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مع حسًنا. إًذا أھًال ومرحًبا بكم جمیًعا في ھذه الندوة حول مجموعة العمل عبر المجت لیون سانشیز: 

. المقررون موجودون معنا الیوم. لدینا بعض الوجوه الجدیدة CCWGلتعزیز المساءلة 

وبعض الوجوه التي اعتدنا على وجودھا أیًضا والھدف من ھذه الجلسة بالطبع ھو عرض 

بعد  ICANNالخطوات التي اتبعناھا في محاولة إلعداد مقترح یمكننا من تعزیز مساءلة 

 إجراء عملیة االنتقال.

 

 لذا دعونا ننتقل رجاًء إلى شریحة العرض األولى.

 

كما ترون على الشاشة، برزت سلسلة من المخاوف عندما بدأت عملیة االنتقال وعندما 

المجتمع األكبر للبدء بالعمل على مقترح یتم تسلیمھ إلى اإلدارة  ICANNدعت منظمة 

فقة علیھ من قبل لكي تتم مراجعتھ والموا NTIAالوطنیة لالتصاالت والمعلومات 

الحكومة األمریكیة لكي تنتقل عملیة اإلشراف على نظام اسم النطاق إلى مجتمع اإلنترنت 

األكبر. وھذه المخاوف مرتبطة لما قد یحدث عند إجراء عملیة االنتقال وإذا أنھت الحكومة 

قة حیث ُینظر إلى ھذه العال ICANNاألمریكیة عالقتھا التاریخیة التعاقدیة مع منظمة 

 .ICANNكسند لألمور المتعلقة بالمساءلة على مستوى منظمة 

 

مجموعة تدیرھا منظمات مختلفة  ICANNلذا نتیجة لھذه المخاوف، أطلقت منظمة 

ونھًجا ثانًیا متوازًیا مع نشاطات مجموعة العمل عبر المجتمع وباقي نشاطات المجتمعات 

 6تعلقة بالمساءلة. استئجرت في محاولة لمعالجة ھذه المشاكل الم ICGفي مجموعة 

 .2014منظمات ھذه المجموعة. وبدأنا العمل في شھر دیسمبر 

 

 لذا ھل یمكننا االنتقال رجاًء إلى الشریحة التالیة.  
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كما ترون، یحاول الخط الزمني توضیح الطریقة التي بدأنا فیھا نعمل على القضیة التي 

رؤیة الخطوط الزمنیة المتوازیة  ویمكنكم ICANNنحاول من خاللھا تعزیز مساءلة 

 ھنا.

 

لدینا بالطبع اإلعالن الذي وصلنا من اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات والذي تعّبر 

. تم اإلعالن عن ذلك ICANNأو إلنھاء العقد مع منظمة  --فیھ عن استعدادھا إلطالق

 .2014، على ما أعتقد. أجل. 2014في عام  --. و2013في مارس 

 

المجتمع األكبر إلعداد مقترح عن عملیة االنتقال.  ICANNعد ذلك دعت منظمة وب

 ولدینا بالطبع بعد ذلك العالقة مع مجموعة العمل عبر المجتمعات والمساءلة.

 

مجتمعات  --قمنا بعمل متواز مع المجتمعات األخرى  --أكرر  --لذا ما فعلناه ھو أننا 

لكي نتمكن من معالجة  --وتوكول اإلنترنت األسماء ومجتمعات األرقام ومجتمع بر

المخاوف المختلفة والمخاوف المتعلّقة بالتبعیات التي أثارتھا مجموعة العمل عبر المجتمع 

CWG .خالل عملھا 

 

 لذا مع وجود ھذه المخاوف، قمنا بتقسیم عملنا فھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة.

 

وّضح بأن علینا أن نتوقع تسلیم مقترح یعزز مساءلة كان لدینا ھدف واضح وھذا الھدف ی

ICANN  اتجاه جمیع أصحاب المصالح. وھذا مھم جًدا ألن ما نراه ھنا ھو محاوالت

 ICANNأصحاب المصالح المتعددین ، حیث تعھد المجتمع الموجود ضمن منظمة 

أثر أو بنتفیذھا، ولكن ھذا األمر مت ICANNوالعدید من المشاركین من خارج مجتمع 

خالل إدارتھا لنظام  ICANNمتأثر نوًعا ما باإلجراءات المختلفة التي تنفذھا منظمة 

 . DNSاسم النطاق 

 

لذا من أجل تنظیم عملنا، قمنا بتقسیم ھذه المسائل إلى مسارین، یتعلّق مسار العمل األول 

ور لیة انتقال دباآللیات التي ینبغي تنفیذھا أو االلتزام بھا في حدود اإلطار الزمني لعم
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. وأعني بھذا، التحسینات األساسیة المتعلّقة بالمسؤولیة التي قرر IANAاإلشراف على 

المجتمع أو حددھا كإحدى اإلجراءات التي من الضروري تواجدھا قبل حدوث عملیة 

 االنتقال.

 

، حیث یركز ھذا المسار على التعامل 2وبعد ذلك حددنا مسار عمل آخر، مسار العمل 

وضوعات المساءلة والتي یمكن من خاللھا تمدید إطار زمني خاص بوضع الحلول مع م

 .IANAوالتنفیذ الكامل لھا لما بعد عملیة نقل إشراف 

 

عندما یتم تنفیذ عملیة االنتقال، ولكننا  2لذا من المفترض أن یتم بدء العمل بمسار العمل 

 من العمل. بدأنا حالًیا بالتخطیط والتنفیذ لھذه المرحلة الثانیة

 

، وھناك CCWG at-largeعقدنا اجتماًعا یوم الجمعة، اجتماًعا وجًھا لوجھ لمجموعة 

 .2بدأنا بتصمیم خطة العمل لمسار العمل 

 

 ھالّ انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟  

 

وكما أكدت في بدایة مداخلتي، الفضل في ھذا كلھ یعود للجھود الرائعة التي بذلھا أصحاب 

 شخص یعمل في مجموعة العمل ھذه. 200لحة المتعددین. كان لدینا أكثر من المص

 

كان ھناك توزیع عادل بین المناطق الجغرافیة، إّال أننا ندرك ونعترف بأننا ما زلنا بحاجة 

 لمزید من األشخاص من أمریكا الالتینیة وافریقیا للمشاركة في ھذه الجھود.

 

ن ھناك توزیًعا منتظًما إلى حد ما بین أمریكا الشمالیة على أیة حال، یمكنكم أن تالحظوا أ

وأوروبا ومنطقة آسیا والمحیط الھادئ، وھذا بالطبع یوّضح مشاركة أصحاب المصلحة 

 المتعددین من جمیع أنحاء العالم.
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 12000مراقًبا على قائمة عناوین البرید اإللكتروني. وتبادلنا أكثر من  111ولدینا أیًضا 

 نًیا على قائمة عناوین البرید اإللكتروني. صّدقوني، ھذا ال یعتبر رقًما كبیًرا.برید إلكترو

 

ساعة  400اجتماعات أو مكالمات، وھذه تشتمل على أكثر من  205أجرینا أكثر من 

 في االجتماعات.

 

إن ضربتم ھذا العدد بعدد األشخاص الذین شاركوا في ھذه المحاوالت، فسوف تحصلون 

ت التي عمل بھا النساء والرجال في ھذه المحاوالت، لذا فھذا یعد جھًدا على آالف الساعا

 كبیًرا ألصحاب المصلحة المتعددین.

 

 ھالّ انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟  

 

 شكًرا.  

 

 إًذا، ما ھي النتیجة التي توصلنا إلیھا من ھذا الجھد الكبیر؟  

 

، لذا فإن ھذه المقترحات 1مسار العمل قمنا بتسلیم مقترح نھائي بناء على توصیات 

تشیر، كما قلت في بدایة مداخلتي، إلى المسائل التي یجب حلّھا قبل حدوث عملیة االنتقال 

 .ICANNلكي نتمكن من تعزیز توافق 

 

ملحًقا مفصًال بتوصیات  15صفحة، ویوجد فیھ أیًضا  52لذا فإن ھذا المقترح یتألف من 

ملخص لیستفید منھ األشخاص الذین یقرؤون المقترح، ولدینا المقترح، كما قمنا بإدراج 

 ملحق في ھذه الوثائق.  11أیًضا 

 

ولھذا یمكنكم أن تروا بأن ھذه وثیقة كبیرة نوًعا ما، ولكن تمت ترجمتھا إلى لغات مختلفة 

. قمنا بنشر الترجمات باللغة العربیة واإلسبانیة ICANNمستخدمة ضمن مجتمع منظمة 
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والروسیة والصینیة والبرتغالیة، وھذا ھو الرابط للوصول إلیھا. یمكنكم كتابة والفرنسیة 

 الرابط اإللكتروني لكي تتمكنوا من تحمیل الوثیقة في اللغة التي تناسب احتیاجاتكم.

 

 ھالّ انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء؟  

 

منظمات من  3وافقة من وفي ھذه النقطة، یسعدني أن أقول بأننا استلمنا إلى حد اآلن الم

االستشاریة  at-largeالمنظمات األعضاء الست. حیث حصلنا على الموافقة من لجنة 

وما زلنا  SSACواللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  ASOومنظمة دعم العناوین 

واللجنة االستشاریة  ccNSOننتظر سماع الموافقة من منظمة دعم أسماء رمز البلد 

 .GNSOوالمنظمة الداعمة لألسماء العامة  GACالحكومیة 

 

ونأمل أن نحصل على موافقتھم أیًضا بعد غد. كما تلقینا أیًضا تقریًرا من مجموعة العمل 

عبر المجتمع لتنسیق عملیات اإلشراف یؤكد على أنھ تمت مخاطبة التبعیات التي حددتھا 

یًضا مختلفة التي حددتھا أالمجموعة بصورة صحیحة وأن تقریرنا فیما یتعلق بالتبعیات ال

 یلبي توقعاتھم . ICANNمجموعة العمل عبر المجتمع بخصوص مساءلة 

 

لذا أود أن أعرض لكم ھذا الموضوع بشكل سریع ، لكي نفتح المجال بعد أن أنھي 

مداخلتي للتعلیقات واألسئلة، ألننا ھنا لكي نسمع منكم ولكي نحاول أن نوضح لكم في 

 كوك بخصوص ما قمنا بفعلھ.حال كانت لدیكم أیة ش

 

لذا تستند المرحلة األولى لھذا المقترح على أربع لبنات أساسیة یمكن أن ُینظر لھذه اللبنات 

األربع كأربعة عناصر تمثل ھذه المبادئ: آلیة االستعراض والطعن المستقلة ومجلس 

 الداعم. ICANNومجتمع  ICANNمدراء 

 

ر إلیھا كدستور لنا، لذا ما قمنا بفعلھ في ھذه المبادئ إن فّكرتم في ھذه المبادئ، فنحن ننظ

التي تشكل لوائحنا الداخلیة ودستورنا ، كما قلت، اقترحنا أن نضیف آلیات جدیدة، أن 



 AR  ندوة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة -مراكش 

 

 29من  6صفحة 

 

نضیف المراجعات الخاصة بتأكید االلتزام بھذه اللوائح الداخلیة، وأن نتعھد أیًضا 

 باحترام حقوق اإلنسان. ICANNلـ

 

 سأترككم --ن ألن علینا أن نفھم بأن االحترام لیس شبیًھا بالتنفیذ، لذا ھذا مھم جًدا اآل

 تفكروا في ھذا األمر لكي أوضح باقي العناصر.

 

قمنا أیًضا بتصمیم آلیة مراجعة وطعن مستقلة وھي محسنة عن عملیة المراجعة المستقلة 

IRP لكي  ن لحظاتومعنا ھنا بیكي بیر وبقیة المقررین الذین سینضمون إلینا في غضو

إن فّكرتم  --، والذي إذا فكرتم ICANNنوّسع ھذا التفسیر. ولدینا أیًضا مجلس مدراء 

فستعلمون بأنھ یمّثل السلطة التنفیذیة. ستشّكل آلیة الطعن  ICANNفي مجلس مدراء 

المخّول الھیئة التشریعیة. وتم  ICANNالمستقلة السلطة القضائیة بینما سیشّكل مجتمع 

الجدیدة  ICANNاللجان بسبع سلطات مجتمعیة. لذا فنحن ننظر إلى منظمة  تفویض ھذه

من وجھة نظر معینة. علینا أن ننظر إلى ھذه المرحلة الجدیدة في قسم المساءلة في 

ICANN .كمرحلة تابعة بالطبع للعمل الذي قام بھ العدید من األشخاص في ھذا المقترح 

 

جوردن، أعتقد أنك الخبیر  --مشاركة مقررینا، لذا  لذا عند ھذه النقطة أود أن أستفید من

ھنا بخصوص المبادئ. أو ھل ھذه أنت یا بیكي؟ بیكي، ھل یمكنك أن تساعدینا في 

 توضیح المبادئ.

 

 

 شكًرا.  بیكي بیر: 

 

الحالیة تشتمل على بیان المھام وبیان القیم  ICANNكما یعرف العدید منكم، فإن لوائح 

یاء الرئیسیة التي قمنا بفعلھا مسبًقا في ھذا النھج ھو أننا مررنا على األساسیة. وأحد األش

وتنظیم  ICANNجمیع ھذه األحكام وحاولنا توضیح بیان المھام الخاص بمنظمة 

 ICANNالتزاماتھا األساسیة اتجاه المجتمع آخذین بعین االعتبار الطریقة التي تتبعھا 

 تھا إلنجاز ھذه المھام.لتنفیذ مھامھا وقیمھا التي تعّبر عن طریق
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لذا فإن إحدى المقترحات التي ناقشناھا قبل عرضھا على المجتمع ھي بیان المھام وبیان 

االلتزامات والقیم الجوھریة. وأود أن أؤكد على أن ھذا األمر ال یھدف إلى تغییر مھام 

ICANN بأي طریقة من الطرق، ولكنھ یھدف إلى توضیح ھذه المسألة وتوفیر نموذج 

من منظور المساءلة ومن خالل عملیة  ICANNقیاسي یمكن من خاللھ قیاس سلوك 

 المراجعة المستقلة. 

 

إنھ بیان یعّبر عن السلطات المذكورة. ویعني ھذا أن منظمة  --یشتمل بیان المھام على 

ICANN  تمتلك السلطات المذكورة وال تمتلك أي سلطات أخرى. ویعّبر لنا بوضوح

ال تنظم الخدمات التي تستخدم معّرفات اإلنترنت الفریدة أو  ICANNبأن منظمة 

 المحتوى الذي ینفذه أو یوفره ھذا المعّرف.

 

 في إبرام العقود التي تخدم مھامھا. ICANNكما یؤكد ھذا البیان على سلطة 

 

فیما یتعلق باألسماء واألرقام  ICANNھناك تعاریف محدثة حول نطاق سلطة 

 نة االستشاریة لخادم الجذر أیًضا.والبروتوكوالت واللج

 

تم تحدیث االلتزامات والقیم الجوھریة لنضمن بأننا أدرجنا االلتزامات المحددة المذكورة 

في وثیقة تأكید االلتزامات بشكل مفصل. وحددنا التزاًما بحقوق اإلنسان في المھام 

 والمبادئ.

 

یھدف إلى توفیر مقیاس  . بلICANNكما قلت، ال یھدف ھذا األمر إلى تغییر مھام 

وتكاسلھا عن القیام بمھامھا ولنضمن بأن  ICANNیمكن من خاللھ قیاس نشاط منظمة 

 في القیام بھ في المستقبل. ICANNالمجتمع یدرك الدور الذي ستستمر منظمة 

 

 

 . IRPشكًرا جزیالً لك، بیكي. وأنت خبیرة أیًضا بشؤون عملیة المراجعة المستقلة  لیون سانشیز: 
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 وأود أن أرحب بالرئیسان المشاركان، ماثیو وتوماس. 

 

وأود أن أعید تكلیفك بھذه المھمة یا بیكي، لكي توّضحي لنا عملیة المراجعة المستقلة 

IRP. 

 

 

شكًرا. كما یعرف العدید منكم، وأنا متأكدة بأن جمیعكم یعرف ذلك، لدینا آلیة مراجعة  بیكي بیر: 

یتضمن  --. نحن ICANNاللوائح الداخلیة لمنظمة تستخدم في  ICANNمستقلة في 

تحسینات مھمة تم إجراءھا على عملیة  CCWGمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع 

المراجعة المستقلة، والتي في الواقع تكمل المقعد الثالثي األرجل للحكومة الجیدة عبر 

 .ICANNتوفیر نظام قضائي مستقل لمنظمة 

 

یة مراجعة تقتصر على تقییم مدى توافق أعمال منظمة الھدف من ذلك ھو وجود آل

ICANN  .مع لوائحھا الداخلیة ومرسوم تأسیس الشركة 

إضافة إلى ذلك، توجد آلیة مراجعة ملزمة مستقلة لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع 

 .CWGلنقل اإلشراف 

 

من ھیئة تجاریة االختالفات الرئیسیة، بدًال من الذھاب للخارج واحضار ثالثة محكمین 

في وقت واحد، سیكون ھناك لجنة دائمة تتكون من عدد من األعضاء والذین سیطّورون 

الدستوریة، والذین یمكنھم أیًضا  ICANNفي وثائق  -- ICANNالخبرات في منظمة 

بناًء على الوثائق الموجودة، وبھذه  ICANNتقدیم ھذه الوثائق وتقییم سلوك منظمة 

ى إكمال عمل المنظمة من أجل توجیھ أفعال األعضاء المستقبلیین الطریقة سیحرصون عل

عبر  ICANNولكن األھم من ذلك ھو أنھم سیقللون من النزاعات والخالفات في منظمة 

 أثناء قیامھم بأعمالھم. ICANNتوفیر توجیھات ھادفة لمجتمع 
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. سنضع سیختار المجتمع أعضاء اللجنة وسیصادق مجلس المدراء على ھذا االختیار

أعني التنوع الثقافي والجغرافي في ھذه  --الخبرات التي نتطلع إلیھا. یعتبر التنوع أمًرا 

 اللجنة ولكن التنوع في األعراق القانونیة والتنوع اللغوي ألعضاء اللجنة مھم أیًضا.

 

في حالة وجود خالف، سیتم اختیار اللجنة ذات الثالثة أعضاء من المجموعة الدائمة: 

كل فریق من الفرق المتنازعة باختیار عضو واحد والعضو الثالث سیختاره سیقوم 

 العضوان اآلخران اللذان تم اختیارھما. 

 

نحن نوّفر الحق في طعن اللجنة الدائمة بجمیع أعضائھا في حال تمت مھاجمة اللجنة 

ام الخاصة باتخاذ القرارات. وھناك مجموعة من اإلجراءات الوقائیة لمنع إساءة استخد

 ھذه العملیة.

 

ألقصى حد یسمح  ICANNستكون قرارات لجنة المراجعة المستقلة ملزمة على منظمة 

ھناك  --بھ القانون. ھذا قرار وھذا مختلف عن الوضع الحالي. ونحن نأمل أن یعمل ھذا 

فالمجتمع لدیھ السلطة إلجراء عملیة مراجعة مستقلة. وعملیة المراجعة  --أحكام أیًضا 

 وتراخیھا عن العمل. ICANNمتاحة أیًضا لألفراد والكیانات التي تتأثر بأعمال  المستقلة

 

من المھم اآلن توضیح تفاصیل ھذه العملیة بشكل صحیح. وقد قامت مجموعة العمل عبر 

موعة تشتمل على مج --المجتمع بتشكیل مجموعة تنفیذیة لھیئة المراجعة المستقلة والتي 

مًعا في األشھر القلیلة المقبلة لتحدید القواعد والتفاصیل  متنوعة من األفراد. وسنعمل

الخاصة بلجنة المراجعة المستقلة. من الواضح بأنھ سیتم إدراج اللوائح الداخلیة التي تحكم 

لجنة المراجعة المستقلة قبل عرضھا على المجتمع وذلك ألخذ المشورة وبنفس الطریقة 

 تغیرات اللوائح الداخلیة. االعتیادیة التي یتعامل فیھا المجلس مع

 

 

شكًرا جزیًال لك بیكي ألنك وّضحت لنا نتائج عملیة المراجعة المستقلة وما ینتظرنا  لیون سانشیز: 

 بخصوص اتخاذ القرارات الخاصة باللوائح الداخلیة الجدیدة.
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واآلن أوّد أن أعطي الكلمة للرئیس بالمشاركة السّید توماس ریكیرت لكي یوّضح لكم 

 حسینات التي أدرجتھا المجموعة.الت

 

 

شكًرا جزیالً لك، لیون. وأعتذر عن تأخري لحضور ھذا االجتماع. ولكننا كنا نتحدث في  توماس ریكیرت: 

اجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى واعتقدنا بأنھ ال یجب على جمیع الرؤساء 

 المشاركین مغادرة االجتماع قبل انتھاء الجلسة.

 

الشریحتین التالیتین، وبعدھا سیأتي ماثیو إلنھاء العرض. تعرفون بأن لدینا سأتحدث عن 

أحد  ICANNویعتبر مجلس مدراء  ICANNأربعة أجزاء مكونة لنظام المساءلة في 

 األجزاء المھمة.

 

مع المھام والقیم  ICANNسوف نرى بالتأكید دوًرا أكثر وضوًحا لمجلس إدارة 

األسھل على المجلس أن یجد طریقھ من خالل ما یدور الجوھریة المكررة. وسیكون من 

 داخل وخارج المھام.

 

وعملنا أیًضا على كیفیة استجابة مجلس اإلدارة لنصائح اللجنة االستشاریة الحكومیة 

GAC حیث كان ھذا الموضوع حساًسا للغایة في مجموعتنا. لذا فقد كانت العالقة بین ،

ًرا ذا أھمیة كبیرة عندما ناقشنا ھذه المجلس والحكومات على وجھ الخصوص أم

 المواضیع.

 

حیث ستالحظون بأنھ تمت مناقشة  --أو یمكنكم أن تقرأوا النص  --وسوف تالحظون 

ھذه النقطة في االجتماع الرفیع المستوى. لذلك سنتابع تلّقي نصائح اللجنة االستشاریة 

اللجنة االستشاریة  كما سنفعل الیوم. ولكن تغیر نظام النصائح في GACالحكومیة 

إذا رفض مجلس اإلدارة نصائح  %60، حیث أننا سنواجھ عقبات بنسبة GACالحكومیة 
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. وبعدھا سیتم إجراء عملیة التفاوض للوصول إلى GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 

 حل مقبول من جمیع األطراف.

 

س اإلدارة ولیس ومن المھم أن نذكر بأن ھذا التوضیح مخصص لمجل --كما أننا أوضحنا 

. لذا فإن مجموعتنا لن تحدد كیفیة اتخاذ اللجنة GACللجنة االستشاریة الحكومیة 

لقراراتھا. ولكن سیتم البدء بعملیة الوصول إلى حل مقبول  GACاالستشاریة الحكومیة 

من جمیع األطراف في الحاالت التي یوجد فیھا اتفاق باإلجماع في اللجنة االستشاریة 

ویعني ھذا بأنھ ال یوجد أي اعتراض رسمي. وھذا ھو تعریف الموافقة  GACالحكومیة 

 .47باإلجماع الذي یمكنكم أن تعثروا علیھ في مبدأ اللجنة الحكومیة االستشاریة رقم 

 

، أي لتجنب وجود 18وذلك لضمان تلبیة البنود المنصوص علیھا في اختبار اإلجھاد رقم 

 .ICANN تأثیر حكومي مفرط على عملیات منظمة

 

 الشریحة التالیة من فضلك.

 

یعتبر المجتمع المخّول عنصًرا ھاًما جًدا في البنیة التحتیة لعملیة المساءلة. وأنا متأكد بأن 

لیون قد ذكر في البدایة بأنھ عندما بدأت مجموعتنا بالعمل، فالسؤال الذي برز للوجود 

، أین یجب أن IANAظائف یتعلّق بنظرة الحكومة األمریكیة إلى فرض سلطتھا على و

 .ICANNنضع ھذه السلطة؟ والجواب ھو أن نقّدمھا لمجتمع 

 

من بین منظمات الدعم واللجان االستشاریة السبع. ونعتقد  ICANNلذا یتكون مجتمع 

بأن ھذا المجتمع یتسع للجمیع. إنھ مصمم بطریقة تجعل جمیع مستخدمي اإلنترنت 

ومات قادرین على العثور على مكانھم للتعبیر عن والمستھلكین والشركات الكبیرة والحك

آرائھم. ویمكن تشكیل ھذا المجتمع المخّول فقط عند ممارسة الصالحیات المجتمعیة التي 

یمكنكم أن تروھا على الشاشة. لذا نحن ال نقول بأن المجتمع المخّول لدیھ رأي في عملیات 

ات التي تم إجراؤھا على الیومیة. لن تالحظوا وجود ھذه التحسین ICANNمنظمة 
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المساءلة أو ھذه الصالحیات المجتمعیة. حیث أن ھذه مخصصة للحاالت التي تسوء فیھا 

 األمور.

 

ولكننا سنطلب من المجتمع المخّول أن یمارس ھذه الصالحیات المجتمعیة على المیزانیة 

صالحیة والخطة االستراتیجة/الخطة التشغیلیة. حیث یمتلك ھذا المجتمع المخّول ال

لالعتراض على التغییرات التي یتم إجراؤھا على اللوائح الداخلیة القیاسیة لمنظمة 

ICANN ولدیھ الصالحیة أیًضا في الموافقة على التغییرات التي یتم إجراؤھا على .

اللوائح الداخلیة األساسیة. وقد تسألوا أنفسكم، لماذا ھناك حد فاصل بین مجموعتي 

سیكون لدینا مجموعة واحدة من اللوائح. ولكن سیكون ھناك نوعان اللوائح؟ في الواقع، 

 من اللوائح الداخلیة.

 

لذا فإن اللوائح الداخلیة األقل أھمیة ھي اللوائح الداخلیة القیاسیة. ویمكن لمجلس المدراء 

أن یقرر ھذه التغییرات. ویمكن للمجتمع بعد ذلك بأن یعترض على ھذا  ICANNفي 

 فض التغییر بعد وقوعھ.التغییر أو أن یر

 

أما بالنسبة للبنود المھمة جًدا في اللوائح الداخلیة، وبعبارة أخرى، البنود المتعلّقة بالمھام 

والقیم الجوھریة للمنظمة والبنود التي تتعلق بوجود السلطة القضائیة المستقلة وبعض 

مة صعبة. وبالتالي، األمور األخرى، اعتقدنا أنھ من المھم أن نجعل تغییر ھذه األمور مھ

 فإن موافقة المجتمع مطلویة قبل إجراء ھذا التغییرات على اللوائح الداخلیة.

 

ومن أجل توضیح ذلك، اعتقدنا بأنھ من المھم أن نضمن عدم قدرة مجلس اإلدارة في 

ICANN  على إزالة عملیة المراجعة المستقلة ألن ھذا من شأنھ أن یسلب إحدى األدوات

رة التاج، من نظام المساءلة. ولھذا یمكنكم أن تروا ھاتان المجموعتان الرئیسیة، جوھ

 المختلفتان من اللوائح الداخلیة األساسیة.

 

ثم لدینا السلطتان المجتمعیتان المتعلقتان بالتعامل مع مجلس المدراء. السلطة األولى معنیة 

وبعد ذلك یمكن  باستبعاد أحد أعضاء المجلس واألخرى معنیة بإلغاء المجلس كامًال.
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للمجتمع االتفاق على ممارسة الصالحیة المخصصة بإجراء عملیة مراجعة مستقلة 

والتي یمكن لألطراف  IRPللمجتمع والموجودة على رأس مھام ھیئة المراجعة المستقلة 

المتضررة طلبھا. ولدینا صالحیة إضافیة للمجتمع أال وھي رفض قرارات مجلس 

ICANN  وظائف المتعلقة بمراجعاتIANA. 

 

من المھم أن نذكر اآلن بأن ھذه الئحة محدودة. ال توجد صالحیات مجتمعیة أخرى یمكن 

ألن ما فعلناه ھو  ICANNاستخدامھا. ونأمل أن تكون ھذه الصالحیات واضحة لمجتمع 

 .ICANNأننا أجرینا عملیة مشاركة إلزامیة لمجلس 

 

على أساس تطوعي. عندما یتعلق  مع المجتمع ICANNفي الوقت الحالي ینخرط مجلس 

األمر بتبني المیزانیة، وقبل أن یتخذ المجلس قراًرا بشأن ذلك، سوف یتواصل المجلس 

. وتتكون EEEمع المجتمع. واعتقدنا أنھ من المفید أن نحظى بعملیة نطلق علیھا اسم نھج 

 مراحل: أي: المشاركة والتصعید واإلنفاذ.  3ھذه العملیة من 

 

مع المجتمع ضروري لتقلیل مخاطر االحتكاك بین المجتمع والمجلس. لذا فإن واالنخراط 

مرحلة المشاركة ھذه ستكون كافیة حتى یتمّكن المجلس من فھم متطلبات المجتمع ولكي 

یتمّكن من تشكیل خططھ ومیزانیتھ على ھذا األساس. لذا نأمل أن ال نمّر بمرحلة التصعید 

 على اإلطالق.

 

اك حاجة لمرحلة التصعید، فعندھا سنستخدمھا وتتكون ھذه المرحلة ولكن إن كانت ھن

من مراحل مختلفة یجب المرور بھا أوًال. وفي مراحل مختلفة، یمكن للمجتمع أن یقرر 

 توقیف العملیة في حال عدم وجود احتكاك كاٍف داخل المجتمع. 

 

ي م قراءة كل ھذا فولدینا مراحل مختلفة للتصعید لصالحیات المجتمع المختلفة. ویمكنك

 تقریرنا.
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ولكن أعتقد أنھ من المھم أن نذكر بأن ھناك طریًقا طویًال قبل أن یتمكن المجتمع من 

 فرض سلطتھ المجتمعیة. لذا فإن ھناك مراحل مختلفة. 

 

أما بالنسبة لبعض صالحیات المجتمع، فسنتحدث عن عملیة المراجعة المستقلة في نھایة 

یمكن للمجتمع أن یستدعي مجلس اإلدارة على الفور إذا قرر  الیوم. بالنسبة للبعض،

 المجلس أن یتجاھل رغبات المجتمع.

 

لذا أعتقد أنني سأترك األمر عند ھذا الحد. ویمكننا الخوض في مزید من التفاصیل إن 

 كانت تروادكم أیة أسئلة بخصوص ھذا األمر.

 

 ولكن في الوقت الحاضر، أود إعطاء الكلمة لماثیو.

 

 

شكًرا جزیالً لك، توماس. معكم ماثیو ویل. أنا الرئیس المشارك المعّین من قبل منظمة  ماثیو ویل: 

. ومثل توماس، أود أن أعتذر عن تأخري في ccNSOدعم أسماء رموز البلدان 

االنضمام لھذا االجتماع. كان الجدول الزمني ضیًقا نوًعا ما. وانا أفترض بأنھ یمكنكم أن 

قضینا وقًتا طویًال في العروض التي قّدمناھا في االجتماع الرفیع المستوى أو تقولوا بأننا 

 لم نكن نحن من قضى ھذا الوقت الطویل. ھذا ما یحدث في ھذه األیام.

 

لذا أعتقد أنكم أخذتم نظرة عالیة المستوى عن المقترحات المتعددة. ونحن نخوض اآلن 

ول، وھو جانب أساسي للغایة ألن مجموعتنا في جوانب أكثر توجیًھا للعملیة. الجانب األ

تعتبر جزًءا من مجموعة أوسع من المبادرات لتسلیم المقترحات الخاصة بنقل اإلشراف 

، ھو أن مقترحاتنا یجب أن تتوافق مع عدد من التبعیات التي حددتھا IANAعلى وظائف 

قد  CWG. ونحن سعداء لنؤكد على أن إدارة CWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

 راجعت وأقّرت ھذه التبعیات.
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إًذا لدینا ضوء أخضر ھنا. ولن أخوض بمزید من التفاصیل بخصوص ما ھو مطلوب 

. ولكن یكفي أن أقول، بأنھ أمر حاضر حًقا CWGمن قبل مجموعة العمل عبر المجتمع 

عة العمل من جمیع أبعاد مقترحنا. وكان من الصعب جًدا أن نكشف عن توصیات مجمو

عبر المجتمعات لتعزیز المسائلة ونقول بأننا سنّتبع توصیات مجموعة العمل المجتمعیة 

CWG  .فقط ألنھا موجود ضمن إطار العمل الخاص بالمساءلة 

 

وأعتقد بأنھ من المھم أن نذكر بأن ھذه المجموعة من المقترحات التي نقّدمھا عبارة عن 

 قدًما. حزمة ولیس شیًئا یمكن حملھ والمضي 

 

 الشریحة التالیة من فضلك.  

 

إًذا أین وصلنا اآلن وفًقا للجدول الزمني؟ من الواضح أن ھذا جزء مھم في اجتماع 

ICANN  فبرایر .  23في مراكش. قمنا بتسلیم اقتراح تكمیلي للمنظمات األعضاء في

 من المنظمات األعضاء. عّبرت ثالثة من ھذه المنظمات عن دعمھا بشكل 6ھناك 

واللجنة االستشاریة  ASOاالستشاریة ومنظمة دعم العناوین  At-Largeرسمي: لجنة 

 . SSACلألمن واالستقرار 

 

 أو یوم غد أو -نحن في یوم اإلثنین  -ونتوقع الرد من المنظمات الثالث المتبقیة الیوم 

 األربعاء كأقصى حد. 

 

لمساءلة صباح یوم لتعزیز ا CCWGسنستأنف عملنا كمجموعة العمل عبر المجتمع 

لتسلیم تقریرنا، لكي نتمكن من  -إن سار كل شيء وفق الخطة  -الخمیس. نحن نھدف 

 كأول جزء من مھامنا یوم الخمیس. ICANNتوصیل المقترح إلى مجلس 

 

أن یأخذ المقترح بعین االعتبار.  ICANNوعند االنتھاء من ذلك، یجب على مجلس إدارة 

ة أخرى، سیتم تسلیم المقترح إلى اإلدارة الوطنیة وإن سار كل شيء بشكل جید مر

من أجل البدء في مرحلة جدیدة في عملیة نقل اإلشراف  NTIAلالتصاالت والمعلومات 
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، حیث ستقوم الحكومة األمریكیة والكونغرس بمراجعة المقترح IANAعلى وظائف 

ال، ه ھي عملیة االنتقآملین أن یوافقوا علیھ في الوقت الذي ستحدث فیھ عملیة االنتقال. ھذ

 الخطوات التالیة.

 

تضم  1الشریحة التالیة عبارة عن تذكیر بأنھ على الرغم من أن مقترحات مسار العمل 

حزمة كبیرة من التحسینات على عملیة المساءلة، إّال أن ھذا األمر ال یدل على نھایة 

 ة. الطریق. فالمساءلة رحلة مستمرة. ھناك طرق مستمرة لتحسین المساءل

 

بل یدل على  ICANNھذا ال یدل على نھایة التحسینات التي سیتم إجراؤھا في منظمة 

عكس ذلك ألن العدید من مقترحاتنا ھنا تضمن وجود ھذا التحسن المستمر لعملیة مساءلة 

ICANN . 

 

وكمجموعة، وكوننا نمثل مجموعة العمل عبر المجتمعات، فقد قمنا بتحدید ثالثة بنود من 

. وھي مذكورة في ھذه 1ت نخطط للعمل بھا عند االنتھاء من مسار العمل التحسینا

 الشریحة ھنا. 

 

تمثل ھذه البنود جمیع التحسینات المتنوعة التي سیتم إجراؤھا على جمیع المستویات 

بدًءا من الفرق القیادیة والمنظمات المتعددة التي تدعم تحسینات  ICANNضمن منظمة 

ICANN ظمات الداعمة واللجان االستشاریة الخاصة بالمساءلة. من ووصوًال إلى المن

الواضح، أن ھذه المنظمات والفرق تمتلك صالحیات خاصة بھا. لدیھا صالحیات جدیدة 

. وھذا بالطبع یرفع الحاجة إلجراء قدر 1حصلت علیھا من خالل مقترحات مسار العمل 

اقتراًحا  --رغم من أن ھناك أكبر من التحسینات على المساءلة مع ھذه المنظمة على ال

 من عندنا لمعالجة ھذا األمر.

 

ھناك بعض التحسینات المطلوبة بخصوص مسألة الشفافیة. تترواح ما بین التحسینات 

وسیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة والموجودة حالًیا لتحسین الشفافیة في تفاعالت 

 خرى التي تم تحدیدھا.مع الحكومات. وھناك بعض المجاالت األ ICANNمنظمة 
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وكما ذكرت بیكي مبكًرا، ستذكر اللوائح الداخلیة التزاًما بحقوق اإلنسان، ولكن ھناك 

العدید من األعمال المتبقیة في إطار تفسیر ھذا االلتزام بحقوق اإلنسان. وھذا أحد بنود 

 .2مسار العمل 

 

لة السلطة القضائیة. وتوجد حاجة أیًضا إلى إجراء العدید من النقاشات بخصوص مسأ

إنھا مناقشة متعددة األوجھ. من المتوقع بأن یتم توجیھ االحتكاك لألسئلة المتعلقة بالنظام 

. لذا نتوقع أن ینصب ICANNالقضائي للعقود الموجودة ضمن إطار عمل منظمة 

 التركیز على مسألة النظام القضائي.

 

اللوائح الداخلیة التي ذكرت  -- كما أن العدید یطالبون بتحدیث ومراجعة إطار العمل

تغّیرت بشكل كبیر منذ  ICANNوظیفة محققي الشكاوى في السیاق، حیث أن منظمة 

تم إدخال ھذه الوظیفة في أوائل القرن الواحد والعشرین كما أعتقد. وھذه أیًضا جزء من 

 األعمال التي علینا القیام بھا.

 

ھو على رأس أولویاتنا. ولكننا ملتزمون  1واآلن وبعد قول ھذا فإن إنھاء مسار العمل 

بشدة أیًضا بإجراء ھذه التحسینات التي طالبت بھا مجموعتنا، على الرغم من أنھ لم یتم 

 القول بأن ھذه التحسینات ستأخذ مكانھا عندما یتم إجراء عملیة االنتقال.

 

ئلة وطرح األسوبقولي ھذا سأنتقل إلى الشریحة التالي، والتي تمّثل دعوة لكم للتعلیق 

آخذین بعین االعتبار ما نعتبر بأنھ مھم في مقترحاتنا، ھذا مجھود جماعي. توّضح 

التي یجب إجراؤھا قبل حدوث عملیة انتقال اإلشراف على وظائف  --التحسینات التي 

IANA . 

 

وھذه لیست أقل المنافع، حیث أنھا تضمن القدرة على إجراء التحسینات المستقبلیة. وأعتقد 

نھ من المھم جًدا تذكر ھذا األمر. ضمان القدرة على إجراء تحسینات في المستقبل أمر بأ
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وأعتقد أنھ تذكیر مناسب للبنات األساسیة األربع  --خطر للغایة. وبالطبع، سترون ھنا 

 التي تشكل حجر األساس إلطار العمل الخاص بالمساءلة. شكًرا. 

 

 ولیون، ھّال قمت باإلجابة على أسئلتھم.

 

 

بالطبع یا ماثیو. شكًرا جزیالً لكم. وأرى بأن برندا تساعدنا في تقدیم أسئلة المشاركین  لیون سانشیز: 

عن بعد. بالطبع سوف نقوم بفتح المایكروفون لألشخاص الحاضرین في الغرفة. وندعوكم 

 بالطبع لبناء طابور طویل من األسئلة باستخدام المایكروفون.

 

 المشارك عن بعد. برندا، ھّال طرحتي سؤال

 

 

شكًرا لك، لیون. أنا برندا برویر، مدیرة المشاركة عن بعد، أقرأ السؤال بالنیابة عن  مداخلة عن ُبعد: 

 لوري شولمان. 

 

؟ سیكون ICANNكیف سیتم اختیار الھیئة المستقلة الدائمة لتمثل المحكمة العلیا لمنظمة 

 لھ دور حاسم. شكًرا.

 

 

 یالً لك، برندا. شكراً جز لیون سانشیز: 

 

شكراً جزیالً لك لوري على سؤالك. أود أن أسأل بیكي إن كان بإمكانھا توضیح ھذه 

 العملیة.
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شكًرا. لقد ناقشنا ھذا الموضوع قلیًال. إنھ بالتأكید أمر مھم، ویتضمن التقریر وصًفا رفیع  بیكي بیر: 

سوف نفكر في إیجاد المستوى ومواصفات وخبرات نتوقع وجودھا لدى أعضاء الھیئة. 

تواصل إیجابي مع أعضاء الھیئة المحتملین من أنحاء العالم لنضمن الوصول للمرشحین 

المؤھلین الذین یعكسون التنوع الجغرافي واللغوي وتنوًعا من منظور النظام القانوني 

أیًضا الذي نرغب بوجوده في الھیئة. سوف یكون ھناك تواصل إیجابي لتحدید أعضاء 

 لمؤھلین والمھتمین باألمر.الھیئة ا

  

وبعد ذلك یأتي االقتراح الذي یشیر إلى أن الالئحة سیتم اختیارھا من قبل المجتمع وسیتم 

لیصادقوا علھا. لذا فإن العملیة تتبع مجموعة من  ICANNعرضھا على مجلس إدارة 

ة ومجلس إدار ICANNتعواًنا ضمن مجتمع منظمة  --الخطوات التعریفیة واالتفاقیة 

ICANN .لضمان وجود تبادل مناسب للمراسالت بخصوص مصدر السلطة 

 

 

 شكرا جزیال لك بیكي على ھذه اإلجابة المفّصلة. لیون سانشیز: 

وكما كنت أقول لكم في بدایة مداخلتي، لقد قمنا بتسلیم مقترحنا للمنظمات األعضاء 

 لمراجعة المقترح آملین الموافقة علیھ.

 

یمكن أن یحدث إذا رفض مجلس اإلدارة مقترحنا؟ ولإلجابة على  ولكن ھناك سؤال، ماذا

ھذا السؤال، أود أن أعطي الكلمة لتوماس لكي یوّضح لنا اإلجراءات التي سنتبعھا في 

 حال قرر مجلس اإلدارة عدم قبول مقترحنا.

 

 

 شكًرا جزیالً لك، لیون. وشكرا لك على السؤال یا آفري. توماس ریكیرت: 

 

ا ھذا األمر.. حیث یذكر میثاقنا بأنھ بعد تقدیم تقریر مجلس اإلدارة، سینظر یوّضح میثاقن

في المقترح المدرج في التقریر وفًقا للعملیة المبینة في قرارھا  ICANNمجلس إدارة 

 . 2014أكتوبر  16بتاریخ 
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ویبین قرار مجلس اإلدارة بأنھ في حال اعتقد المجلس بأن المقترح ال یخدم المصلحة 

لمیة العامة، فیجب التصویت على ذلك. لذا یجب على عضوان من األعضاء الثالثة العا

أن یثبتا بأن إحدى أو عدًدا من التوصیات ال یخدم المصلحة العالمیة العامة. وبعدھا 

 سندخل في حوار مع مجموعة العمل عبر المجتمعات.

 

ولكنھ سیتطلب من  لذا فإن رفض مجلس اإلدارة للمقترح لیس بالضرورة نھایة العالم،

 المجموعة العودة لالجتماع للتوصل إلى حلول مع مجلس اإلدارة. 

 

ولكن یمكنني أن أقول بأن أعضاء مجلس اإلدارة قد أكدوا لنا عن عدم وجود أیة مشاكل 

 مع التقریر. لذا ال نتوقع حدوث أیة مشاكل بخصوص ھذا األمر. 

 

 NTIAإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات وأعتقد أیًضا بأنھ سیتم تسلیم المقترح إلى ا

في وقت الحق ھذا األسبوع. وأنا على ثقة بأن مجلس اإلدارة لن یخوض في عملیة 

 التخطیط ھذه إن كان سیرفض المقترح في الدقیقة األخیرة.

 

 

 شكًرا جزیالً لك، توماس. لیون سانشیز: 

 

ین اتبعوا أعمال مجموعة العمل وأود أن أذكر في المحضر بأن أعضاء مجلس اإلدارة الذ

قد شاركوا في جمیع مراحل العملیة. لقد قّدموا مساھماتھم في  CCWGعبر المجتمع 

الوقت المناسب. ونود أیًضا أن نشكر أعضاء مجلس اإلدارة الذین كانوا جزًءا من ھذه 

 الجھود.

 

ذا سأشجعك على لیس لدینا أیة أسئلة من المشاركین عن بعد. وال أرى طابوًرا طویًال، ل

 ذلك بالتأكید.
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 وأود أن أعطي الكلمة لستیف ألنني أعتقد بأنك تود إضافة شيء ما.

 

 

 شكًرا لك، لیون. ستیف دیل بیانكو. ستیف دیلبیانكو: 

 

اقترح توماس بینما كان یوّضح إجراءات العملیة بأن موافقة الكونغرس األمریكي كانت 

 ألشھر المقبلة.ضروریة ومتوقعة كجزء من العملیة في ا

 

وأود أن أسلّط الضوء على أمر ما ھنا. عندما تم األعالن عن عملیة االنتقال، كان 

الكونغرس األمریكي مھتًما بالتأكید في خطط اإلدارة إلجراء عملیة االنتقال وعقد عدد 

 من جلسات االستماع. أدلیت بشھادتي في اثنتین من ھذه الجلسات.

 

ونغرس بسن تشریع وافقت علیھ إحدى اإلدارات. ویبین وخالل فصل الصیف، قام الك

تقدیم تقریر  NTIAالتشریع بأنھ یمكن لإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات 

في ھذا التقریر  NTIAللكونغرس، حیث تؤكد اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات 

ذلك تؤكد على أن  وبعد --ھذا مھم جًدا  --على الشروط األربع التي تمت تلبیتھا و 

. ICANNتغییرات اللوائح الداخلیة التي وافق علیھا المجتمع قد تم تنفیذھا في منظمة 

وھذا من شأنھ أن یبّین بأنھ تم إنجاز خطة المجتمع الخاصة بموضوع المساءلة وعملیة 

وأن إبالغ اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات  IANAانتقال اإلشراف على وظائف 

NTIA  الكونغرس بخصوص ھذا األمر سیعطي الثقة للكونغرس حین یعلم بأنھ تمت

 تلبیة رغبات المجتمع.

 

ونحن سعداء جًدا ألن أعضاء الكونغرس یتابعون األمر عن كثب. وفي الحقیقة، حضر 

األربع األخیرة من أجل متابعة  ICANNالموظفون من اللجان الرئیسیة جمیع اجتماعات 

أنھم سیعقدون جلسات اجتماع في األسابیع التي تلي ھذه االجتماعات. األمور. أنا متأكد ب

 إنھم یدعمون المجتمع، وھو أقصى ما یمكن أن نطلبھ من أي جھة في الكونغرس.
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یوًما لكي یصّرح الكونغرس بعد استالمھ للتقریر  30كان سیتطلب ھذا الجزء من التشریع 

تقییم اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت  عن عدم موافقتھ على التقریر ألنھ ال یتفق مع

. لم یوافق مجلس النواب األمریكي على ھذا التشریع. لذا ال یوجد NTIAوالمعلومات 

 تشریع فّعال یتحّكم في التقریر ویتطلب الموافقة من الكونغرس. 

 

یمكنكم أن تتوقعوا أن یقوم الكونغرس بعقد جلسات اجتماع. سیطرحوا نفس األسئلة 

بتنفیذ األمور التي  ICANNیامنا باختبارات اإلجھاد وفیما إن قامت منظمة المتعلّقة بق

وافق علیھا المجتمع. لن یكون ھناك بالضرورة تصویت بنعم أو ال على ما فعلناه بعد أن 

 تقریرھا. شكًرا. NTIAتسلم اإلدارة الوطنیة لإلتصاالت والمعلومات 

 

 

یث عن اختبارات اإلجھاد، أود أن أوضح بأن ستیف شكًرا جزیالً لك، ستیف. بالحد لیون سانشیز: 

وشیریل كانا مسؤوالن عن إجراء عدد من إختبارات اإلجھاد على مقترحنا وقد قاموا 

 بعمل رائع بخصوص ھذا األمر. 

 

 وأرى بأن آفري تحمل المیكروفون. إًذا تفّضلي یا آفري.  

 

 

 سؤال في الدائرة االنتخابیة منذ بضعة أیام. شكًرا. آفري دوریا تتحدث. لقد ُطرح عليّ  آفري دوریا: 

 

لقد ُطرح علّي سؤال في الدائرة االنتخابیة منذ بضعة أیام، وكنت خجلة لالعتراف بأنني 

 ال أعرف اإلجابة. لذا سأطرح لكم ذلك السؤال. 

 

، ھل سنفعل IRPفیما یتعلّق بالتغییرات التي سیتم إجراؤھا في ھیئة المراجعة المستقلة 

ألنني أعتقد بأن  IRPء بخصوص من یمتلك النفوذ في ھیئة المراجعة المستقلة أي شي

ھناك قیود شدیدة بخصوص من یمتلك النفوذ قبل أن تقوم لجنة الطعن بإدراج قضیة أو 

وأنا أعرف بأنني عضو في فریق  --الرد على القضیة والمشاركة فیھا. لذا أنا أتسائل 
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لم یكن لدي أدنى فكرة عما سنفعلھ بخصوص ھذا ولكن  IRPھیئة المراجعة المستقلة 

 األمر. لذا أرجو منكم اإلجابة على السؤال، شكًرا.

 

 

شكًرا. نحن نحتفظ بشرط ثابت وھو الشرط المعھود الذي یشیر إلى أن أي فرد أو كیان  بیكي بیر: 

ا أو تكاسلھا عن القیام بأعمالھا سیكون أمرً  ICANNمتضرر مادًیا بفعل أعمال منظمة 

مخالًفا للوائح الداخلیة أو البنود الخاصة بعقد التأسیس. لدینا بند متعلّق بنفوذ المجتمع، لذا 

فإن المجتمع سیحصل على نفوذه من خالل عملیة التمكین وھذا التغییر كفیل بإحضار 

على الرغم من أنني أعتقد بأن  --النفوذ للمجتمع. وإضافة إلى ذلك، سوف نبّین بوضوح 

أنھ في حالة وجود احتمالیة لوقوع ضرر خطیر، ضرر محتمل  --وضع اآلن ھذا ھو ال

سوف نسعى لطلب المساعدة من ھیئة المراجعة المستقلة للحفاظ على الوضع  --خطیر 

ولمنع وقوع الضرر. لذا یوجد اآلن نوع من حالة الطوارئ التحذیریة المحتملة والتي 

ي. تم الحفاظ على المقیاس المتعلّق بالضرر المادتبقي الوضع المتعلّق بالنفوذ ثابًتا. ولكن 

لذا ال یعد ھذا التغییر أساسًیا من ھذا المنظور. المادة تؤثر على المعیار، أي شخص 

 متضرر مادًیا.

 

 

شكًرا جزیالً لك، بیكي. أرى بادمیني باروا تحمل المیكروفون، وأود تذكیر ھؤالء الذین  لیون سانشیز: 

 ذكروا أسمائھم من أجل التسجیل والنص. إًذا تفّضلي یا بادمیني.یطرحون األسئلة بأن ی

 

 

شكًرا. أنا بادمیني بارواه. أنا طالبة حقوق وأعمل حالًیا في مركز اإلنترنت والمجتمع.  بادمیني بارواه: 

 لدي تعلیقان. 

 

التعلیق األول متعلق بتوفیر تحدیث على اإلحصائیات التي حذفناھا من سیاسة اإلفصاح 

في دبلن. باختصار، تم الرد على  ICANN 54المعلومات الموثقة منذ اجتماع  عن

وأنا مدركة تماًما للقیود الموجودة  --مارس. من بین ھذه الطلبات  4طلب منذ  102



 AR  ندوة مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة -مراكش 

 

 29من  24صفحة 

 

 11ضمن ھذه السیاسة التشغیلیة، ولكن إحصائًیا فقط. من بین ھذه الطلبات، تم الرد على 

ا وعبر الكشف عن كامل المعلومات. ولكن ھذا یشّكل طلًبا فقط بطریقة إیجابیة تمامً 

طلب وكانت الردود مبھمة.  102من أصل  56. وتم الرد بشكل جزئي على 10.8%

ألي سبب من األسباب. وھذا  102طلًبا من أصل  35. وتم رفض %54.9وھذا یشّكل 

 . %34.3یشّكل 

 

ألخیرة یتمحور حول فھم وإلى جانب ذلك، فإن األمر الذي كنت أعمل علیھ في اآلونة ا

عملیة إعادة النظر ألن ما حاولت فعلھ ھو المناشدة بعدد من سیاسات اإلفصاح عن 

المعلومات الموثقة التي تم رفضھا بشكل شخصي. وھذا جعلني أنظر إلى آلیة الطعن 

المھمة ھذه وخالل قیامي بالعمل الذي أقوم بھ على أفضل وجھ، أجریت تحلیًال إحصائًیا 

میع طلبات إعادة النظر التي تم نشرھا بشكل عام على الموقع اإللكتروني لمنظمة آخر لج

ICANN وھذه اإلحصائیات أذھلتني بشكل أكبر. ولكي أوّضح لكم ھذا األمر، ھناك .

طلًبا. وھذا  118رًدا منشوًرا على ھذه الصفحة. من بین ھذه الطلبات، تم رفض  144

من الشخص الذي قّدم الطلب. لم نتمكن من طلبات أخرى  6وتم سحب  %81.9یشّكل 

طلًبا وأحد ھذه الطلبات یعود  144من أصل  8لـ العثور على ردود متاحة بشكل عام 

. ال یوجد رد حتى اآلن على ھذا الطلب. وربما ما تزال الجھات المسؤولة 2000لعام 

 .2016تعمل على الرد على ھذه الطلبات، ھذه الطلبات من عام 

 

، فقد استجابت لجنة إعادة النظر %8.3، والتي تشّكل نسبة 144أصل  طلًبا من 12

واللجنة الحكومیة لمجلس اإلدارة لھذه الطلبات أو أنھ تم الجزم بأساس ھذا العمل وبالتالي 

 لم تكن ھناك حاجة إلى إعادة النظر.

 

في اآلن، تمت ممارسة عملیة الفصل بدون سابق إنذار، وعلى قدر ما یمكنني أن أقول، 

طلبات إلعادة النظر بخصوص سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة،  6حالتین وفي 

فقد تم رفض جمیع ھذه الطلبات. وأخیًرا، ال یبدو بأن ھناك إطاًرا زمنًیا موحًدا یربط ھذه 

أیام، وھو العدد األقل،  7الطلبات. عدد األیام الذي یحتاجھ الرد للظھور یتراوح ما بین 

 یوم أو شيء من ھذا القبیل. 200أعتقد أن أحد الردود احتاج إلى أكثر من یوم، و 100و
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ھذا یتناقض مع ما ھو مكتوب في البند الرابع في القسم الثاني في اللوائح الداخلیة والتي 

 یوًما. 30تقول بأنھ یجب على اللجنة القیام بمحاولة للرد خالل 

 

ن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز عند أخذ ھذا األمر بعین االعتبار، وأعتقد بأ

قد وضعت العدید من األفكار إلجراء عملیة المراجعة المستقلة بشكل  ICANNمساءلة 

رائع، قد ال تكون عملیة المراجعة المستقلة متاحة لشخص مثلي یفتقر لألمور المتعلّقة 

 بالتمویل، أو المعرفة بخصوص ھذه األمور. 

 

ھي الخطوة األولى من آلیة الطعن وأعتقد بأنھ من المھم أن لذا فإن عملیة إعادة النظر 

تكون ھذه العملیة أكثر استقاللیة وأكثر فاعلیة وأن یكون ھناك وضوح أكثر بخصوص 

 الشروط التي على أساسھا یتم رفض الطلبات. شكًرا.

 

 

 شكًرا لك بادمیني. ماثیو. لیون سانشیز: 

 

 

ا تقومون بھ من عمل في جمع البیانات وتقدیم تحالیل نعم. أود أن أشكركم على م ماثیو ویل: 

موضوعیة آللیات المساءلة الموجودة حالًیا. نأمل أن نتمكن من االعتماد على مشاركتكم 

ألننا بالتأكید بحاجة  2لمسار العمل  CCWGالمستمرة في مجموعة العمل عبر المجتمع 

ا تصنع فرًقا من منظور الفرق للعمل على الحقائق وإثبات أن التحسینات التي أجریناھ

التي تطلب تنفیذ آلیات المراجعة وإعادة النظر حسًنا، شكًرا جزیالً. ونرجو منكم 

 االستمرار في نشر ھذه البیانات على الئحتنا. فھذا مھم للغایة.

 

 

ن مجرد فكرة سریعة وشكًرا لك على كلماتك الطیبة. مجرد فكرة سریعة. لقد ذھلت أل بادمیني بارواه: 

السبب وراء ھذه القضیة قد یكون التعیین الذي یشیر إلى أن اللجنة الحكومیة لمجلس 
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اإلدارة غیر مستقلة عن مجلس اإلدارة لذا ال أعرف مدى استقاللیة ھذه اآللیة. وفھمي 

 محدود بعض الشيء، لذا سیكون رائًعا إن تم توضیح ھذا األمر قلیًال. شكًرا.

 

 

تأكد بأن الجمیع ینظر إلى نفس الصفحة المذكور فیھا طلب إعادة النظر، فقط من أجل ال ماثیو ویل: 

أو تقترح تحسینات تعالج ھذه القضایا وقضایا  --في مقترحنا  8حیث تشیر التوصیة رقم 

 أخرى أیًضا، والقضایا المتعلّقة بالتأخیر واالستقاللیة من أجل تعزیز العملیة.

 

 

 یو. بیكي، أظن بأنك تریدین إضافة شيء لما قلتھ.شكًرا جزیالً لك، ماث لیون سانشیز: 

 

 

نعم. أود أن أضیف بأننا سمعنا العدید من التعلیقات بخصوص سیاسة اإلفصاح عن  بیكي بیر: 

، حیث عملیة مراجعة سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة DIDPالمعلومات الموثقة 

DIDP  ھا أن تضمن وجود مراجعة والتي من شأن 2بحد ذاتھا جزًءا من مسار العمل

كما ذكر ماثیو األمور المتعلّقة  8شاملة لھذا العمل. وإضافة إلى ذلك، توّضح التوصیة 

بالمبادئ التوجیھیة وتوّضح أسباب الرفض وتوّسع الشروط التي على أساسھا تتم عملیة 

 الرفض.

 

 ن أقول بأن الھدفبخصوص السؤال المتعلّق بمدى كفابة استقاللیة آلیة إعادة النظر، أود أ

من آلیة إعادة النظر تكمن في العودة لألشخاص الذین اتخذوا القرار لكي نطلب منھم 

اسي لیست الجزء األس --لم تكن  --إعادة النظر فیھ. لذا فإن االستقاللیة بھذا المعنى لیست 

ي فللتحسینات. باألحرى، إنھا فرصة إلعادة المشاركة مع صانعي القرار لیعیدوا النظر 

قرارھم. وبالتالي نحتاج إلى تنظیم العملیات األخرى، آلیة المراجعة المستقلة وأمور من 

 ھذا القبیل، لكي نوّفر خیاًرا بدیًال، خیاًرا مستقًال.

 

 شكًرا لك، بیكي. ستیف. لیون سانشیز: 
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ر جالت. لذا دعیني أشیبادمیني، لقد قلت بأنك مھتمة برؤیة الشؤون المالیة والدفاتر والس ستیف دیلبیانكو: 

. ما ھو مذكور في اللوائح الداخلیة 53و 52في الفقرات رقم  2و 1إلى التوصیات رقم 

یؤكد على أن المجتمع كجھة محددة ستتمّتع بحقوق تفتیش وثائقیة نظیرة لتلك التي یتمّتع 

 --بھا العضو لو كنا منظمین كشركة عضویة خاضعة لقانون كالیفورنیا. وھذا یتضمن 

درة اللجان االستشاریة أو المنظمات الداعمة على طلب تفتیش الدفاتر والسجالت الشبیھة ق

لما قد یقّدمھ القانون لنا كأعضاء. لذا ستكون ھذه المحطة األولى في السعي لرؤیة الدفاتر 

 والسجالت بدًال من إجراء آلیة إعادة النظر واتباع عملیة طویلة للوصول إلى ھناك.

 

 

شكًرا جزیالً لك، ستیف. شكًرا جزیالً لك كالوس النتظارك بصبر حتى وصل دورك.  : لیون سانشیز

 تفضل رجاًء.

 

 

 ال تقلق، من الممتع االستماع لألحادیث. ستیف، اسمحلي أن أتحدث إلیك مباشرة. كالوس ستول: 

 

 

 عرفنا باسمك، رجاَء. لیون سانشیز: 

 

 

  --شكراً لـ كالوس ستول: 

 

 

 أسمك. لیون سانشیز: 
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ومجموعة  NPOCأُكالوس ستول، عضو بالدائرة غیر الربحیة للمخاوف التشغیلیة  كالوس ستول: 

؟ عذًرا. ستیف، أشكرك على الشرح الوافي الذي CSGأصحاب المصلحة التجاریة 

قّدمتھ بخصوص الكونغرس. لمصلحة األشخاص الذین لیسو على درایة بالكونغرس 

المفید جًدا إن سمحتم لنا أن نعرف إن كانت ھناك طرًقا  األمریكي، أعتقد أنھ سیكون من

یّتبعھا الكونغرس األمریكي إلیقاف عملیة االنتقال. وكیفیة، وإن كان ھناك شيء یمكننا 

 فعلھ لتجّنب حدوث ذلك. شكًرا.

  

 

دث سأحاول أن أعطیك إجابة سریعة یا كالوس ألنھ على الرغم من أن ھذا األمر ال یح ستیف دیلبیانكو: 

كثیًرا، إّال أن الكونغرس األمریكي یقّر القوانین بین الحین واآلخر لذا یمكنھم إیقاف عملیة 

االنتقال. لذا یمكن للكونغرس أن یقّر قانوًنا وھذا سیتطلب من مجلسي الشیوخ والنواب 

تخطي العدید من العقبات التي لھا عالقة باإلجراءات والعالقات العامة، ولكن أعید القول 

نھ یمكن للكونغرس أن یقّر قانوًنا، وقد یمیل الكونغرس للقیام بذلك من أجل تجّنب انتھاء بأ

صالحیة العقد. وأنا أتخیل ھنا فقط. ال أتوّقع حدوث ھذا. أعتقد أن الكونغرس سیمارس 

مراقبتھ بشكل مالئم وسیطرح العدید من األسئلة الصعبة ألنھ لم تتم استشارة الكونغرس 

. ولكنھم 2014ھ عندما قررت اإلدارة البدء في ھذا الطریق في عام ولم یتم إشراك

مشاركون في العملیة اآلن كما أنھم یقظون جًدا. ولكنني أعتقد بأنھم یطرحون األسئلة 

 الصحیحة.

 

 

 شكًرا. ھذا رائع. كالوس ستول: 

 

 

ى في الغرفة؟ ال شكًرا جزیالً لك، ستیف. شكًرا لك كالوس. ھل ھناك أي أسئلة أخر لیون سانشیز: 

. مرة أخرى. حسًنا. حسًنا. حسًنا وبھذا Adobeأرى المزید من األسئلة في غرفة اتصال 

دقیقة من الوقت المحدد. لذا نشكركم على حضور ھذا االجتماع.  15نكون قد أنھینا قبل 
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وسنفتح المجال بالطبع ألیة أسئلة أو تعلیقات قد تراودكم بعد ھذه الجلسة وندعوكم 

 . شكًرا جزیالً لكم.2مام بالطبع في بقیة اجتماعاتنا وفي عملنا في مسار العمل لالنض

 

 

 

 [نھایة النص المدون] 

 


