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 عملیة توثیق بناء التوافق باآلراء –الملحق أ 
بأسلوب اإلدارة األدنى نحو األعلى وبنموذج أصحاب المصلحة المتعددین،  1ُوِضع المقترح األخیر التكمیلي بشأن توصیات مسار العمل  01

وتضمّنت العملیة عدة "قراءات" أي مراجعات لكل توصیة من التوصیات. وتم نشر كل مسودة وجعلھا متاحة ألجل التعلیق علیھا من قبل 
 ومن المشاركین.  ICANNمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة أعضاء مجموعة الع

عملیة ھیكلیة لضمان مناقشة المدخالت بدقة وعكسھا  ICANNإلنھاء تقریرھا، أسست مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  02
لتعلیقات العامة الواردة. وبعد المراجعة بالشكل المناسب. وتتمثل الخطوة األولى في تعمیم بنود المناقشة الرئیسیة إلى القائمة بناًء على ا
في تعمیم نتائج تلك المراجعة  ICANNاألولى والتي عقدت في جلسة ھاتفیة، ترغب قیادة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

ت المراجعة الثانیة. وتمت جدولة باإلضافة إلى عملیات التحریر النصیة للتحضیر للمراجعة الثانیة. وقد ُتختتم ھذه العملیة بتوزیع استنتاجا
مراجعات ومناقشات إضافیة واستمرت في القائمة اعتماًدا على الصعوبات في الوصول إلى توافق في اآلراء. یمكن االطالع على 

 .ھناالمستندات المعدة لتلك المراجعات من 
لفترة  ICANNعقب المراجعة األخیرة والمراجعة القانونیة، تم إرسال التوصیات النھائیة إلى مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  03

 ساعة لتأشیر أي خطأ أو لتقدیم أیة تعلیقات أو بیانات ألجل التوثیق.  48
 

أن تزّود المنظمات األعضاء التابعة لھا بإطار عمل تعزیز مساءلة  ICANNیسر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  04
ICANN  باعتباره مسألة أساسیة البد من القیام أو االلتزام بتنفیذھا قبل أن تتم عملیة انتقال اإلشراف على وظائفIANA 

 ) ألجل بحثھ والمصادقة علیھ وفق میثاق المجموعة.1(مسار العمل 
 

 ICANNھي نتیجة عمل مكثف قام بھ أعضاء مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  1مسار العمل إن مسودة مقترح توصیات  05
 221مشارك وفریق من المستشارین القانونیین المؤھلین تأھیالً عالیاً، على مدار السنة الماضیة والذي تضمن  172الثمانیة والعشرون، و

رسالة متبادلة عبر البرید اإللكتروني. وتمثل ھذه المسودة توازناً تم  13,900مة وأكثر من اتصاالً أو اجتماعاً، وفترتین لالستشارة العا
تحقیقھ بعنایة بین المتطلبات واالستشارات القانونیة المحددة وتنازالت كبیرة من قبل المساھمین فیھا. وتتضمن أیضاً االھتمام الشدید 

 .بالمداخالت الواردة خالل فترات التعلیقات العامة
. وتم تسجیل آراء األقلیة من ICANNحصل المقترح النھائي على دعم اتفاق باإلجماع من مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  06

 . ووردت تلك اآلراء أدناه للحصول على اھتمام المنظمات األعضاء.20161فبرایر  25م بالتوقیت العالمي المنسق یوم  05:00الساعة 
 لیة حسب ترتیب ورودھا.ُتنشر بیانات األق 07

  

                                            
األعضاء فرصة أخیرة لتنقیح بیانات األقلیة أو سحبھا أو إضافتھا إلى التقریر النھائي  ICANNأعطى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  1

. وقد ُنشرت نسخة منقّحة من الملحق "أ" ووزعت على المنظمات األعضاء في 2016من فبرایر  23التكمیلي بناًء على الحل الوسط الذي تم التوصل إلیھ في صباح یوم 
 .2016من فبرایر  25

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Final+Report
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Final+Report
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 بیانات األقلیة

 بیان األقلیة من إیبرھارد دبلیو لیسھ 08
 ccNSO، ومنظمة ICANNعضو بمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  09
 السادة الرؤساء المشاركون 10
. ولقد أنشأت NA") لـ ccTLDالبلد (") ومدیر نطاق المستوى األعلى لرمز Ptyأنا العضو المنتدب في مركز نامیبیا لمعلومات الشبكات ( 11

 . NAلـ  ccTLDعاًما من العمل بال انقطاع وأتمتع بالخبرة المقابلة لمدیر نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  24ولدي خبرة  NA.نطاق 
بر المجتمع لتعزیز كعضو في مجموعة العمل ع ICANN") التابعة لـ ccNSOلقد تم تعییني بمعرفة منظمة دعم أسماء رموز البلدان (" 12

 .ICANN ("CCWG Accountability")مساءلة 
" والذي یجب أن یركز من حیث 1"مقترًحا نھائًیا لتوصیات مسار العمل  ICANNتقدم مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  13

 المیثاق الخاص بھا على ما یلي 
والتي یجب أن تكون ساریة ومفعلة أو یكون ھناك التزام بھا في حدود اإلطار الزمني  ICANNاآللیات التي تعزز من مساءلة  [...]

  .IANAلعملیة انتقال دور اإلشراف على 
 یقوم المقترح النھائي بذلك.  ال 14
 من ھذا المنطلق، ال أتفق مع ذلك، وأسجل اعتراضي رسمًیا على المقترح النھائي لألسباب التالیة:  15

") وارتفاع مقترحھم للوصول لنفس مركز ACیة حیال زیادة الصالحیات المقترحة للجنة االستشاریة ("لدي مخاوف قویة للغا .1
 "). SOوصالحیات المنظمات الداعمة ("

 . ccTLDفیما یتعلق بتعاملھا مع مدیري نطاقات  ICANNأغفل المقترح النھائي تماًما تدابیر مساءلة  .2
 وھذا اإلغفال أمر خطیر.

مع  ICANNف قویة للغایة حیال الطریقة التي تعاملت بھا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة ما زالت لدي مخاو .3
 لحقوق اإلنسان. ICANNمساءلة 

 وعلى األقل، یجب أن ینص التقریر النھائي على أنھ: 
یما ممارسة حریة باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان األساسیة، الس ICANNفي إطار مھمتھا وضمن عملیاتھا، سوف تلتزم 

 التعبیر وحریة تدفق المعلومات والقواعد اإلجرائیة وحق الملكیة 
 قیود. أيبدون 

 األسئلة  .4
 بموجب أي صالحیات قانونیة سیحدث ھذا النقل،  •
 ما الذي سیتم نقلھ في حقیقة األمر،  •
 وما ذاك الذي لن یتم نقلھ،  •

 بقیت دون ردود. 
 الرد على ذلك لكي تتم أي عملیة نقل للوظائف و/أو منطقة الجذر. یجب

لقد سجلت في مالحظاتي مسبًقا بشأن شرعیة الطریقة التي أجرت بھا مجموعة العمل عبر المجتمع مداوالتھا والتي كانت، في  .5
 كثیر من األحیان، انتھاًكا لمیثاقھا.

، سیًئا جًدا لدرجة أنھ 16/02/2016ة ھذا، والذي سبق تقدیمھ من قبل في یعد آخر مثال، وھو ما أدى إلى مراجعة تقریر األقلی
 یتطلب بعض التفاصیل: 

(بشأن توافق اآلراء الذي  2) في التوصیة رقم 74اعتراضاتھم على البند ( ICANNأبدى أعضاء مجلس إدارة  )أ(
 اكتمال المقترح النھائي.  بعدتم التوصل إلیھ)، 

ن (في غیاب الثالث) فتح المداوالت، ما أدى إلى عقد مؤتمٍر ھاتفي في بعد ذلك، أعاد رئیسان مشاركا )ب(
 حیث طرحا المسألة للتصویت ولم یتم التوصل إلى توافٍق على أي حال.  23/02/2016

إتیان المیثاق على ذكر التصویت، من الجدیر بالمالحظة أن ھذین الرئیسین المشاركین أذنا  عدمإضافة إلى  )ج(
(اثنین منھما لم یكونا حتى  ICANNمن أعضاء مجلس إدارة  11و ICANNمل لمسؤول اتصال فریق ع
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(السیدة ھیمراجاني والسید  ICANNمدرجین كمشاركین في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 شحادة) بالتصویت على المسألة المطروحة. 

باعتبارھم أغلبیة عظمى مؤیدة لحذف البند محل  –ثم أرسل الرئیسان المشاركان بریًدا إلكترونًیا معلنین فیھ أنھم  )د(
 قد حذفوا البند من المقترح النھائي.  –النزاع 

" التوافق التام" في المیثاق، ولم أجد سوى عبارتي "األغلبیة العظمىإنني لم أتمكن من العثور على عبارة " )ه(
 ". ال یعد توافًقا"، مما یعني أن أي شيء آخر "افقالتوو"

بدون أیة فترة للتعلیق العام وال انتظار تحدیثات  –أما المقترح النھائي حًقا فقد تم إرسالھ إلى المنظمات األعضاء  )و(
 48خالل وھو ما كان مقرًرا إجراؤه في  –على بیانات األقلیة الحالیة أو بیانات األقلیة الجدیدة المنتظر تقدیمھا 

 ساعة. 
 وإنني أجدد اعتراضي على تلك العملیة اإلقصائیة.

ا بشكل سریع.  .6  تم تجمیع ھذا المقترح سوّیً
ولقد خضعنا نحن (األعضاء الممثلین في مجموعة العمل عبر المجتمع) لجدول زمني وموعد نھائي تعسفي ومفروض ذاتًیا 

 وغیر واقعي تماًما. 
 جال إال المقترح النھائي. لألسف، لن یحصد ثمرة ھذا االستع .7

وكان ذلك معقًدا أكثر من الالزم، ویصعب فھمھ حتى من قبل العدید من األعضاء والمشاركین في مجموعة العمل عبر المجتمع 
دقیقة لعرض ملخص للمسألة  22، استغرق األمر 23/02/2016. وفي أثناء المؤتمر الھاتفي في ICANNلتعزیز مساءلة 

 فقط.
 من فترات التعلیق العامة مثال آخر على االستئثار المتعمد للعملیة.  الجذريیعد التقصیر  .8

وحتى لو لم تكن تلك العیوب الخطیرة السابقة موجودة، فھذا في حد ذاتھ، سیكون أمًرا خطیًرا لشرعیة عملیة مجموعة العمل 
 عبر المجتمع والمقترح النھائي.

 ًعا لفترة تعلیقات عامة مناسبة.ولحسن الحظ، قد ال یزال المقترح النھائي خاض
أسلم بأن ھذا المقترح النھائي یضیف طبقات إضافیة من البیروقراطیة بكل بساطة دون تحقیق الكثیر، أو تحقیق أي شيء على  .9

 اإلطالق. 
كیانات. أسئلة جدیدة وال حلول لھا، والتي قد تؤثر على مصالح مجموعة كبیرة من ال IANAتشتمل عملیة انتقال اإلشراف على  .10

 ویشمل ذلك القطاعین العام والخاص، ویشارك في ذلك الوالیات المتحدة على المستوى المحلي والمصالح الدولیة.
مدفوعة بالنتائج وتعرض وجھات نظرھا بشأن القضایا  ICANNوینبغي أن تكون مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

قشات أكثر عقالنیة وكاملة بدالً من التسرع في إنتاج شيء للوفاء بالمھلة التي فرضتھا المھمة التي تقدمھا عملیة االنتقال في منا
 على نفسھا، وبكل بساطة لیس ھناك مبرر لذلك.

مراًرا وتكراًرا أنھ من الضروري تقدیم المشورة، وفعلت ذلك بعبارات ال غموض فیھا، وذكرت بأن  NTIAوجدت وكالة  .11
 .NTIAلبي االختصاصات التي حددتھا وكالة مجموعة العمل عبر المجتمع لم ت

 وأسلم بأن المقترح النھائي لم یلبي ذلك بعد.
) وتیجاني بن جمعة (عضو لجنة GACأنوه إلى أھمیة بیانات األقلیة الصادرة عن األعضاء المعینین أولجا كافالي (عضو لجنة  .12

ALAC وإیزومي أوكوتاني (من منظمة (ASO من منظمة) وروبین جروس (GNSO وأضم صوتي إلى بیان أقلیة السیدة (
 جروس.

یجب أن أشیر إلى أن المیثاق ال یتناول بیانات األقلیة إال في حاالت الخالف فقط. فإن خالف عضو معین واحد من كل منظمة 
 أقلیة صغیرة.  لن تكونعضو، 

 توافق على المقترح النھائي. ال یوجدوھذا یعني أنھ 
 علیھ كما ھو. NTIAعلى رفض ھذا المقترح النھائي وأال توافق وكالة  ccTLDت مدیري نطاقا بقوةوإني ألحث  16
 وأقدم بیان األقلیة ھذا إلضافتھ إلى المقترح النھائي حسبما یقتضي المیثاق. 17

 
  إیبرھارد دبلیو لیسھ 18
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 بیان األقلیة من أولجا كافالي 19
 GAC، ولجنة ICANNعضو بمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  20
 السادة الرؤساء المشاركون، 21
 ICANNبعد عدة شھور من العمل الشاق، قدمت مجموعة العمل عبر المجتمع مقترح نھائي لتوافق علیھ اللجنة ثم قدمتھ لمجلس إدارة  22

تحدیداً،  . وكانت المفاوضات التي أدت إلى تقدیم ھذا المقترح قویة للغایة، ومخیبة لآلمال في بعض األحیان. وبشكل أكثرNTIAووكالة 
أن  –بغیة الحد من قدرة الحكومات على أن تكون جزًءا من  IANAكانت ھناك محاوالت من بعض أصحاب المصلحة لالستفادة من انتقال 

المجتمع، وقد تعرض نجاح العملیة الشاملة للخطر، وعلى نطاق أوسع، قد تعرضت ثقتنا للخطر فیما جلبنا جمیًعا ھنا في المقام  –یتعزز 
 وھو نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. األول:

 
 دور الحكومات في مجتمع أصحاب المصالح المتعددین 23
الحالي ھو اعتقاد  ICANNالفكرة بأن الحكومات تھدد مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین، أو تستفید من "وضع خاص" في ھیكل  24

 خاطئ:
)، في حین أن الدوائر GACاللجنة االستشاریة الحكومیة (، من خالل ICANNتتمتع الحكومات بدور استشاري فقط في ھیئة  •

 األخرى تمارس دوًرا في اتخاذ القرار، على سبیل المثال، من خالل صیاغة التوصیات المتعلقة بالسیاسات.
الختیار المناصب القیادیة في مجلس إدارة ھیئة  ICANN) التابعة لھیئة NomComال تشترك الحكومات في لجنة الترشیح ( •

ICANN  ومنظمةccNSO  ولجنةALAC على عكس اللجان االستشاریة/المنظمات الداعمة األخرى في ،ICANN. 
، في حین یمكن للجان االستشاریة/المنظمات الداعمة األخرى انتخاب ICANNال تشترك الحكومات في مجلس إدارة ھیئة  •

ن للجنة االستشاریة الحكومیة تعیین منسق عالقات فقط أعضاء من مجلس اإلدارة بصورة مباشرة ومن خالل لجنة الترشیح. یمك
 في مجلس اإلدارة وال یكون لھ الحق في التصویت.

، حتى لو تمت الموافقة على المشورة دون أي اعتراض رسمي. GACرفض مشورة لجنة  ICANNیمكن لمجلس إدارة ھیئة  •
جنة االستشاریة الحكومیة" وفشل في "إیجاد حل مقبول من باتخاذ إجراء ال یتوافق مع مشورة الل ICANNإذا قام "مجلس إدارة 

)، یكون االلتزام الوحید للمجلس ھو "تحدید أسباب عدم اتباع GAC2الطرفین" (وھو التزام ال ینطبق فقط على مشورة لجنة 
المعتمدة  PDPسة . ومن ناحیة أخرى، یمكن رفض عملیة وضع السیا3مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة في قرارھا النھائي"

 . 4فقط عبر غالبیة ثلثي المجلس GNSOمن منظمة  %66بنسبة 
 على العكس تماًما، فإننا نعتقد أن الحكومات ھي جزء أساسي من المجتمع: 25

ھي أكثر الكیانات تنوًعا من الناحیة الجغرافیة في المجتمع. وال ینبغي االستھانة بھذا العنصر، نظًرا إلى طرح  GACلجنة  •
 .1998مرات عدیدة منذ إنشائھا في عام  ICANNدویل ھیئة قضیة ت

تضع الحكومات منظوًرا فریًدا بشأن قضایا السیاسات العامة ویظل أصحاب المصلحة ھم األكثر شرعیة عندما یتعلق األمر  •
 بحمایة المصلحة العامة.

االستیالء علیھا من خالل المصالح سواء عند وجود تدخل حكومي قلیل أو عدم وجوده لخطر  ICANNیمكن أن تتعرض ھیئة  •
 الخاصة أو بتضییق مصالح الشركات.

 
 11و 2و 1والتي ستؤدي إلى تغیرات في التوصیات رقم  18الحلول المقترحة لما یسمى باختبار اإلجھاد  26
والذي أدى  18ار اإلجھاد بشكل خاص، شعرنا بخیبة أمل كبیرة عندما تم رفض الحل "الوسط" األخیر فیما یتعلق بالقضایا المرتبطة باختب 27

 . 11و 2و 1إلى تغیرات في التوصیات رقم 

                                            
یحدد بعدھا مجلس اإلدارة بأن ھذه  ٪66ما لم یكن ھناك تصویت بنسبة أكبر من  ccNSO. ب: "یقوم مجلس اإلدارة بتبني توصیة 15، الملحق ب، القسم ICANNلوائح  2

یوًما بعد تقدیم بیان مجلس یقوم المجلس بمناقشة أعضاء مجلس اإلدارة بشأن بیانھم خالل ثالثین (…).عموًما.  ICANNأو  ICANNالسیاسة لیست في مصلحة مجتمع 
، من خالل تقنیة االجتماع عبر اإلدارة إلى المجلس. ویقوم مجلس اإلدارة بتحدید طریقة مناقشة كل من المجلس ومجلس اإلدارة بشأن بیان مجلس اإلدارة (على سبیل المثال

خرى). كما ینبغي عقد المناقشات بنیة حسنة وبطریقة مناسبة وفعالة وفي الوقت المناسب وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة أو عن طریق البرید اإللكتروني أو بأي طریقة أ
 للتوصل إلى حل یقبلھ كافة األطراف".

 .2، القسم 11، المادة ICANNلوائح  3
ینبغي اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة  GNSOمعتمدة من قبل أصوات الغالبیة العظمى من  PDP: "أیة توصیات لعملیة وضع السیاسة 9، الملحق أ، القسم ICANNلوائح  4

 ICANNأو  ICANN) من أعضاء مجلس اإلدارة، ویحدد مجلس اإلدارة أن مثل ھذه السیاسة لیست في صالح مجتمع 2/3وإال، عن طریق التصویت مما یزید عن ثلثي (
 عموًما".
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" یراعي اختبار 1األخیر والتكمیلي بشأن توصیات مسار العمل  ICANNوفًقا "لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  28
ل فیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة التابعة لھیئة  18اإلجھاد  إجراءات التشغیل الخاصة بھا وذلك للتحول من  ICANNالسیناریو الذي ُتعدِّ

. وفي ھذا السیناریو، قد یتوافق دور لجنة ICANNقرارات اإلجماع (ال اعتراضات) إلى التصویت باألغلبیة على مشورة مجلس إدارة 
GAC  في عملیة اتخاذ القرار مع الدور الذي تقوم بھ لجنةALAC وGNSO وCCNSO قد بعض المشاركین في بالفعل. ومع ذلك، یعت

من تبني عملیة اتخاذ القرار التي یستخدمھا أصحاب المصلحة اآلخرین أمر ضروري  GACمجموعة العمل عبر المجتمع بأن منع لجنة 
 أكثر خضوًعا للمساءلة. ICANNلجعل ھیئة 

. NTIA، بما في ذلك اإلجراءات التي تتضمن وكالة 18جرى تعمیم العدید من األسس المنطقیة لتبریر اإلجراءات المتعلقة باختبار اإلجھاد  29
من  IANAلم تكن جزًءا من الشروط األولیة الالزمة لقبول انتقال  18ومع ذلك، فإن الحلول المقترحة للقضایا التي أثارھا اختبار اإلجھاد 

 عن العملیة االنتقالیة، اختصت أربعة مبادئ وھي:  NTIA، عندما أعلنت وكالة 2014. وفي مارس NTIAوكالة قبل 
 دعم نموذج أصحاب المصالح المتعددة وتعزیزه؛ •
 الخاص باإلنترنت؛ DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  •
 عاتھم؛وتوق IANAالوفاء باحتیاجات العمالء والشركاء العالمیین لخدمات  •
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. •

إلى منظمات  NTIAأیضاً بأنھا "لن تقبل مقترحات مشاریع لنقل مسؤولیة الدور الذي كانت تقوم بھ  NTIAفي بیانھا الصحفي، حددت  30
ة، خصوًصا الحالي صفة منظمة حكومی ICANNتدار من قبل حكومات أو منظمات دولیة حكومیة". على حد علمنا، ال ینطبق على ھیكل 

 .NTIAولذلك، فإن الوضع الراھن قد یلبي متطلبات  وأن الحكومات ال تملك إال دوًرا استشارًیا، من خالل اللجنة االستشاریة الحكومیة.
ه ، وشكوكھم حول تأثیر مثل ھذ18على الرغم من مخاوفھم القویة للغایة من العدید من الحكومات بشأن الحلول المقترحة الختبار اإلجھاد  31

بدبلن،  GACخالل اجتماع دبلن، على النحو المبین في بیان  على حزمة التوافق GACفقد وافقت لجنة ، ICANNالحلول على مساءلة 
. واستندت ھذه التسویة، في جملة أمور منھا، أن تحصل IANAمن أجل تحقیق انتقال  والتي توضح مدى استعدادھا للتوصل إلى حل وسط

 في تحدید اآلراء.  GACوعلى الحفاظ على استقاللیة  GACلرفض مشورة  ICANNأعضاء مجلس إدارة ) 2/3على موافقة ثلثي (
من تقریر مجموعة العمل عبر المجتمع الثالث تعریًفا محدوًدا للغایة للتوافق في اآلراء، بأنھ "اتفاق عام في حالة عدم  11اقترحت التوصیة  32

بدبلن، وبالتالي فإنھ قد تسبب في رفض  GACكبیًرا من المبادئ المتفق علیھا في بیان وجود أي اعتراض رسمي"، وھو ما یمثل تحوالً 
) أعضاء مجلس 2/3. ومع ذلك، اقترحت مسودة التقریر الثالث الحصول على موافقة ثلثي (GACمن قبل بعض أعضاء  11التوصیة 

 بدبلن. GAC، وھو ما یتفق مع بیان GACاإلدارة لرفض مشورة 
األخیر والتكمیلي بشأن توصیات مسار  ICANN"الوسط" المقترح في "مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة تم نشر الحل  33

 " في شھر فبرایر كالتالي:1العمل 
 الحفاظ على التعریف المحدود للغایة للتوافق في اآلراء، بأنھ "عدم وجود أي اعتراض رسمي"؛ •
 )؛2/3بدالً من الثلثین ( ٪60بإجماع  GACتعیین الحد األدنى لرفض مشورة لجنة  •
على المشاركة في آلیات تمكین المجتمع إذا كانت تھدف إلى تحدي مجلس اإلدارة لتنفیذ مشورة لجنة  GACالحد من قدرة  •

GAC - أثارھا  لم تتم مناقشة ھذا المقترح في مجموعة العمل عبر المجتمع من قبل، ونادًرا ما یتعلق ذلك بالقضایا األولیة التي
 .18اختبار اإلجھاد 

في فترة التعلیق  GACلقد فشلنا في فھم كیفیة قیام تلك المقترحات الجدیدة بمعالجة المخاوف التي أعرب عنھا العدید من أعضاء لجنة  34
العامة، مثل ما یتعلق بقدرة الحكومة على إعاقة مسودة المشورة التي وافقت علیھا األغلبیة الساحقة من الحكومات. وعلى الرغم من 

، وقد یؤدي التوصل إلى إجماع كامل لكل قضیة مدروسة في GACالوصول إلى إجماع في اآلراء ینبغي أن یظل الھدف األسمى للجنة 
وھو في رأینا  -ناقص واحد  ٪100لحاالت إلى الشلل التام. أي مشورة افتراضیة تعكس أقل من اإلجماع الكامل (بما في ذلك بعض ا

 GACونتیجة لذلك، فإن قدرة لجنة  سیكون ممثالً عن إجماع اآلراء الكامل في األساس) یمكن رفضھا بأغلبیة بسیطة من مجلس اإلدارة.
بمعظم أعضائھا ستكون محدودة للغایة ویمكن من الناحیة النظریة أن ُتتخذ قرارات دون أي مساھمة كبیرة من للمشاركة في مناقشة تتعلق 

. ولمنع حدوث ذلك، نعتقد بضرورة عدم إلزام الحكومات بدور واحد في عملیة اتخاذ القرار، ال سیما إذا كان سیتم بحث GACلجنة 
 .موضوعات مثیرة للجدل

. وفیما یتعلق بقدرة IANA/ICANNمرة أخرى خفض قدرتھا في االشتراك في مرحلة ما بعد انتقال  GACنالحظ أنھ قد ُطلب من  35
GAC  على المشاركة في آلیات تمكین المجتمع، نعتقد أنھ ینبغي إعادة النظر في مثل ھذا القرار بعنایة، وینبغي عدم فرض ضغوط وفترة

 زمنیة قصیرة. بمزید من التفصیل:
فقط، ولیس لجمیع اللجان االستشاریة/المنظمات الداعمة  GACا ینبغي تطبیق مبدأ "منح الفرصة الثانیة" للجنة نحن ال نفھم لماذ •

 التي یمكن أن تشارك في تمكین المجتمع لتحدي مجلس اإلدارة بشأن تنفیذ مشورتھم أو التوصیة بالسیاسات.
 مسؤولیة تحدید ما إذا كانت ترغب في المشاركة في قدرة اتخاذ القرار على آلیات المجتمع. GACیقع على عاتق لجنة  •
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على المشاركة في صالحیات المجتمع فقط بالنسبة للحاالت التي تشمل السیاسة العامة/الجوانب  GACسیكون الحد من قدرة  •
 المجتمع التي تشمل تنفیذ مجلس اإلدارة لمشورتھا.من المشاركة في صالحیات  GACالقانونیة أمر متناقض، في حین یتم منع 

بدبلن. ومع ذلك،  GACأظھرت الحكومات مرونة مثیرة لإلعجاب، وحاولت التوصل إلى حل وسط في نواح كثیرة، كما ورد في بیان  36
ون وصف "الفائز ، ولذا، وبدالً من التوصل إلى "حل وسط"، سیكGACتمت االستجابة لجزء من مطالب ممثلي المجتمع، على حساب 

األخیر  ICANNیحصل على كل شيء" وصًفا أكثر دقة في الواقع مما ھو مقترح في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 
 .1والتكمیلي بشأن توصیات مسار العمل 

 
 أولجا كافالي 37
نیا ومالي ونیجیریا وباراغواي وبیرو والبرتغال ھذا البیان تدعمھ حكومات دول األرجنتین وبنین والبرازیل وتشیلي ودومینیكا وفرنسا وغی 38

 وروسیا االتحادیة وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وأوروغواي وفنزویال.
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 بیان األقلیة من تیجاني بن جمعة 39
 ALAC، ولجنة ICANNعضو بمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  40
(تعدیل حد  2، أود التصریح ببیان األقلیة ھذا بشأن التوصیة رقم ICANNة بصفتي عضو في مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءل 41

 (حقوق اإلنسان): 6التأیید الالزم لممارسة صالحیات المجتمع) والتوصیة رقم 
 

  :73، الفقرة 2التوصیة  42
نمثل مجتمع اإلنترنت بأكملھ. وبعدد منظمات داعمة/لجان استشاریة، یقال لنا إننا ال  5لّما كان المجتمع ذو صالحیات التمكین یتشكل من  43

منظمات  5أقل، سیتأثر تمثیلنا بصورة خطیرة. لذا، لیس من المقبول تقلیل حد التأیید إذا كان سینتج عن ذلك انخفاض تشكیل المجتمع عن 
فقط من  2ع بتأیید داعمة/لجان استشاریة، لیس ذلك بسبب التمثیل فحسب، وإنما أیًضا ألننا سنجد أنفسنا نمارس صالحیات المجتم

منظمات داعمة/لجان استشاریة إلى إعادة النظر  5المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة للقرار ألنھما یمثالن أغلبیة. وسیؤدي التقلیل عن 
 في عملیة المساءلة برمتھا.

 
  :6التوصیة  44
باحترام حقوق اإلنسان یشمل المسائل المدرجة في  ICANNأعرب عن قلقي إزاء عدم وضوح النص المقترح بشأن ما إذا كان التزام  45

 فقط أم أنھ یشمل كذلك جوانب أخرى مثل المحتوى.  ICANNمھمة 
 

 تیجاني بن جمعة 46
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 بیان األقلیة من إیزومي أوكوتاني 47
 ASO، ومنظمة ICANNعضو بمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  48
لمجموعة العمل عبر المجتمع  1) إلى أن مجتمع ترقیم اإلنترنت ال یعتمد على مقترح مسار العمل ASOنوھت منظمة دعم العناوین ( 49

. وإنما سنعتمد في المقام األول على اتفاقیة تعاقدیة (أو "اتفاقیة ICANNمن أجل تحقیق توقعاتنا بشأن مساءلة  ICANNلتعزیز مساءلة 
ومجموعة  CRISP، على النحو الموضح في المقترحین المقدمین من فریق ICANNو مستوى الخدمة") بین تسجیالت اإلنترنت اإلقلیمیة

ICG .لتوفیر آلیات المساءلة الالزمة 
. بید أن IANAوفي سبیل خدمة ھذه القضیة، یجب أن تطبق اتفاقیة مستوى الخدمة المقترحة أثناء عملیة انتقال اإلشراف على وظائف  50

من واجباتھا  ICANNقة" بحیث حتى لو تم التوقیع علیھا في الحال، فلن ُتطبق إال بعدما ُتعفى االتفاقیة صیغت بلغة "الشروط المسب
 .NTIAبموجب عقد وكالة 

قیع أوشكت مفاوضات اتفاقیة مستوى الخدمة لمجتمع األرقام على االنتھاء، وإننا نتوقع الوصول إلى اتفاٍق في المستقبل القریب. ونقترح التو 51
في نفس اإلطار الزمني المحدد لتطبیق توصیات مجموعة العمل عبر المجتمع.  ICANNمستوى الخدمة المتفق علیھا مع فوًرا على اتفاقیة 

 تم حلھا كما ینبغي. ICANNوبتطبیق كال العنصرین في ذلك الوقت، سنشعر باالرتیاح ألن قضایا مساءلة 
 

 مع أطیب التحیات، 52
 ASOإیزومي بالنیابة عن منظمة  53
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 ة من روبین جروسبیان األقلی 54
 GNSO، ومنظمة ICANNعضو بمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  55
 وتھمیش المنظمات الداعمة GACالرأي المخالف للعضو روبین جروس بشأن مسألة اإلفراط في تمكین لجنة  56
تحسینات مھمة  1لمسار العمل  ICANNفي حین تعد معظم التوصیات الواردة في تقریر مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  57

، یظل المقترح معیًبا في جانب واحد بالغ األھمیة: أال وھو أنھ سیسمح بإجراء تغییرات جذریة على ICANNوجدیرة بالثناء لعملیة مساءلة 
مساھم في اتخاذ ) عن طریق التصدیق على إدماجھا في المجتمع ذي صالحیات التمكین كGACطبیعة اللجنة االستشاریة الحكومیة (

ستتحول من دوٍر  ICANNأن تصبح مساھًما في اتخاذ القرارات، فإن وظیفتھا التقلیدیة في  GACالقرارات. فإذا اختارت لجنة 
وعملیاتھا وقضایا حوكمة الشركة. وباإلضافة إلى ذلك، یرفع  ICANN"استشاري" إلى دور "یساھم في اتخاذ القرارات" بشأن سیاسات 

بشأن التوافق، في امتیاٍز  GACالداخلیة حتى یستطیع مجلس اإلدارة رفض اتباع مشورة لجنة  ICANNالتأیید في لوائح  المقترح حدَّ 
 مقارنة بغیرھا من اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة. ICANNالتي عززت من صالحیتھا في ھیكل ھیئة  GACمستقل للجنة 

 اب مختلفة.خطأً لعدة أسب GACیعد مقترح إعالء لجنة  58
ألي التزامات تفرض علیھا أن تتبنى منھًجا یقوم على  GACالمبھمة. وال تخضع لجنة  GACیتمثل الشاغل األول في طبیعة لجنة  59

القانوني بموجب  ICANNالشفافیة ومشاركة القاعدة الشعبیة ال في مداوالتھا وال في عملیاتھا. كما أنھ لیس لدیھا أي التزام بدعم واجب 
لوائحھا الداخلیة ونظامھا األساسي للتصرف على نحو منفتح وشفاف وبطریقة تضمن مشاركة القاعدة وتعدد أصحاب المصلحة. ویؤدي 

األساسي ولوائحھا الداخلیة  ICANNتمكین جھة تأسیسیة غیر شفافة بھذه الطریقة إلى المخاطرة بوجود تعارض مع بنود أخرى في نظام 
 لواجبھا ومھمتھا. ICANNِعد بانفتاح وشفافیة ومساواة ومشاركة القاعدة في اتخاذ القرارات والعملیات أثناء إجراء التي ت

. وباألخص عندما تم ICANNیتعارض مع الرغبات التي أعربت عنھا األغلبیة في مجتمع  GACالشاغل الثاني ھو أن تمكین لجنة  60
، ومع GACمع بأغلبیة ساحقة زیادة حد التأیید الالزم لمجلس اإلدارة لرفض مشورة لجنة ، حیث رفض المجت2014االقتراح من قبل في 

وقد تم اإلعراب عن اعتراضات مماثلة في التعلیقات العامة على العدید من مقترحات مجموعة  5ذلك، ھذا ھو تحدیًدا ما یفعلھ ھذا المقترح.
. وبالنسبة لكثیٍر من المعلقین GACأیید الالزم لرفض مجلس اإلدارة لمشورة العمل عبر المجتمع التي أثارت شواغل مھمة حول حد الت

"تمییًزا ال ینطوي على فارق"، ألن المبدأ الذي یستند إلیھ المقترح  %66-%60-%50المعنیین، یعد التمییز بین حد التأیید لمجلس اإلدارة 
. ویعد الجانب اإلیجابي من مقترح مجموعة العمل عبر ICANNیئة والذي یقضي بالحد من السیطرة الحكومیة على اإلنترنت من خالل ھ

بشأن التوافق" التي  GACھو أنھ یقدم درجة أكبر من التیقن والوضوح حول تعریف "مشورة لجنة  ICANNالمجتمع لتعزیز مساءلة 
بشأن حوكمة  GACات إلى لجنة تراعي رغبات اآلخرین. ولكن ال ینبغي للمجتمع أن یضطر إلى التنازل عن قدر أكبر من الصالحی

ICANN  .بدالً من الوضوح والتیقن الالزمین بشأن نوع مشورة اللجنة التي تتطلب تعامل مجلس اإلدارة بطریقة تراعي رغبات اآلخرین
ف على والعملیة الحینیة النتقال اإلشرا ICANNفھذه "مقایضة" ال ینبغي أن یضطر المجتمع إلى إجرائھا من أجل تحسینات مساءلة 

IANA .بھدف أن یصبح قادًرا على االستمرار 
 GACذاتھا. فإعطاء لجنة  GACوضمن لجنة  ICANNفي تمكین المجتمع محل خالف في مجتمع  GACثالًثا، تعد مشاركة لجنة  61

صالحیة جدیدة ومعززة  GACسیمنح لجنة  ICANNصوًتا مساوًیا لصوت المنظمات الداعمة واللجنة االستشاریة العامة بشأن حوكمة 
، التي ال تجیز للجنة "GAC. وبینما ُتعتبر "صیغة تكوین لجنة ICANNإلى حٍد كبیر في عملیة اتخاذ القرار وھیكل الحوكمة في 

بشأن التوافق، تحسًنا في نطاٍق محدد وضیق، غیر أنھا ال تتناول المشكلة  GACالتصویت على قرارات مجلس اإلدارة بسبب مشورة لجنة 
على  GAC. كما أنھا لن تحد من قدرة لجنة ICANNاألساسیة لتزوید الحكومات الوطنیة بدوٍر یساھم في اتخاذ القرارات بشأن حوكمة 

 IANAالمشاركة في اتخاذ القرارات لعزل أعضاء مجلس اإلدارة أو رفض المیزانیات والخطط االستراتیجیة أو البت في مسائل انفصال 
 ت المجتمع الجدیدة الممنوحة لتمكین المجتمع بموجب ھذا االقتراح.أو غیر ذلك من صالحیا

لم تصرح بأنھا ترید ھذا التغییر الجوھري في دورھا أو بأنھا ترغب في ھذه الزیادة صالحیاتھا بشأن مجلس  GACاألھم من ذلك أن لجنة  62
تلك التوصیات الخالفیة في مقترح مجموعة العمل بأنھا لم تستطع التوصل إلى توافق آراء بشأن  GAC. بل صرحت لجنة ICANNإدارة 

ذوي الصوت المسموع المشاركین في مناقشات مجموعة  GAC). ولألسف، قامت أقلیة صغیرة من ممثلي لجنة CCWGعبر المجتمع (
نوا من اتخاذ وتمك IANAباستغالل رغبة المجتمع في تعجیل عملیة انتقال اإلشراف على  ICANNالعمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

تحت الھیكل  GACأكبر مما لدى لجنة  ICANNعملیة إصالح المساءلة رھینة من أجل الحصول على قدٍر من الصالحیات بشأن حوكمة 
 .ICANNالحالي لھیئة 

ونغرس إلى المخاطرة بدعم الوالیات المتحدة لعملیة االنتقال. فإذا اعترض ك ICANNوأخیًرا، یؤدي تعزیز صالحیات الحكومات في  63
على ھذا المقترح، لن تكون ھناك فرصة لنجاح المقترح عند وروده. ولقد أرسل كونغرس الوالیات  NTIAالوالیات المتحدة أو وكالة 

عدًدا من اإلشارات الواضحة إلى أنھ ال ینبغي توسیع مناطق النفوذ الحكومي في عملیة انتقال اإلشراف  NTIAالمتحدة ووكالة 

                                            
5 en-15-08-2014-advice-gac-amend-comments/bylaws-https://www.icann.org/public 

https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amend-gac-advice-2014-08-15-en
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كما فعلت مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة  ICANNاالقتراح بزیادة نفوذ الحكومات على  ومن خالل IANA.6 على
ICANN فإن ذلك یدعو إلى الرفض تحدیًدا من األطراف التي یجب أن تصدق في النھایة على المقترح ومن ثم تعرض عملیة االنتقال ،

 برمتھا للخطر.
عدًدا من اإلصالحات المھمة والتي كان ینبغي إجراؤھا منذ وقت  ICANNلتعزیز مساءلة یتضمن مقترح مجموعة العمل عبر المجتمع  64

) وإجراء طلب إلعادة النظر وحقوق IRPللمراجعة المستقلة ( ICANNطویل على المساءلة بما في ذلك إجراء تحسینات على عملیة 
وغیر ذلك من تدابیر إصالح المساءلة  ICANNسان في عملیات عزل أعضاء مجلس اإلدارة والتزام اللوائح الداخلیة باحترام حقوق اإلن

الجدیرة بالثناء حقا. ومع ذلك، فإن الضرر طویل األمد الذي سیلحق باإلنترنت المجاني والمفتوح من جراء ما یطرحھ المقترح من تبدیل 
 ع الخاص یعد خطأً جسیًما.وبعیًدا عن المنظمات الداعمة والقطا ICANNتوازن القوى التقلیدي لصالح الحكومات ضد 

                                            
تعارض في ، صرحت وزیرة التجارة األمریكیة السیدة بیني بریتزكر أن الوالیات المتحدة س2014بلوس أنجلوس عام  51رقم  ICANNفي  6

كل مناسبة "المقترحات التي تجعل الحكومات مسؤولة عن حوكمة اإلنترنت". كما أن عضو مجلس الشیوخ األمریكي جون ثون والسناتور 
، 2014یولیو  31، في ICANNاألمریكي ماركو روبیو، بعثا بخطاب إلى الدكتور ستیفن كروكر، رئیس أعضاء مجلس إدارة 

en.pdf-31jul14-crocker-to-rubio-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/thune  
 (التوكید بالخط المائل مضاف):

 33أن تمنع الحكومات من ممارسة نفوذ غیر مشروع على حوكمة اإلنترنت. وفي أبریل، لقد قدنا  ICANN"أوالً، یجب على 
 NTIA. وكتبنا في الخطاب: إحالل دور وكالة NTIAبخصوص عملیة انتقال اإلشراف على  NTIAسناتوًرا في خطاب إلى وكالة 

تقلیص فرص تدخل الحكومات على  ICANNبغي لھیئة محل منظمة حكومیة أخرى سیكون كارثًیا وسنعارض ھذه الخطة بقوة. ین
نحو غیر الئق في قضایا الحوكمة غیر السیاسیة. تتضمن بعض األفكار لتحقیق ھذا ما یلي: عدم السماح لممثلي الحكومات بأن یكونوا 

اللجنة االستشاریة  ، وقصر مشاركة الحكومات على األدوار االستشاریة فقط، كأن یكون ذلك عبرICANNأعضاًء في مجلس إدارة 
فقط إذا تم تقدیمھا باتفاق جمیع األعضاء.  GACالداخلیة بحیث ُیسمح باستالم مشورة  ICANN، وتعدیل لوائح )GAC(الحكومیة 

 فرصة للحكومات بأن تزید من نفوذھا. IANAوال ینبغي أن تتیح عملیة انتقال اإلشراف على 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/thune-rubio-to-crocker-31jul14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/thune-rubio-to-crocker-31jul14-en.pdf
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