت بحق، توماس، ھناك ثالث خطوات [غیر مسموع] لسلطة  

 المجتمع [غیر مسموع. االلتماس، المناقشة واتخاذ القرار. 

ھناك سؤال یمكننا أن نطرحھ. من ینسق لكل ھذا؟ من سیحدد نافذة االلتماس؟ من سیتلقى  

من سیلحظ أو من سیخبر عن فتح نافذة  االلتماس؟ من سیتحقق من صحة االلتماس؟ ثم

المناقشة؟ ثم بنافذة القرار؟ من سیجمع النتائج لكل ھذا؟ من سیكون على اتصال بمجلس اإلدارة 

 والموظفین؟ أعتقد أن ھناك شیًئا مفقوًدا ھنا، یجب أن یكون ھناك شخصا ینسق كل ھذا.

دى المجتمع یمكن أن یكون ھو وواحد من المقترحات التي یمكن القیام بھا ھي أن رئیس منت 

 المنسق. شكًرا. 

 

شكًرا جزیًال لك، تیجاني. ھذه نقاط مھمة جًدا، وھي في الحقیقة تعطیني الفرصة لتحدید  توماس ریكیرت: 

وتوضیح المزید بعض الشيء. فیما یتعلق بالنقطة األولى، أعتقد أنھ من المھم القیام بعمل فصل 

 مع.بین آلیة المجتمع ومنتدى المجت

لذا فآلیة المجتمع في الواقع ھي المكان، إذا أردتم، الذي یدلي فیھ المصوتون بأصواتھم. لذا فھو  

 ال شيء، بدون اجتماع بدني أو المزید من األجساد. إنھ فقط وسیلة حیث یدلي فیھا المصوتون. 

ضافي أو منتدى المجتمع ھو مكان حیث تجرى فیھ المناقشات. كنت أصف ذلك بأنھ كیان لیس إ 

 . ICANNمكان غیر رسمي إلجراء مناقشات، فقط لربما إزاحة القلق المواز داخل 

نحن ال نظل في جمیع أنحاءالمجتمع. سوف تظل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة بدون  

لنقل أنھ من الممكن أن یكون ھناك اتفاق بین رؤساء منظمات الدعم واللجان -تغییر، وسوف 

 ومناقشة القضیة.  ICANN لاللتقاء یوم الجمعة في اجتماعاالستشاریة 

لذا فلن یكون الجسم المؤسسي الذي یخلق تعقیدات إضافیة یمكنھا أن تنشيء تعقیدات إضافیة  

في األوقات القانونیة أو غیرھا. بالتأكید، ھذا یقودني للنقطة الثانیة التي ذكرتھا، العملیة التي 

ربما ھناك سبب جید للقیام بذلك. لذا إن كان ھناك ما یكفي من یمكننا بھا توضیح كل شيء، و

القوة للجر داخل المجتمع لنطلب إضفاء الطابع الرسمي على كل شيء، أعتقد أنھ یمكننا القیام 

 بذلك.
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ولكن تذكروا حتى الیوم، حتى عملیة االنتقال ھذه، تم لفظھا من قبل المنظمات الداعمة واللجان  

رؤساء المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة كما یفعلون الیوم وشكلوا  االستشاریة. اجتمع

مجموعة عمل عبر المجتمع. لذا فأنا أثق في ذلك حتى في غیاب عدم قیام كل شيء بصورة 

 رسمیة أن المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة قادرة على إدارةھذه العملیة. 

ا وافتحھ لآلخرین لمناغمتھ إذا أرادوا أضافة شيء. لذلك أعتقد أنني یجب ان أترك األمر ھن 

دعوني فقط أرىما إذا كان ھناك سؤال إضافي حول ذلك في الدردشة. ھناك سؤال من سكوت: 

 "بشأن صالحیات المجتمع المخول، ھل للمجتمع السلطة إلزالة الرئیس بشكل مفرد؟"

 جوردان؟ -دعني أرى غن كان ھناك أحد المقررین 

 

یمكنني اإلجابة على ذلك إذا رغبت، وقمت بذلك في الدردشة. اإلجابة، سكوت، ھي ال،  تر:جوردان كار

المجتمع لیس لدیھ السلطة إلزالة الرئیس. أفترض بكلمة رئیس أنك تعني الرئیس والمدیر 

التنفیذي الحالي وھو فادي. وال حتى من لدیھ سلطة إلزالة مدیر أو سلطة إلزالة كامل مجلس 

ICANN على الرئیس والمدیر التنفیذي. ھذا الشخص ھو موظف. وھم یجلسون في  سیؤثر

المجلس من خالل دورھم كموظفین ووضعھم ھناك ھو مسألة للمجلس لیقرر باعتبارھا قضیة 

 عمل. لذا [نحن] خاصة استبعدناھم من التغطیة من أي من تلك القوتین.

 

ال لكافوس الذي رفع یده، دعني أضیف فقط لما تم شكًرا جزیًال لك، جوردان. قبل االنتق توماس ریكیرت: 

مناقشتھ سابًقا. تیجاني، مالحظتي لم یكن المقصود بھا اختزال أي من المناقشات المھمة التي 

جرت في منتدى المجتمع. فقط اردت ان أصف أنھ ال یوجد ھناك توصیف قانوني أو أنھ ال 

 یوجد ھیئة قانونیة إضافیة تحتاج إلدارتھا.

 ؟ كافوس، ال یمكننا سماعك.كافوس 

 

 ھل یمكنكم سماعي اآلن؟ كافوس أراستیھ: 
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 نعم، یمكننا سماعك اآلن. توماس ریكیرت: 

 

[غیر مسموع] إنھاء ھذا الجزء من المداخلة. بمجرد االنتھاء من [غیر مسموع]، أود أن أعود  كافوس أراستیھ: 

التي قدمتھا لي لم تكن مقنعة وقلت أنھا  وأطرح سؤال متابعة حول المشكلة التي أثرتھا واإلجابة

بدون اتصال باإلنترنت. أعتقد أن المشكلة لیست بدون اتصال باإلنترنت. المشكلة لصالح 

الجمیع. ولكنني ال أرغب في مقاطعتك اآلن. برجاء استمر في ھذا واعطني عند انتھائك 

 ترح الثاني. شكًرا. المایكروفون مرة أخرى. سوف أثیر ھذا السؤال باإلشارة إلى المق

 

شكًرا جزیًال لك، كافوس. دعني أسأل إذا كان ھناك بعض األسئلة في خطة استراتیجیة  توماس ریكیرت: 

[الموازنة] وخطة تشغیلیة أوال. إذا لم یكن ھناك سؤال حول سلطة المجتمع، كافوس، ارجو أن 

 تطرح سؤال المتابعة لدیك.

 

 -ؤال الذي طرح علي كان: ھل المجتمع لدیھ القدرة على اقتراح تعدیالت نعم... عذًرا. الس كافوس أراستیھ: 

التعدیالت (غیر مسموع) للوائح الداخلیة، سواء كانت  -المدة القانونیة، والتعدیالت الفرعیة 

 قیاسیة أو أساسیة؟

من المقترح الثاني. تنص على. أقتبس "إن مجموعة عمل مجموعة  237أحیلكم إلى الفقرات  

المساءلة لم تقترح أن یخول المجتمع صالحیة االقتراح - CCWG المجتمعات المتعددةعمل 

. لماذا ھذه آلیة مجتمع [غیر 237المباشر إلجراء تعدیالت عل اللوائح الداخلیة." وھذا ھو رقم 

مسموع] لنموذج العضو الواحد [غیر مسموع] تخضع لدرجات عالیة شرحت في القسم 

 السادس؟

إذا كان النظام الداخلي، الذي ھو دستور العملیة برمتھا، ال ینتمي إلى  ھناك قضیة أنھ 

ICANN  فھو ینتمي إلى المجتمع. لذا یجب على المجتمع بوضوح [غیر مسموع] أن یذكر في

االقتراح أن لدیھ السلطة والقدرة القتراح تغییرات للوائح، سواء قیاسیة أو أساسیة. ینبغي أن 

ال یعتقد ان المجتمع لھ السلطة. لماذا؟  CCWGا [غیر مسموع] أن نقول أننا لن نقترح. ھذ

لماذا ال یعتقد أن المجتمع لھ السلطة؟ ینبغي أن یكون للمجتمع الحق في القیام بذلك. ھذا ھو 
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. ینبغي ان یكون للمجتمع ھذه السلطة ویجب أن ICANNدستور العملیة كلھا. إنھا لیست فقط 

ني أن السلطة محفوظة أیًضا لمھمة [غیر مسموع] لمجلس تذكر بوضوح في االقتراح الثا

ICANN .[غیر مسموع] للمجتمع، الذي یقترحونھ 

ال تقترح أي شيء، ولكن المجتمع یرى أن اللوائح ینبغي تغییرھا. یجب  ICANNلنفترض أن  

؟ في تغییر اللوائح القیاسیة أو األساسیة. لماذا ال ینبغي على المجتمع الحصول على تلك القوة

 الواقع لماذا [غیر مسموع]؟ ما ھو السبب وراء [غیر مسموع]؟ شكًرا. 

 

 شكًرا جزیًال كافوس. أنا أفتراضیا أنظر إلى.. توماس ریكیرت: 

 

 توماس، ھل ترید مني اإلجابة على ذلك؟ جوردان كارتر:

 

 نعم، تفضل. كنت بالنتظارك لتتكلم. توماس ریكیرت: 

 

شكًرا. وشكًرا لك كافوس على السؤال. نعم، ألكون واضًحا، ما ال نقترحھ ھو أي حسًنا،  جوردان كارتر:

[أسالیب] جدیدة إلثارة تغییرات اللوائح. لذلك فنحن ال نقترح أن نقدم آللیة المجتمع القوة لبدء 

 وتشغیل العملیة التي سوف تؤدي إلى تغییر اللوائح بدون دعم.

لفرد إنشاء تغییر في اللوائح، وأنا أتخیل أن ھناك الكثیر لذلك فكل الطرق الحالیة التي یمكن ل 

لكل من ال یتكلم ویثیر ضوضاء، ھل یمكنك دفع زر  -من األسالیب غیرالرسمیة التي تقوم بذلك

 الصامت في خطك؟ شخص ما یكتب بصوت مرتفع. حسًنا توقف ذلك
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لیق لتقول أنھ ینبغي ان یكون لذا ال توجد طریقة رسمیة للقیام بذلك تم اقتراحھا. إنھا مسألة تع 

متوفًرا. كانت وجھة نظرنا أن األسالیب الحالیة من اقتراح تغییرات اللوائح تعمل بشكل جید 

لتضیف عملیة رسمیة جدیدة ال تتضمن المجلس.  CCWGوأنھ لم یكن ھناك [شھیة] لدى 

عتبار مع جمیع وھنا یقف المقترح. إذا كان تعلیقك على نقطة أخرى، ینبغي أن تؤخذ بعین اال

 التعلیقات األخرى من المجتمع، ولكن ھذا ھو المنطق وراء [ما انطلقنا] إلیھ مؤخًرا.

 

شكًرا جزیًال لك، جوردان. ھل لدینا أسئلة أخرى؟ دعوني أتوقف لحظة. ھناك العدید من  توماس ریكیرت: 

المناسب أن نفتح  األشخاص في الدردشة یكتبون. حسًنا، بالمناسبة، أعتقد أنھ ربما یكون من

ذلك حتى یمكنكم طرح األسئلة على جمیع سلطات المجتمع المختلفة، ألنكم بدأتم بالفعل السؤال 

 عن حذف المدیر. إذا كان لدیكم أسئلة حول أي من سلطات المجتمع الخمسة، تفضلوا بالسؤال. 

لن وكیف ستعمل. سأل مارك في الدردشة ما إذا كان ھناك المزید من التفاصیل المقدمة في دب 

. أقترح، مارك، أن نجري ذلك بدون اتصال 355أي [طعن] على االقتراح في الفقرة 

باإلنترنت والعودة لك في القائمة. المجموعة لم تعد بعد جدول األعمال الجتماع دبلن. ما سنقوم 

د بإعطائھ األولویة في دبلن، سیكون ھناك بالتأكید جلسة المشاركة، وسوف تستند على ردو

 الفعل التي نحصل علیھا خالل فترة التعلیق العام الثانیة. 

لذا فھناك اكمال للمناقشة في الدردشة بین كافوس وجوردان. أعتقد أننا بحاجة لمتابعة لذلك.  

أعتقد، للتلخیص لفائدة المجموعة كلھا، ال نرید تغییر الطریقة التي نشأت بھا تغییرات اللوائح. 

نرید أن نصف أو نعطي قوة إضافیة للمجتمع لبدء تغییرات الالئحة، ولكن لم نعتبر، أو أننا ال 

ھذا ال یمنع تغییرات الالئحة سواء كانت قیاسیة أو سواء كانت أساسیة أن تنطلق من قبل 

المجلس للتحدث إلى المجتمع والمجلس لبدء العملیة التي تمارس حالیا عندما یتعلق األمر 

 بتغییرات الالئحة.

المزید من األسئلة حول آلیة المجتمع؟ وكان ھناك تشجیع لمناقشة منتدى المجتمع أكثر  ھل لدینا 

من ذلك، وأعتقد أن ھذه النقطة مالحظة جیدة، لذا فإننا سوف نتأكد من أننا وضعنا ذلك على 

 جدول أعمالنا ألحد المكالمات القادمة التي یجري إعدادھا.

خرى في الوقت الراھن حول سلطات المجتمع. دعونا جید. فعلى ما یبدو ال توجد أي أسئلة أ 

 اآلن ننتقل إلى اختبارات الضغط. ھل لدینا أي أسئلة حول اختبار الضغط؟
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آمنة على نحو كاف للطواريء.  ICANNاختبارات الضغط ھذه صممت الختبار ما إذا كانت  

ھذه الفئات الخمسة كتب فریق فرعي العدید من السیناریوھات والتي یقع كل منھا في واحد من 

من الحاالت الطارئة. لقدحللنا ما إذا كان ھیكل المساءلة الحالي یقدم بالفعل رًدا قوًیا [كافًیا] ألي 

تھدید أو طواريء. وحیث أن الحال لم یكن كذلك، فقد قمنا بفحص التعدیالت المقترحة في 

 واريء.ھیكل المساءلة لتكون جیدة على النحو الكافي للرد الكافي على الط

من وجھة نظر مجموعتنا، جمیع الطواريء التي توصلنا لھا وجمیع سیناریوھات اختبارالضغط  

لذا ھل  التي وضعناھا وجدنا أن ردودنا كات في سیاق مكافحة الطواريء على نحو كاف.

 لدینا أسئلة بشأن اختبار الضغط؟

ول مناقشة آلیة المجتمع ھناك سؤال من [بریندان]، والذي سوف أقرأه علیكم. "سؤال آخر ح 

أن تتجاھل ببساطة قرار آلیة مجتمع العضو الوحید؟ كیف   ICANNللمتابعة. ھل یمكن لـ

یمكن للعضو الوحید أن یلزمھم باالمتثال، إذا كان الخیار الوحید ھو اإلزالة من المجلس؟" 

إلجابة على ثم[بریندان] [غیر مسموع]. ولكن اسمحوا لي أن أؤجل للمقررین. إذا كنت ترید ا

 السؤل، یرجى الرد رجاء. 

 

یمكنني أن أجیب على سؤال [براندان] باختصار. السؤال ألولئك الذین على الھاتف ھو "ھل  جوردان كارتر:

ببساطة تجاھل قرار آلیة مجتمع العضو الوحید؟ كیف یمكن [غیر مسموع]   ICANNیمكن لـ

 جعلھم یمتثلون؟ ھل الخیار الوحید ھو إزالة المجلس؟

إذا كان المجلس لن یلتزم بواحدة من سلطات المجتمع األخرى التي یمارسھا، ربما لن یلتزم  

أیًضا بإزالتھ. یكمن النفاذ النھائي في المحاكم، وستكون آلیة المجتمع قادرة على طلب االلتزام 

 بقراراتھا.

على سبیل المثال، إذا قررت آلیة المجتمع إزالة مجلس اإلدارة وتنصیب أشخاص جدد، ھؤالء  

الجدد سیكونون قادرین على إنفاذ حقوقھم في المحاكم والشركة وكل شخص آخر سوف یتجاھل 

 [غیر مسموع]. 

للنفاذ  ولكن ال أعتقد أن أحد یفكر في ھذا السیناریو، ولكن في النھایة، ھذه القوى ھي قابلة 

 وھذامنطق رئیسي وراء اختیار بعًضا من [النظم القائمة على اإلدارة].
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شكًرا جزیًال لك، جوردان. ھناك سؤال آخر من جیمس. ربما یكون ھذا مجرد توضیح. "لدینا  توماس ریكیرت: 

سوف تمول أیًضا مثل ھذه اإلجراءات..." حسًنا،  ICANNمذكرة أعتقد أنھا أشارت إلى أن 

  عالقة لھ بذلك. ھذا ال

أضافت [آن]، "تبدو آلیة المجتمع [غیر مسموع] أشخاص كالیفورنیا [غیر مسموع]. وھذا  

صحیح، على الرغم من أننا ینبغي أن نضیف أن الذھاب للمحكمة لن یكون الخیار المفضل، 

شبكات أمان إضافیة بحیث ال یكون ھناك حاجة للذھاب إلى  بعبارة لطیفة. لذا فنحن نضع

 محكمة.ال

[براندون] یثیر مشكلة أخرى. یقول إنھ یدرك أن القوى المجتمعیة واجبة التنفیذ، لكنھ یتساءل  

فقط إذا كانت آلیة المجتمع للعضو الواحد قویة بما فیھ الكفایة، (غیر مسموع) قد لجأ إلى تحقیق 

 ذلك.

قد أنھ مفقود، ألنھ وأعتقد أنھ سیكون من الجید الحصول على مزید من التعلیقات حول ما تعت 

عندما یتعلق األمر بالموارد، على سبیل المثال، لدینا [غیر مسموع] قوى مجتمع ذات صلة. لذا 

في الواقع إذا كانت ھناك حاجة لموارد إضافیة لھذه اآللیة، یمكن للمجتمع یأن یغفل أو یشرف 

. وإذا لم یوافق المجلس على أن ھذه الموارد قد تم تخصیصا لھذا المجال في المیزانیة المقترحة

 على ذلك من الممكن التذرع بآلیة المجتمع ذو الصلة بالمیزانیة.

اعتقد انني سوف أقدم نفس الجواب لـ[آن] التي قالت أن العضو الوحید قد یحتاج الحتیاطیات  

التي یمكن أیضا أن تقدم مع تخصیص األموال في  ICANNمالیة مخصصة من میزانیة 

 لمجتمع لتتاغم ذلك.المیزانیة وقوة ا

أعتذر للسعال. أرجو أال یكون عالًیا جًدا على سمعكم. في الواقع، فإن االقتراح من [آن] بدعم  

من جیم، فھمت أن المال یجب أن یأتي من المیزانیة، ولكنھم یریدون تخصیص األموال من 

 اقتراح. األصلیة، وأعتقد أن ھذا شيء یمكننا أخذه لمجموعتنا ك ICANNخارج میزانیة 

 ھل ھناك أسئلة أخرى عن ھذه النقطة؟  

. ھناك سؤال من CWGقد ناقشنا اختبارات الضغط والجزء األخیر لمناقشتھ ھو توابع  

؟" لست متأكًدا 2سكوت: "ما ھو وضع أحكام الالئحة [غیر مسموع] التي لدینا في تیار العمل 

 لمشاركین.من یرید أخذ ذلك، [غیر مسموع] من المقررین والرؤساء ا
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 توماس، یمكنني القیام بذلك. ماثیو ویل: 

 

 تفضل. توماس ریكیرت: 

 

من التقریر، ھناك توصیة العتماد قرار االنتقال في اللوائح التي من شأنھا  120في الصفحة  ماثیو ویل: 

، و[ إسناد مھمة] خلق المزید من CCWGلتنفیذ توصیات مساءلة  ICANNأن تلزم 

، وھذا معتبر إلى حد كبیر. ھذا ھو الوضع ICANNة على مسؤولیة التحسینات للمجموع

الحالي لھذا الحكم وأتمنى أن یجیب على سؤال سكوت. سوف أوضح ذلك مرة أخرى فقط. إنھ 

 من التقریر. 121في الصفحة 

 

شكًرا جزیًال لك، ماثیو. لذا فنحن نأخذ مالحظة من االقتراحات التي قامت بھا [آن] وآخرین،  توماس ریكیرت: 

 لذا سنخرج ھذا من النقاش. ھل توجد أسئلة أخرى؟ 

ھناك سؤال آخر من [غیر مسموع]. أعتذر. ما زلت مرتبًكا بشأن كیف سوف تتم معالجة  

 ك أیًضا؟مشكلة حقوق اإلنسان." ماتیو، ھل ترید الرد على ذل

حسًنا، اسمحوا لي أن أقول أننا [غیر مسموع] من المجتمع أن موضوع حقوق األنسان یجب أن  

تكون لھ األولویة في أعمالنا. لدینا فریق فرعي قد نشأ مؤخًرا یعمل اآلن على محورین، 

 أحدھما اللغة التي تصدر بھا اللوائح [لتكریس] فكرة حقوق اإلنسان. أنا أحاول أن أضع ھذا

بشكل غمض عن عمد، ألن المجموعة لم تأت بعد بلغة متفق علیھا بشأن ھذا. لدینا بعض 

 مشاریع الصیاغة، ولكن ال شيء منھا مدعوًما بالموافقة بعد. ذلك كان األمر األول.

الشيء اآلخر سیكون منطقًیا أو وصف حول ما ھو العمل الذي ینبغي القیام بھ عندما یتعلق  

ن. یجب أن یكون كل ذلك جاھًزا لضمھ في توصیاتنا النھائیة. یجب ان األمر بحقوق اإلنسا

یكون ذلك في الحزمة المقدمة للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة قبل دبلن، بینما التحلیل 

والمناطق الختلفة التي قد تتأثر سوف  ICANNالعمیق لتأثیر حقوق األنسان في صنع سیاسات 

 .2یترك لتیار العمل رقم 
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ھناك سؤال لماتیو. ربما سؤال للنھایة، ولكنھل یمكنكم التحدث عما یحدث فیما یتعلق بتنفیذ تیار  

 ؟2العمل 

 أنظر إلى ماتیو. نعم، تفضل، ماتیو. 

 

؟ وأعتقد أن ھذا ھو المكان الذي توجد فیھ 18ھل یمكننا من فضلكم االنتقال إلى الشریحة  ماثیو ویل: 

من قبل  1لزمني الحالي ھو اعتماد للتقریر النھائي لتیار العمل اإلطار ا -اإلجابة. التنفیذ

مباشرة بعد ذلك، وفي  1المنظمات الداعمة واللجان االستشاریةفي دبلن. قد یبدأ تیار العمل 

الواقع بعض التنفیذ سوف یبدأ ونأمل أن یمكن بدء بعًضا منھ اآلن. الكثیر من تنفیذ تیار العمل 

 ونحن اآلن نقوم بإطالق الخطوات األولى للعمل في ذلك. ھو حول صیاغة اللوائح 1

والذي نتوقع أن یشمل على  1سنطلق تنمیة تیار العمل  1في الوقت ذاتھ، لتنفیذ تیار العمل  

یوًما باإلضافة إلى اثنین من اجتماعات  40األقل اثنین من التعلیقات العامة كل منھا 

ICANN مناقشات مستفیضة مع المجتمع. ویجري تنفیذ ، ومن ثم یأتي إنھاء التوصیات بعد

 بعد ذلك. لذلك أعتقد أن ھذا حیث نقف اآلن في ھذا السؤال. 2تیار العمل 

 

شكًرا جزیًال لك، ماثیو. ھل توجد أسئلة أخرى؟ ھناك سؤال لماثیو من [غیر مسموع]. "ما ھو  توماس ریكیرت: 

 ؟"2ار العمل نطاق النقطة الثانیة من العناصر المعتبر بھا في تی

 

شكًرا. ھذا السؤال جید للغایة. أعتقد أنني ینبغي ان أسجل ھذا بدون اتصال باإلنترنت حتى ال  ماثیو ویل: 

تختلط علي األمور. أود أن أعود إلى نشأة ھذا، وھو لیس واضح تماما في التقریر، أعترف 

 بذلك. بالتأكید سوف نقدم إجابة ونناقش ذلك. 

 

ا جزیال، ماثیو، وشكًرا [غیر مسموع] على السؤال. سوف نعود إلى ذلك وسوف ننشر شكًر توماس ریكیرت: 

 أیًضا اإلجابة على ھذا السؤال في األسئلة واألجوبة. ھل توجد أسئلة أخرى؟
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جید. ال یبدو أن ھناك أًیا منھا. إذا كان لدینا المزید من األسئلة بعد ھذه الندوة، یرجى إرسال  

وسوف نتأكد من إجابتھا وأن تنشر  ICANNاركین أو الموظفین في سؤالكم للرؤساء المش

 اإلجابة لصالح المجتمع ككل في مستند األسئلة واألجوبة.

دعوة كما سمعتم سابًقا. لقد  50أیًضا، من المھم أن نفھم جمیًعا ما نقترحھ. أجرت مجموعتنا  

ا مداوالتنا عن قرب كما فعلنا. كنا نتابع بعمق ولكن نحن نعلم أن معظم أعضاء المجتمعلم یتبعو

إذا كانت لدیك أیة استفسارات، الرجاء عدم التردد في االتصال بنا. نحن بحاجة للتأكد من أن 

كل شخص یفھم وأنھ لیس ھناك أي مخاوف من اقتراحاتنا بناء على نقص المعلومات أو 

 التضلیل.

نقترحھ، برجاء عدم التردد في لذا إن لم تكونوا مستوضحین بشأن ما نحاول القیامبھ أو ما  

االتصال بنا. أیًضا، إذا كنت أنت أو منظمتك أو مجموعاتك المعنیة ترغبون في أن نتحدث 

إلیكم لشرح المزید، دعونا نعرف وسوف نحاول أن نتواجد. من المھمأن نحصل على إجماع 

في ھذا [العمل] في ذلك. أعتقد أن ھذا وضع من قبل البشر. أعتقد أن األشخاص الذین شاركوا 

قاموا بعمل [غیر مسموع] من أجل التوصل إلجابة لسؤال صعب للغایة في فترة معقولة جًدا 

من الزمن. ولكن بالتأكید ھناك مساحات حیث غاب عنا بعض األمور، لذا نحتاج لمدخالتكم 

 بشأن ذلك.

ًضا. لذا إذا كنتم وبالمثل، ال نحتاج فقط السماع بشأن المخاوف. نحتاج للسماع بشأن الدعم أی 

 ترون أن ما فعناه جیًدا، برجاء استغراق دقیقة وفتح تعلیق عام وذكر ذلك.

لذا أعتقد أنھ من المھمأن نحصل على تعلیق إیجابي وسلبي. إذا كان لدیكم مخاوف، اتصلوا بنا  

وسوف نحاول حل األمور. الحوار مھم، ونحن نتطلع إلى وجود مزید من الحوار وجھا لوجھ 

دبلن. مرة أخرى، سیكون لدینا جلسة مشاركة في دبلن بحیث یمكنكم طرح المزید من في 

األسئلة. ولكن من الناحیة المثالیة یمكنكم طرح ھذه األسئلة مبكًرا في العملیة بحیث یمكننا التأكد 

 من نقل مخاوفكم وتعلیقاتكم وربما معالجتھا قبل االنتھاء من التقریر.

من  IRPمسموع]. "سؤال سریع حول عملیة المراجعة المستقلة  ھناك سؤال آخر من [غیر 

 یقرر ما إذا كان القرار من ثالث أعضاء من اللجنة یفید [غیر مسموع] لكامل اللجنة؟"

لست متأكًدا ما إذا كان بیكي ما زالت معنا أم ال ألنھا كانت تقود ھذا التمرین، وكما الحظتم،  

بالمواضیع ذات الصلة إلى حماالت األقالم للقسم المعین في  نحن نحاول تأجیل األسئلة المتعلقة
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تقریرنا. بیكي، إذا كنت ال تزالین ھناك ربما یمكنك الرد. حسًنا بیكي ھناك، ولكنھا ال تسمع. 

أرجو أن تتحملوا معنا وتنتظروا إجاباتكم لیتم نشرھا في األسئلة واألجوبة. لن ننسى أن نزودكم 

 كم.باإلجابات المھمة ألسئلت

ھل ھناك أي عالمات نھائیة أو أسئلة من جانبكم؟ بخالف ذلك، أعتقد أننا یمكننا إنھاء ھذه  

المكالمة. دعوني أشكر مجموعتنا، ومقدمینا الرائعین للعمل الرائع في ھذا المقترح. والشكر إلى 

 . شكًرا للمترجیمن الذین ساعدوا في ھذه الندوة متعددة اللغات لتكونICANNفریق عمل 

فعالة للغایة. شكًرا لكم جمیًعا لمشاركتكم وأسئلتكم. أتمنى أن أراكم وأسمعكم أو أقرأ لكم في 

 األیام واألسابیع القلیلة القادمة. شكًرا للجمیع، مع السالمة.

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


