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 ل؟ھل التسجیل یعم ؟أیھا السیدات والسادة، ھّال تفّضلتم بالجلوس في مقاعدكم رجاءً  حسًنا. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 ممتاز. حسًنا.

 

أھًال ومرحًبا بكم في الجلسة المتعلّقة بالتعرف على "االھتمام  طاب مساؤكم، جمیًعا.

أنا أولیفیر كریبین لیبلوند، وسوف أترأس ھذه  .ICANNالعام" في حدود اختصاص 

  الجلسة.

 

من منظمة الحوار  یجلس معي على طاولة الرئاسة في أقصى الیمین وولف لودویغ القادم

  .EuroDIGاألوروبي حول حوكمة اإلنترنت 

 

 وتجلس بالقرب منھ نورا أبو ستھ، نائبة الرئیس لبرامج التنمیة والمسؤولیة العامة.

 

  أكانت مجموعة العمل؟ --الذي قاد مجموعة العمل  وعلى شمالي یجلس ني كواینور

 

 

 لجنة اإلستراتیجیة.  نورا أبو ستة: 

 

 

  لجنة استراتیجیة بخصوص ھذا الموضوع. ریبین لیبلوند: أولیفیر ك

 

  وعلى یساره تجلس ماریلیا ماسییل.  

 

لذا فلنبدأ الجلسة مع مقدمة من نورا أبو ستھ التي ستقّدم لنا بعض المعلومات األساسیة 

  عن األعمال التي تم تنفیذھا حتى اآلن.
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 نورا، إلیك الكلمة.

 

 

 ولیفر وشكراً لكم جمیعاً لقدومكم.شكراً لك أ نورا أبو ستة: 

 

 أعتقد أننا ندرك بأن الموضوع ھام جًدا ولھذا السبب نحن متواجدون ھنا الیوم.

 

والتي ُیشار إلیھا في بعض  --كانت ھناك العدید من النقاشات حول المصلحة العامة 

ل ھذا حیث تدور العدید من النقاشات حو --األحیان باسم "المصلحة العامة العالمیة" 

 .ICANNالموضوع منذ انضمامي شخصًیا إلى منظمة 

 

تمّثلت إحدى محاوالتنا الرئیسیة لمعالجة ھذه المشكلة عبر استخدام اللجنة االستشاریة في 

 إطار المسؤولیة العامة والتي سیتحّدث عنھا ني بعمق أكثر.

 

ة لفھم ما یعنیھ ھذا ولكن منذ ذلك الوقت، قمنا بالعدید من األعمال لدراسة المفھوم كمحاول

 األمر بالنسبة لنا كمنظمة وبالنسبة للمجتمع بأكملھ.

 

أحد األسباب التي دفعتنا لعقد ھذه الجلسة ھي ألننا، كموظفین، باشرنا العمل لمعرفة ما 

یعنیھ المصطلح بالنسبة لنا داخلًیا، لذا بدأنا بإجراء بعض البحوث مع األقسام التنظیمیة 

) كانت ھذه األقسام تعرف ما تعنیھ المصلحة العامة ضمن 1ا إذا المختلفة لمعرفة فیم

) فیما إذا كان ھناك مصطلح شامل جًدا مثل ذلك الذي 2و ICANNحدود اختصاص 

اقترحتھ اللجنة بخصوص المسؤولیة العامة وفیما إذا كانت ھذه األقسام تشعر بأن 

 ملیات بالنسبة لھم.المصلحة العامة ممثلة بما فیھ الكفایة وما تعنیھ ھذه الع

 

لذا قضینا بعض الوقت في إجراء استطالع، لالستعداد بشكل كاف لنقاش مثل ھذا أو في 

 حال كان المجتمع على استعداد للبدء بمشروع كبیر.
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جمیعنا  توصلنا من خالل ھذا االستطالع إلى أن األقسام لدیھا فھم جید عن ھذا الموضوع.

لنا إلى أمور مختلفة، ولكن أعتقد أن كل شيء نفعلھ ربما نشیر في عقو نشیر إلى ذلك.

 ضمن األقسام المختلفة ھو من ضمن اختصاصنا في المصلحة العامة. ICANNداخل 

 

ھناك بعض الفجوات بالطبع في الفھم، ولكننا شعرنا بأنھ سیكون من الجید إنشاء قائمة 

در الالزمة موجودة بجمیع الحاالت التي أشیر فیھا للمصطلح، بحیث تكون جمیع المصا

 عندما یكون المجتمع على استعداد للبدء في نقاش.

 

تضم كل ما عثرنا علیھ بدًءا من بحوث المؤسسات األخرى التي  wikiأدرجنا صفحة 

لھا عالقة بھذا الموضوع والتي من الممكن أن تنطبق علینا ووصوًال إلى المراجع 

ع الوثائق التي شعر أعضاء المجتمع الموجودة في لوائحنا الداخلیة أو وثائقنا وجمی

 المشاركون في النقاش بأنھا ضروریة.

 

ھذا مصدر فّعال، لذا إن كان لدى أي شخص وثائق حول المصلحة العامة أو المصلحة 

 العامة العالمیة والتي یشعر بأنھا ستكون مفیدة للنقاش، فال تتردد في إدراجھا.

 

تضیفوا أسماءكم في قائمة عناوین البرید وشيء آخر أود قولھ ھو أنكم تستطیعون أن 

 اإللكتروني المتعلّقة بالمصلحة العامة لكي تكونوا جزًءا من النقاش.

 

 لذا فإن القائمة الجدیدة تحتوي على ھذه الوثائق التي ترونھا مدرجة أمامكم.

 

 ملفھم ما یعنیھ المصطلح أو المفھو --حاجتنا إلجراء استطالع لفھم  ما نفتقده اآلن ھو

لذا، ما الذي یعنیھ مفھوم "المصلحة العامة" في ھیاكل اللجان  بالنسبة لمجتمعنا.

ربما نحتاج إلى إجراء استطالع مع مجتمعنا مثل ذلك  االستشاریة والمنظمات الداعمة؟

الذي أجریناه ألقسامنا لنحاول التوّصل إلى مدى اتفاقھم على مصطلح محدد أو إذا كانوا 
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فایة مع المصطلح المقترح الذي قّدمتھ لنا اللجنة الخاصة بالمسؤولیة مرتاحون بما فیھ الك

 العامة.

 

ھي إحدى األمور التي تفتقر لھ قائمتنا وھي بالتأكید إحدى األمور التي نرغب في  فھذه

 العمل بھا مع المجتمع.

 

ة صسأتوقف عند ھنا ألنني أعتقد بأنھ من المھم جًدا أن نلقي نظرة أشمل على اللجنة الخا

  بالمسؤولیة العامة واإلجراءات التي اتبعتھا إلنشاء ھذا المصطلح والنقاشات الالحقة.

 

 ني؟  

 

 

  شكًرا جزیالً لكم. حسًنا. ني كواینور: 

 

ھناك حًقا موضوعان في ھذا  وشكًرا ألنكم أتحتم لي الفرصة ألقول بعض الكلمات.

  علّق بالمسؤولیة العامة.ھناك موضوع متعلّق بالمصلحة العامة وموضوع مت الصدد.

 

بما أنھ تم تشكیل لجنة بخصوص المسؤولیة العامة، فیجب عندئذ التفریق بین ھذین 

 الموضوعین.

 

في الواقع، لقد كان بوب  وأنا محظوظ جًدا ألنني انتفعت من العمل مع لجنة خبیرة للغایة.

 ھیندن ھنا ولكن یبدو بأنھ انتقل إلى مكان آخر.

 

 ذه المنطقة مفید للغایة وأنا أشجعكم أن تلقوا نظرة علیھ.دلیل العمل في ھ
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برأیي، ھذا موضوع ذا أھمیة كبیرة للعدید من األشخاص كما أنھ مھم للعالم النامي الذي 

كما و سیكون قلًقا بخصوص حمایة مصالحھ، حتى لو كنا متأخرین في تبني اإلنترنت.

 تعلمون، ینعكس على ذلك.

 

 نظر مالیین األشخاص بعین االعتبار. لذا ال بد من أخذ وجھة

 

، ولكنھ أمر مثیر لالھتمام NETmundialقبل اجتماع  ICANNبدأت ھذه الجھود في 

تتضمن اقتباًسا  NETmundialمن الخارطة التوضیحیة لـ 5-28أن أرى بأن الفقرة 

حیث أنھا تؤدي  ICANNسأذكره ھنا، حیث أنھ یشّكل مرجًعا لـ"تتسارع عملیة عوملة 

لى منظمة عالمیة ودولیة تخدم المصلحة العامة مع وضع مستقل" وھناك بعض األمور إ

 المذكورة ھناك.

 

وعلى أیة حال، قد تقولون في ھذه الحالة بأن "المصلحة العامة" غیر معّرفة أو محددة 

 بشكل واضح.

 

 ىحیث كان التعریف الذي وضعناه في البدایة غیر رسمي أبًدا، وكانت الفكرة تھدف إل

  تحسین فھم األشخاص لھذا التعریف.

 

أنا شخصًیا كنت متردًدا للغایة في البدایة لوضع تعریف رسمي، ولكنكم، أیھا المجتمع، 

 استمریتم في القول "دعونا نوّضح التعریف".

 

لذا كمحاولة لتوضیح تعریف المصلحة العامة، جعلنا عالم اإلنترنت الشامل والمستقر 

وفي ھذه الحالة، نحن نتطلع لبناء الثقة، لیس فقط على  التعریف.والمنفتح سیاًقا لھذا 

مستوى اإلنترنت بل على مستوى النظام البیئي بأكملھ، ألنھ إن كان ھناك شك في أي 

 مكان، فإن ھذا األمر كفیل بالتأثیر علینا.
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ید أن كنقطة البدایة، أعتقد أن ھذا األمر یحتاج إلى مزید من الدراسة، وفي ھذه الحالة نر

وفي نفس الوقت بتأثیره على المجموعات  ICANNنربط األمر بشكل وثیق باختصاص 

علینا إضفاء صفة  وربما بأبعد من ذلك. ICANNالمجتمعیة المختلفة الموجودة ضمن 

 ذاتیة على ھذا األمر.

 

تماًما كما تختلف المھام، من الممكن أن یكون ھناك اختالفات في طریقة تفكیر األفراد 

 وص المصلحة العامة، لذا نود أن نسمع جمیع ھذه االختالفات في اآلراء.بخص

 

وفي ھذه الحالة،  من وجھة نظري، تتم مخاطبة المسؤولیة العامة في العمل الذي نقوم بھ.

سیصبح مخطط أصحاب المصلحة المتعددین الذي نستخدمھ في السیاسات والقرارت أكثر 

 تنوًعا وفاعلیة. 

 

حیث أنھا تتطلع إلى  ر، فإن المصلحة العامة ستتخّطى أكثر من ذلك.وعلى الجانب اآلخ

بأكملھا وجمیع اللوائح الداخلیة وجمیع ھذه األمور ، لذا أصبح مفھوم  ICANNمھام 

 حسًنا؟ وبالتالي فإنھ یتطلب المشاركة من الجمیع. --المصلحة العامة أوسع 

 

ة تمكننا من البدء في العمل، إّال أن أختتم قولي بأنھ على الرغم من أن المسؤولیة العام

المھمة األكبر للمصلحة العامة تتطلب سیاًقا أكثر وضوًحا، وقد تختلف من منظمة إلى 

 منظمة وستتطلب منا المزید من المشاركة لنبلور الجوھر األساسي لھذا األمر.

 

ناك مبدأ الحقیقة ھي أنھ إذا أدار شخص ما أحد الموارد الحرجة، فأتصور بأنھ سیكون ھ

أعلى لتوجیھ الخدمات التي ُینظر إلیھا بأنھا خدمات ُمنصفة إلى حد ما باإلضافة لوجود 

 العدالة المجتمعیة ولكي نحمي مجتمع اإلنترنت الحبیب من الضرر.

 

ماذا یعني مفھوم "المصلحة العامة" بالنسبة لكم كأفراد أو كمنظمات  سؤالي لكم سیكون:

 شكًرا. أرغب في سماعھ.وھذا ما  تقومون بتمثیلھا؟
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  أتوجھ بجزیل الشكر إلى ني. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

وخارجھا، لذا سیوّضح لنا الخبیران التالیان  ICANNوقد تم إجراء بعض النقاشات داخل 

 النقاشات التي حدثت، كنقطة البدایة لما نود تحقیقھ الیوم.

 

األوروبیة،  at-Largeمنظمة  وولف لودویغ، أنت التالي، النقاش الذي جرى في

ICANN 54. 

 

 

 --شكًرا لك، أولیفر، وشكراً لكم على دعوتي  وولف لودویج: 

 

 

 المایكروفون أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

 للمساھمة في ھذه الجلسة.  -- وولف لودویج: 

كما نعرف جمیعنا، فإن مصطلح "المصلحة العامة" عبارة عن مصطلح غریب یظھر 

، وأعتقد بأن ھناك بعض االلتباس في ICANNخر في النقاشات المتعلّقة بـمن وقت آل

، وشّكل ICANNما یتعلّق بمفھوم المصلحة العامة في المجتمع وفي الدوائر اإلنتخابیة لـ

ھذا األمر تحدًیا بالنسبة لنا في السنة الماضیة عندما أعددنا الجمعیة العامة لمنظمة 

at-large ع اجتماع األوروبیة تزامًنا مICANN .في دبلن  

 

وبدایة، كتبت أطروحة عن ھذه القضیة لمجتمعنا كأحد مدخالت النقاش في اجتماع دبلن، 

 وكانت في الحقیقة محاولة لتتبع أثر المصلحة العامة في السیاق األوروبي.

 



 ICANN ARالتعرف على "االھتمام العام" في حدود اختصاص  -مراكش

 

 44من  8صفحة 

 

لذا لم أحاول فعل أي شيء بخصوص المصلحة العالمیة العامة التي ذكرت ھنا، لذا فإن 

"المسؤولیة العامة"  --العدید من المصطلحات المختلفة التي لھا عالقة بھذا المفھوم ھناك 

كما أشار ني و "المصلحة العالمیة العامة"، ولقد بدأنا ببساطة بموضوع المصلحة العامة 

 في السیاق والتاریخ األوروبي.

 

نیة، في األلما ة.ویمكنكم إیجاد مثل ھذه المصطلحات بسھولة في اللغات األوروبیة المختلف

ولدیكم في اللغة اإلنجلیزیة  .bien publicوفي الفرنسیة،  .gemeinwohlھناك كلمة 

وجمیع ھذه المصطلحات تشیر إلى حقیقة أنھ یجب أن یتم تقدیر  مصطلح "الصالح العام".

 قیمة المصلحة العامة بشكل أكبر من المصلحة الشخصیة أو مصالح المجموعات.

 

ذه األطروحة أن نبدأ بمفھوم أرسطو عن المصلحة العامة والذي یعود وقد حاولنا في ھ

لدیكم و ویمكنكم أن تعیدوه حتى لعصر اإلمبراطوریة الرومانیة. للتاریخ اإلغریقي القدیم.

مفھوم المصلحة العامة في العصور الوسطى حیث استخدمت العدید من المدن مثل البندقیة 

مصلحة العامة في الحكم وفي قرارات الحكومات ونابولي وغیرھا من المدن مصطلح ال

  في مدنھم في ذلك الوقت.

 

لذا فإن ھناك تاریًخا طویًال وواضًحا یشیر إلى ضرورة تلبیة المصلحة العامة والسیاسة 

 العامة لمصالح السكان ویجب أن تكون أكبر من مصالح المجموعات في المجتمع الواحد.

 

 At-Largeلنا في السیاق األوروبي وفي سیاق منظمة وأعتقد بأن األمر واضح بالنسبة 

 At-Largeوإذا نظرتم أیًضا إلى تكوین أعضاء منظمة  .EURALOإلقلیم أوروبا 

فإن ھناك العدید من  at-largeوألعضاء ھیاكل منظمة  EURALOإلقلیم أوروبا 

افع عن المعتمدة التي تد at-largeالمنظمات غیر الحكومیة والعدید من ھیاكل منظمة 

لذا بالنسبة لنا، یعد ھذا األمر نوًعا من  المصلحة العامة في السیاق المحلي والوطني.

  كما أنھ یعد جزًءا من المسؤولیة. االلتزام.
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وھذا ھو السبب وراء اندالع النقاش في الجمعیة العامة، حیث أننا أنشأنا في غضون ذلك 

 عنھ.  فریق عمل معنّي بدراسة المصطلح واكتشاف المزید

 

وسیكون من المثیر لالھتمام رؤیة تواریخ مماثلة من مناطق أخرى ذات بیئة ثقافیة 

  ومن الممكن دمج ھذه الروابط مًعا. ھناك روابط مماثلة. مختلفة.

 

 سأتوقف ھنا اآلن وإذا كانت لدیكم أیة أسئلة أخرى، فال تترددوا في طرحھا رجاًء.

 

 

 یالً لك، وولف.شكًرا جز  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

وكانت ھناك العدید من األماكن  لذا نظرنا اآلن للمصلحة العامة في السیاق األوروبي.

وستوّضح لنا ماریلیا مارسیل النقاشات التي  األخرى التي نوقش فیھا ھذا الموضوع.

  ، المصلحة العامة في موارد اإلنترنت الحرجة.IGFجرت في منتدى حوكمة اإلنترنت 

 

 ، إلیك الكلمة.ماریلیا  

 

 

أود أن أشكر نورا على دعوتنا أنا ولورین  ماریلیا تتحدث. شكرا جزیال لك، أولیفییھ.  ماریلیا ماسییل:

  إللقاء الكلمة في ھذه الجلسة.

 

ُطلب مني أن أعطي نظرة شاملة سریعة عن الجلسة التي جرت في منتدى حوكمة 

اإلنترنت مرة في السنة تحت إشراف كما تعرفون، یلتقي منتدى حوكمة  .IGFاإلنترنت 

ولكنھ في الحقیقة منتدى ألصحاب المصلحة المتعددین یتفق فیھ أصحاب  األمم المتحدة.

وكانت ھذه جلسة ممتعة  المصلحة على بعض األمور ویناقشون اھتماماتھم المشتركة.

یل للغایة بدأت بنظرة أكادیمیة شاملة لمصطلح المصلحة العامة والذي ساعد في تشك

  النقاش.
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وتم تسلیط الضوء على الحقیقة التي تشیر بأن عبارة "السعي من أجل المصلحة العامة" 

 في اآلداب یرتبط عادة بتطویر النظام.

 

وھناك قلق واضح یشیر إلى أنھ من أجل تجنب اعتقال مفھوم المصلحة العامة، والذي 

من المھم جًدا أن ال یتم تطویر أعتقد بأنھ القلق المشترك الذي نعاني منھ في المجتمع، ف

لذا فإن اتباع نھج واضح  المصلحة العامة على حساب مصالح القطاعات في المجتمع.

أثناء وضع السیاسات واإلجراءات القانونیة الواجب تنفیذھا أمر مھم جًدا باإلضافة لوجود 

 مشاركة فعالة من المجتمع في السیاسات التي یتم وضعھا.

 

بین المصلحة العامة وحقوق اإلنسان في جلسة منتدى حوكمة اإلنترنت  تم توضیح العالقة

IGF إّما بشكل واضح عبر ذكر أحد الجوانب المھمة المتعلقة بحمایة حقوق اإلنسان ،

من خالل حمایة المصلحة العامة، أو عبر ربط فكرة المصلحة العامة مع المفاھیم التي 

تكافئ والتعلیم والتواصل الموّفر للجمیع تشیر إلى العدالة االجتماعیة والوصول الم

 واحترام التنوع الثقافي.

 

أعتقد بأن النقطة األخرى التي تم اإلشارة إلیھا في الجلسة مھمة أیًضا، والتي تشیر إلى 

ألننا ناقشناھا كثیًرا أال وھي اجتماع  ICANNعملیة نعرفھا في منظمة 

NETmundial. 

 

 نحن ال نبدأ من الصفر. فإننا ال نبدأ من صفحة فارغة. ربما عندما نناقش المصلحة العامة

إن نظرنا حول منظومة حوكمة اإلنترنت، فسنرى بأن مجموعة المبادئ التي تقود عملیة 

  وضع السیاسات قد تم طرحھا من قبل المنظمات المختلفة على مر السنین.

 

مجلس أوروبا والمفوضیة لدینا بعض المبادئ التي طرحھا  العدید من ھذه المبادئ إقلیمیة.

  .CGI.brولكن معظمھا وطنیة مثل مبادئ لجنة توجیھ اإلنترنت البرازیلیة  األوروبیة.
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، أعتقد بأننا حققنا أمًرا ملحوًظا أال وھو وجود انتظام NETmundialولكن في اجتماع 

 في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من جمیع المناطق من أنحاء العالم حول مجموعة

 محددة من المبادئ.

 

وھذه المبادئ ال تشتمل فقط على المبادئ التقنیة التي نفھمھا ونھتم بھا كثیًرا مثل الفراغ 

الموّحد والمجزأ واألمن واالستقرار والمرونة واالنفتاح وأسلوب البناء المنفتح والموّسع 

ق سجامھا مح حقوولكنھا تشتمل أیًضا على مبادئ حقوق اإلنسان التي یشیر األفراد إلى ان

 اإلنسان مثل حریة التعبیر وتكوین الجمعیات والخصوصیة وإمكانیة الوصول والتنمیة.

 

قد  NETmundialكما أن الوثیقة التي قّدمتھا  لذا فإننا ال نتحدث عن صفحة فارغة.

تساعدنا كمنظمة لقیاس سیاساتنا وإجراءاتنا ومدى اتفاقھا مع ھذه المبادئ ولكي نحاول 

 فیما إذا كنا ملتزمین بھذه المبادئ أم ال. أن نفھم

 

، حیث NETmundialولكن لدینا مبادرة  حدًثا واحًدا. NETmundialبالطبع یعد 

وتذكرھا  NETmundialیكمن ھدفھا الرئیسي في ضمان عدم نسیان مخرجات وثیقة 

 فة.لباستمرار، ولیس فقط تذكر ھذه المخرجات بل العمل على تنفیذھا باستعمال طرق مخت

 لذا فھي محاولة لتنفیذ ھذه المبادئ.

 

 IGFبالطبع، كان ھناك بعض المشاركین في ورشة العمل في منتدى حوكمة اإلنترنت 

حدى إ والذین عملوا على تسلیط الضوء على الصعوبات المتعلّقة بمفھوم المصلحة العامة.

نمضي قدًما باتجاھھا  ھذه الصعوبات ھي أن المصلحة العامة بطبیعتھا غایة إلھامیة تجعلنا

ولكن ال یتم تحقیق المصلحة العامة بشكل  أو تجعلنا نمضي قدًما للوصول إلى شيء ما.

لذا فإن المصلحة العامة تشبھ الغایة التي تجعلنا نمشي باتجاھھا ولكن ال یمكن  كامل.

 تحقیقھا بشكل كامل.
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تغیر، إنھ أمر ُینظر إلیھ ونقطة أخرى أود أن أشیر إلیھا ھي أن المصلحة العامة مفھوم م

لذا قد یكون من  حسب الوقت والسیاق لذا فإن النظرة العامة للمصلحة العامة قد تتغیر.

 الصعب علینا أن نحددھا في صیغة ثابتة.

 

وآخر نقطة أضیفت إلى النقاش في ورشة العمل إلى أنھ من الصعب في بعض األحیان 

ھل ھي  ھل ھي الدول؟ ن المصلحة العامة.تحدید الجھة التي لھا األحقیة في الدفاع ع

في مواقف مختلفة، قد تتغیر ھویة الجھة التي تدافع عن المصلحة  الجھات غیر الحكومیة؟

 العامة.

 

ھو الذي نّظم ھذه الجلسة  ولكن أعتقد أن بیل درایك توصل إلى استنتاج مثیر لالھتمام.

نالحظ بأننا نواجھ صعوبات  نحن --وقال بأن ھنالك  .IGFفي منتدى حوكمة اإلنترنت 

أثناء محاولتنا لتحدید مفھوم المصلحة العامة، ولكن قد یصبح األمر أكثر خطورة إن لم 

  نحاول تعریف المصطلح ونتركھ كصفحة فارغة تماًما.

 

وقد نرى ذلك في المنظمة عندما ُیطلب منا أن نناقش التزامات المصلحة العامة على 

عندما ال نناقش تعریف  ن لدینا تعریف لھذا المصطلح.سبیل المثال من دون أن یكو

المصلحة العامة أو على األقل المبادئ التي نریدھا لترسیخ ھذا التعریف، فأعتقد بأننا 

 سنكون أكثر عرضة للوقوع في المصالح المختلفة.

 

 ءأعتقد أنھ من المھم أن نسلط الضو لذا أعتقد أنھ نقاش مستعجل، ولكنھ ال یجري ھنا فقط.

على أن المشاركة في األماكن األخرى في منظومة حوكمة اإلنترنت، فإن ھناك منظمات 

  مختلفة ترفع من أھمیة مناقشة مسألة المصلحة العامة.

 

ھناك تقریر مثیر لالھتمام وأعتقد أنھ ُنشر من قبل منظمة ثینك تانك التي تقّدم الدعم 

ل المثال یتحدث عن ضرورة الحفاظ للحكومة الھولندیة، حیث أن ھذا التقریر على سبی

على الجوھر العام لإلنترنت بعیًدا عن التدخالت التي ال مبرر لھا، سواًء أكانت ھذه 

أعتقد أنھ تم العمل بھذا التقریر وتمت  التدخالت من الحكومات أو من القطاع الخاص.
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ر إلى نظام اسم كما أن ھذا التقریر یذكر بأنھ یجب أن ُینظ الموافقة علیھ في أماكن عدة.

كنظام الھیكل العام األساسي لإلنترنت ویجب الحفاظ علیھ بعیًدا عن  DNSالنطاق 

  .ICANNوأعتقد أن ھذا األمر لھ صلة بما نناقشھ ھنا في  التدخالت التي ال مبرر لھا.

 

الذي سیحدث في  GGEوأعتقد بأنھ سیتم توثیق ھذا الموضوع في اجتماع األمم المتحدة 

ولى والذي ینظر إلى القضایا المتعلقة باألمن والسالم لكي یتم تصعید أھمیة اللجنة األ

  وأعتقد بأن علینا االستعداد لمناقشة ھذا األمر أیًضا. المصلحة العامة.

 

 لذا أشكرك یا نورا لتنظیمك لھذا االجتماع.

 

 

 ّدین طرحھا بالنیابة عن الجمھور؟ھل لدیك أیة أسئلة تو شكًرا جزیالً لك، ماریلیا.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 

 أعتقد أنھ سؤال جید جًدا. ال، أود أن أعرب عن اھتمامي بسؤال ني.  ماریلیا ماسییل:

 

 

أنا متأكد من أنھ سیكون ھناك آالف األشخاص الذین ینتظرون  مررنا بأعضاء الھیئة اآلن.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

  في طابور األسئلة اآلن.

 

علھ ھنا ھو المشاركة في نقاش، في حدیث كبیر حول ھذا الموضوع لكي ما نحاول ف

  .ICANNنعرف كیف یرتبط ھذا الموضوع باختصاص 

 

، ھناك بعض األشخاص الداعمین لمفھوم ICANNأنا أعرف أنھ في حدود منظمة 

كما نعرف، إنھ موجود في العدید من الوثائق ولكن حتى  .ICANNالمصلحة العامة في 

  تعریف حقیقي لھذا المفھوم.ال یوجد 
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وھناك أیًضا بعض األشخاص الذین یعتقدون بأن المصلحة العامة یمكن أن تكون أداة 

بطریقة أو بأخرى من قبل األطراف الثالثة التي ترغب في  ICANN --تستخدم ضد 

 قلب الموقف لصالحھا واستخدام المصلحة العامة لمصالحھا الراسخة.

 

  المیكروفون. لدینا رجل واحد على  

 

 إًذا، نورا أبو ستھ ثم سنعود إلیك. تود نورا التعلیق على ما قلتھ للتو.

 

 

فقط من أجل التذكیر، قامت الھیئة الخاصة بالمسؤولیة العامة  سأعلّق بسرعة. عذًرا.  نورا أبو ستة:

حیث أنھا وضعت تعریًفا للمصلحة العامة ولكنھ واسع  بتطویر تعریف للمصلحة العامة.

أحد األسباب  جًدا، إّال أن المجتمع لم یقم برفضھ، ولكنھ لم یكن مقبوًال تماًما أو معتمًدا.

وراء عدم اعتماد التعریف ھو عدم وجود عدد كاف من األشخاص المشاركین في وضع 

تعریف للمصلحة العامة أو لم یكن ھناك وقت كاف لمناقشة ھذا التعریف مع المجتمع 

 بأكملھ.

 

 لم أر رد فعل عنیف ضد ھذا التعریف. ح تعریف لمصطلح المصلحة العامة.لذا تم اقترا

 ولكنني لم أر اعتماًدا متحمًسا اتجاه ھذا التعریف أیًضا.

 

أردت اإلشارة إلى ھذا  وكان النقد موجًھا لكیفیة وصولنا لھذا التعریف ولیس لمحتوىاه.

 قبل المضي قدًما. األمر

 

 

إًذا، أول شخص على المیكروفون، رجاًء عّرف بنفسك ثم وّجھ تعلیقك أو  ا، نورا.شكرً   أولیفیر كریبین لیبلوند:

 سؤالك.
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، ولكنني أتبع البرنامج genأنا مارك داتیسغلد، عضو سابق في برنامج  طاب مساؤكم.  مارك داتیسغیلد:

  اآلن.

 

قة المتعلّ  وأود أن أذكر أن اآلنسة ماسیال نّظمت حدًثا في البرازیل بخصوص بھذه الوثیقة

بالجوھر األساسي لإلنترنت. وقام الباحثون باإلدالء برأیھم الذي أود أن أقترحھ أمامكم 

تحّدثت اآلنسة ماسیال بشكل مختصر عن ھذا األمر، ولكن الباحثین  وأرى رأیكم فیھ.

  شددوا على ذلك كثیًرا.

 

م وفًقا للقانون العا یقولون بأنھ یجب حمایة الجوھر األساسي لإلنترنت أو المصلحة العامة

في اتفاقیة ملزمة ضمن بیئة األمم المتحدة أو ضمن البروتوكوالت الدولیة بنفس الطریقة 

 التي یتم فیھا حمایة شيء وفًقا للقانون الدولي.

 

ولكنني لم أتخذ  وأود أن أعرف آرائكم بخصوص ھذه النقطة التي أجدھا مثیرة للغایة.

 را.إذن شك قراري بخصوص ھذه النقطة.

 

 

 ماریلیا؟ --أي شخص یود أن  شكًرا جزیالً لك.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 

  شكًرا لك، أولیفر.  ماریلیا ماسییل:

 

 التقریر مثیر لالھتمام وأنا أشجعكم على قراءتھ.

 

یعّبرون عن آرائھم بطریقة وجیزة، حیث یشیرون إلى أن الجوھر العام ھو البنیة التحتیة 

ھذا أمر وثیق الصلة لجمیع  .DNSات الناقلة ونظام اسم النطاق لإلنترنت والشرك

  العاملین.
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واألمر الذي یشیر إلیھ التقریر ھو أن ھنالك تصعیًدا لیس فقط عبر التحدث عن الفضاء 

اإللكتروني من الناحیة العسكریة ولكن ھناك بعض السیاسات التي توضع مثل نظام اسم 

ة الفكریة أو استخدام مزّودي خدمة اإلنترنت من أجل حمایة الملكی DNSالنطاق 

كعناصر منفّذة للقانون في سلسلة اإلنترنت، حیث تزعزع ھذه العناصر استقرار 

  اإلنترنت.

 

إنھ أمر مفتوح  لذا ما یحاول التقریر فعلھ ھو أنھ ال یحدد تعریًفا دقیًقا المصلحة العامة.

ا للنقاش، ولكنھ یدعم النقطة المھمة التي تشیر إل ى أنھ إن كان ھناك اتفاق دولي، أي أّیً

 كان المفھوم الذي نحدده كتعریف للجوھر األساسي لإلنترنت، یجب حمایة ھذا التعریف.

  لذا سیكون ھذا خارًجا عن الحدود.

 

إن كان ھناك نزاع بین الدول، وھذا التقریر موّجھ للدول أكثر مما ھو موّجھ للقطاع 

الدول، فیجب أن ُینظر إلى ھذا الجوھر العام كأمر خارج  إن كان ھناك نزاع بین الخاص.

  عن النزاع.

 

أعتقد أن ھذه فكرة مثیرة لالھتمام، ألن مجموعة الخبراء الحكومیین ھذه، التي ذكرتھا، 

والتي تعمل داخل اللجنة األولى لألمم المتحدة ستعمل على تعریف األجندة للسنوات 

  المقبلة.

 

وعة من المقترحات المثیرة لالھتمام، ولكن ھناك بعض ونحن نعرف بأن ھناك مجم

 المقترحات التي تتحدث عن األمن اإللكتروني من ناحیة أمن المعلومات المتعلقة بھ.

 

لذا أعتقد أن ھذا مقترح مثیر لالھتمام ألنھ سیساعدنا على إعادة تشكیل محور المجموعة 

لدول تتفق على أن البنیة التحتیة لنظام وأنا شخصًیا أود أن أرى ا إلى ما ھو أكثر إنتاجیة.

 شكًرا. أمر ال یمكن التدخل بھ في حال كانت ھناك اختالفات بینھا. DNSإسم النطاق 
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  شكًرا لك، ماریلیا. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 ني.

 

 

بر حمایة عأنا أھتم أكثر بال أنا ال أھتم كثیًرا بالحمایة عبر االتفاقیات. باختصار شدید. ني كواینور: 

لذا أنا أبحث عن  نوًعا ما یتضمن جمیع األشیاء التي نقوم بھا ھنا. --وھو  المجتمع.

أشخاص یودون االنضمام، ویرغبون بالمشاركة والعمل على ذلك بأنفسھم بسبب مبدئ 

كم نھج لذا لدی معین وھو أنكم ال تریدون أن تنفد جمیع الموارد قبل أن تستعد قریتي لذلك.

لذا لدي  .--و أنھ عندما تستعد قریتي، ستكونون قادرین على إحضاري (مجھول) زھ

 أرید تمكین المجتمع بدًال من االتفاقیة. وجھة نظر مختلفة.

 

 

ھناك عدة أسئلة في غرفة المحادثة في الوقت الحالي  شكًرا جزیالً لك، ني، على ھذا. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

وھیئات أو أشخاص  ICANNات محددة بین منظمة ولكنھا متعلّقة بنقاط محددة وعالق

نحن  ھذا لیس محور النقاش الذي نجریھ ھنا. .ICANNآخرین موجودین في مجتمع 

ھنا لنحاول أن نحدد إطار عمل أو مسار للمجتمع لكي یتبعوه عند بناء العمل الذي باشر 

 بالمصلحة بھ ني وزمالئي ولكي نحصل أیًضا على التغذیة الراجعة منكم فیما یتعلق

ال أقصد وجود أو عدم وجود مواضیع محددة أو أمثلة  .ICANNالعامة في إطار منظمة 

لذا دعونا ننتقل إلى الشخص التالي الذي  وھلم جرا. --محددة على المصلحة العامة 

 ھال عّرفت بنفسك؟ سیتحدث على المیكروفون.

 

 

من الھند، وأنا أعمل حالًیا مع مركز اإلنترنت  أنا طالبة حقوق أُدعى بادمیني بارواه. بادمیني بارواه: 

ھو أنني أرید سماع آرائكم حول ھذا النوع من  --وسؤالي أو باألحرى تعلیقي  والمجتمع.

  .ICANNالمشاركة مع المصلحة العامة و
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لذا فإن تجربتي تنبع من العمل الذي قمت بھ في الوثیقة وفي سیاسة اإلفصاح عن 

 بإنجاز أمران لھما عالقة بالمصلحة العامة. ICANNنظمة حیث قامت م المعلومات.

األول ھو الذي ینفي المعلومات ویقول بأنھ في المصلحة العامة الكبرى، فإنھ من األفضل 

أن ال یكون ھذا النوع من المعلومات متاًحا للجمیع، وھو في بعض الحاالت صحیح وفي 

 دي وسیلة لمعرفة ذلك.لیس ل حاالت أخرى، قد ال یكون ھذا األمر صحیًحا.

 

في بنود اإلقصاء  --وھذا مثیر لالھتمام  --وھذا ھو موضوع الجدال الثاني  --وشيء آخر 

الخاصة بمعلومات اإلفصاح المذكورة في سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة، توجد 

 بنًدا تذكر فیھا المنظمة بأنھ في حال كانت ھناك 12فقرة صغیرة في األسفل بعد الـ

 ICANNمصلحة عامة في المعلومات التي تسعى للحصول علیھا، فعندھا سوف تستبعد 

ھذه البنود وسوف تتغاضى عن سیاستھا القائمة وستعطیكم المعلومات في الحالة التي 

ّدمت، ال لقد ق تشعر فیھا بأنھ یتم تحقیق المصلحة العامة من خالل الوثائق التي تطلبونھا.

تسع طلبات متعلّقة بسیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة  أعرف، أكثر من ثماني أو

DIDP  ولم ینطبق ھذا البند علّي، لذا كنت أتسائل عن عدد الطلبات الذي یمكن من خاللھ

أو في أي حالة تعتقدون أنھ یتم  -- ICANNالتغاضي عن بنود االستثناء ولماذا قد تقوم 

اعتقدت بأنھ أمر مثیر  عن المعلومات.تحقیق المصلحة العامة من خالل عدم اإلفصاح 

 شكًرا جزیالً لكم. لالھتمام لكي نتناقش فیھ.

 

 

لست متأكًدا إن كان ھناك خبیر في اللجنة بخصوص  شكراً جزیالً لك على ھذا السؤال. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 ربما یمكننا االستعانة بسام. ھل یرغب أحد بالتعلیق؟ ھذا الموضوع.

 

 

أنا مساعد المستشار العام، وأعمل مع بعض  القانونیة. ICANNمعكم سام إیزنر من   یزنیر:سامانثا آ

 .DIDPالفرق المسؤولة عن إجراء تحالیل عن سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة 

وأود أن أوضح بأنھ على الرغم من عدم معرفتي بأیة معلومات محددة عن سیاسات 

، حیث كان ھناك حزم بأن المصلحة العامة DIDPs اإلفصاح عن المعلومات الموثقة
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تفوق أھمیة األسئلة المحددة لعدم اإلفصاح، حیث ھناك مجموعة كاملة من المعلومات 

التي أفادت بأن المصلحة العامة في ھذه المعلومات تفوق أھمیة سیاسة اإلفصاح، وھذا 

اإلفصاح عن  إن نظرتم إلى سیاسة ھو شرط مجلس اإلدارة في الوثائق الموجزة.

 ، فقد تم تحدید المواد المتداولة كشرط محدد لعدم اإلفصاح.DIDPالمعلومات الموثقة 

بشكل قاطع بأن ھذه المواد المتداولة، إّال إذا احتوت على  ICANNوقد قررت منظمة 

معلومات خاصة أو معلومات سریة، فإن المصلحة العامة في ھذه المعلومات تفوق أھمیة 

 لذا فإنھ أمر نأخذ بعین االعتبار ویمكن أن ننظر إلیھ في المستقبل أیًضا. .المواد األخرى

 

 

 لننتقل إلى المتحدث التالي، عّرف بنفسك رجاًء. شكرا جزیًال لك، سام. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

ابة عن ، ولكنني أتكلم بالنیALACأنا نائب رئیس  تیجاني بن جمعة. شكًرا جزیالً لكم.  تیجاني بن جمعة:

 نفسي.

 

إن أردتم التوّصل إلى تعریف  یبدو أن مفھوم المصلحة العامة یختلف من شخص آلخر.

وكما قلت یا نورا، فإن التعریف  مشترك للمصلحة العامة، فسیكون التعریف عاًما للغایة.

العام للمصلحة العامة، بوجھة نظري، سیكون بال فائدة ألن بإمكانك إضافة أي شيء لھذا 

 ف.التعری

 

التعاریف التي توّصلوا لھا في  --على سبیل المثال، ذكرت ماریلیا  --والسبب في ذلك 

ولكن تعریف المصلحة العامة مختلف في منتدى حوكمة  منتدى حوكمة اإلنترنت.

، نحن نتحدث عن استخدام الحكومة IGFفي منتدى حوكمة اإلنترنت  .IGFاإلنترنت 

ّرفات الفریدة من نوعھا، وأعتقد بأن المصالح ونحن ھنا نتحدث عن المع لإلنترنت.

  تختلف.
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 --الخطر المتعلّق بالمصلحة العامة سیكون المصلحة الضیقة، وإن استطعنا أن نتجنب 

إذا استطعنا التوصل إلى شيء یجعل المصلحة العامة أكثر  كیف یمكنني قول ذلك. --أن 

 اسیة أو المصلحة التجاریة، فسیكونعلى سبیل المثال، بالنسبة للمصلحة السی --أھمیة من 

وإن كان في سیاق عام، فال  وسیكون تعریًفا مناسًبا لسیاق معین. ھذا التعریف مناسًبا.

 شكًرا. أعتقد بأنھ سیكون مفیًدا ألي أحد.

 

 

لمتحدث ا ع.لنتاب لنتابع. حسًنا. ھل ھناك أیة تعلیقات من أعضاء الھیئة؟ شكًرا لك، تیجاني. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 التالي رجاًء.

 

 

أنا من بیرو، وأنا ممثل لبیرو في اللجنة اإلستشاریة  اسمي ماریا میالغروس كاستانون. ماریا میالغروس كاستانون: 

في النقاش الذي دار قبل استخدام  --كنت سأود المشاركة في النقاش  .GACالحكومیة 

ي كیف توصل الجمیع إلى ھذا ال أدر .ICANNمفھوم المصلحة العامة في جمیع وثائق 

مفھوم المصلحة العامة، كما قال المتحدث قبل قلیل، عبارة عن عدد من المعاني  التعبیر.

ویأتي ھذا المفھوم من مذاھب فكریة مختلفة وأحد ھذه المذاھب،  وعدد من التعبیرات.

ساكسون ، ھو مذھب األنغلو ICANNوھو المذھب الذي یبدو بأنھ األكثر أھمیة بالنسبة لـ

ولكن عندما  في التفكبر، حیث أن ھذا المذھب مدرج مع وجھة نظر المنّظر األمریكي.

وفلسفة أصحاب المصلحة المتعددین، لیس كبرنامج  ICANNتدرسون ھدف منظمة 

ولكن كفلسفة للمنظمة، فسوف تتوصلون إلى مذھبین فكریین مختلفین یعطیان تعریًفا 

أساسي، وھذا یعني أكثر أھمیة بكثیر من التعبیر للمصلحة العامة وسوف یبقى تعریف 

  "المصلحة العامة" أال وھو الصالح العام.

 

لذا أعتقد بأنھ إن أردنا إنجاز األمور بالطریقة الصحیحة، فیجب علینا أن نغّیر تعبیر 

إلى تعبیر "الصالح العام" ألنكم ستقعون  كلما دعت الحاجة إلى ذلك "المصلحة العامة"

لمصلحة ا --ك، فعلى سبیل المثال، ذكرت الفتاة منذ قلیل مفھوم المصلحة العامة في االرتبا

ء وھذه لیست الفكرة ورا العامة فیما یتعلّق بالوصول لبعض الوثائق على سبیل المثال.
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تكمن فلسفة نھج أصحاب المصلحة المتعددین  فلسفة نھج أصحاب المصلحة المتعددین.

(عبارة مذكورة بلغة  --أساس  یر اللغة اإلنجلیزیة).في مفھوم (عبارة مذكورة بلغة غ

 ال؟ غیر اللغة اإلنجلیزیة)، الصالح العام.

 

 

 الصالح العام أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

ولكنني عملت جاھدة على ھذا األمر ، وأعتقد  لذا سأترك لكم األمر لكي تحللوا ھذه النقاط. ماریا میالغروس كاستانون: 

 ح حل اللغز، الصالح العام.بأن ھذا ھو مفتا

 

 

 ---فقط لإلشارة، نحن نأخذ المالحظات على ھذه  شكًرا جزیالً لك على ھذه التعلیقات. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 نورا

 

 

أوًال ألن  مجرد مالحظة سریعة ألقول بأن ھذا ھو السبب وراء إجراء ھذه المناقشة اآلن. نورا أبو ستة: 

وثانًیا، یبدو أنھم قلقین عن عدم انشغالھم في األشھر الست  ھناك رغبة من المجتمع.

 وشكًرا للمتحدثة القادمة من بیرو. المقبلة كما كانوا سابًقا، لھذا السبب طرحنا النقاش.

أعلم بأنھ ستعقد جلسة أخرى للجنة اإلستشاریة الحكومیة، لذا أنا سعیدة جًدا ألننا لدینا 

 معنا ھنا. GACومیة شخًصا من اللجنة اإلستشاریة الحك

 

 

 فلیتفضل الشخص التالي الذي سیتحدث على المیكروفون. شكًرا. ھذا رائع. أولیفیر كریبین لیبلوند: 
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شكًرا. معكم مالكوم ھوتي، من أجل التسجیل. أتحدث بصفة شخصیة تماًما، وعلى الرغم  مالكولم ھوتي: 

 أود المتعلّقة بوضع األحكام. من كوني شخًصا یمتلك الخبرة في التعامل مع اإلجراءات

أن أقّدم تعلیقاتي على كیفیة استخدام مصطلحات مثل "المصلحة العامة"، حسب خبرتي، 

في اإلجراءات المتعلّقة بتحدید األحكام والمعاییر ألنني أعتقد بأن ھذا األمر یضفي نوًعا 

  من التحالیل الوظیفیة.

 

و الطریقة األولى ھ وأود اإلشارة إلى الطریقتین اللتین غالًبا ما ُیستخدم فیھما المصطلح.

تمییز المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة إذا أخذتم بعین االعتبار السیناریو الذي 

یتواجد فیھ مجموعة من أصحاب المصلحة المجتمعین للنظر في عملیة وضع األحكام أو 

ث یجري بینھم نقاش، ویقول أحدھم "حسًنا، أنا أفعل ذلك ولھذا سأكون تحدید المعاییر، حی

"أنا مستعد للوصول إلى ذلك الحد" أو "ال أرید القیام بذلك ألنھ  على استعداد للقیام بذلك".

على الرغم من وجود البیانات المشروعة، إّال أنھم  سیكون مرھًقا جًدا أو مكلًفا جًدا".

لحھم الخاصة، وفي ھذا السیاق، عندما نتحدث عن المصلحة یطلبون العون لتحقیق مصا

العامة، نحن ننزع الشرعیة من ھذه التعلیقات أو أننا نقلل من أھمیتھا عندما نقول، إنھ 

وقد یعتقد  ألمر طبیعي أن تراودكم ھذه المخاوف ولكن ماذا عن المصلحة العامة األوسع.

مفھوم "المصلحة العامة" بھذه الطریقة، فقد العدید بأنھ في ھذا السیاق، وعندما ُیستخدم 

 یكون ذلك مفیًدا لضمان وجود مقدمة أكثر عمومیة وشموًال عن مخاوف الجمھور األوسع.

ولكن ھناك طریقة أخرى ُیستخدم فیھا مفھوم "المصلحة العامة" عادة، وأعتقد أننا في 

السیدة التي تحدثت عن الواقع سمعنا مثاًال واحًدا مصغًرا عن ھذا األمر قبل قلیل من 

عندما تتحدث إلى شخص یتولى السلطة أو عندما  سیاسة اإلفصاح عن المعلومات الموثقة.

إلى أي شخص یتمتع بمثل ھذه السلطات،  محدد القوانین أو تتحدث إلى صانع القرارت أو

أو لماذا فشلت  أو لماذا تصّرفت بھذه الطریقة؟ وعندما تسألھ عن سبب قیامھ بأمر ما؟

إن كان الجواب الذي حصلت علیھ  لماذا رفضت القیام بذلك؟ في التصرف بھذه الطریقة؟

فاإلجابة على السؤال رفض بحد  ھو، إنھ من أجل المصلحة العامة، ھذا ادعاء بالسلطة.

إنھا عبارة لن أقّدمھا في أیة معاییر موضوعیة أو قیاسیة یمكن من خاللھا قیاس  ذاتھ.

  من ذلك سوف أقّدم عبارة تقّیم مدى صحة رأیي.ولكن بدًال  أھمیة قراري.
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قد یتم تبریر ھذا القرار عبر مجموعة من  قد یكون قرار ما جیًدا في العدید من الحاالت.

ولكن إن تم التصریح بھذا القرار في ھذه المصطلحات أو على وجھ الخصوص  المعاییر.

فسیتم وضع ھذا القرار إن تم رفض التصریح بھذا القرار في أیة مصطلحات أخرى، 

وفي  بصرف النظر عن أي معیار موضوعي أو حتى من القدرة على قیاس ھذا المعیار .

ھذه الحالة، یوظف مصطلح "المصلحة العامة" بھدف فرض قیود على ممارسي السلطات 

  التعسفیة، بحیث یتم تحدید معاییر یتم االستناد إلیھا في ردع األطراف المعارضة.

 

د من األشخاص الذین یدعمون ھذا المصطلح واستخدام مصطلح "المصلحة سیجد العدی

وفي طریقة ما ، یمكننا بالتأكید النظر  --لذا أقترح  مثیًرا للمشاكل. ICANNالعامة" في 

حیث أننا نرى بأنھ یتم التعبیر بشكل واسع عن  إلى المصطلحات التي توصف لدعم ذلك.

لسبب في ذلك إلى أن الجمیع یرغب في یرجع ا ھذه المصطلحات في سیاق غامض.

إرفاق تعابیره إلى ھذا المصطلح، ووجھة نظرھم الخاصة عن العناصر المكّونة للمصلحة 

ولكن ُیستخدم ھذا  العامة واستخدامھا ألي سبب یرونھ مناسًبا وضد أي شيء یرونھ سیًئا.

 .ي القراراتالمصطلح في الواقع من قبل األشخاص الذین یتمتعون بالسلطة ومن صانع

لذا استخدام مصطلح "المصلحة العامة" كمعیار أو كمنحة من السلطة یشكل منحة من 

 شكًرا. السلطة التقدیریة الواسعة التي تمّكن األقویاء وتقلل من فرصة التحدي.

 [ تصفیق ]

 

 

  شكراً لك لمشاركة ھذا معنا. أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 الموضوع؟ني، أردت متابعة التحدث على ھذا 

 

 

أتمنى مع الخبرة التي لدیھ، أن یتمكن من التعلیق على التعریف المحدد الذي توّصلنا إلیھ  ني كواینور: 

 ألنني ال أعتقد بأن ھذا التعریف عام جًدا. وربما لیرشدنا أو ینصحنا عن كیفیة تحسینھ.

 وعالم اإلنترنت الذي نھتم بھ، أترون ذلك؟ ICANNنحن نتحدث عن 
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كأنھ یقول لكم "ال تفسدوا األمر، ال تفسدوا  حظتم، إنھ یحتوي على أشیاء محددة.وإن ال

وینقل لك التعریف ھذه الفكرة، "احرصوا على أن یتم االحتفاظ  أتفھمون ما أقول؟ األمر".

 وفي نفس الوقت كانھ یقول لك، "ابني الثقة".  بالخصائص التي نجدھا قیمة".

 

 وفًقا للشیئین الذین قمت بتحدیدھما. لذلك فإنني أتساءل عن مكانتنا

 

 

 حسًنا، لقد استغرقت وقًتا طویًال بالتحدث على المیكروفون. مالكولم ھوتي: 

 

 

 مالكولم، تفضل. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

ولكنني  لن أقّدم إجابة مناسبة لسؤالك حیث أنني أتطلع ألكمل الحدیث عن ھذا األمر. مالكولم ھوتي: 

عندما تحدثنا عن ھذا الموضوع في مجموعة العمل المعنیة بتعزیز المساءلة،  سأقول بأنھ

-كنت بالتأكید أحد األشخاص المرتابین بخصوص استخدام مصطلح "المصلحة العامة" 

وكنت إیجابًیا بخصوص استخراج النقاط المحددة المذكورة في ھذا التعبیر، ولكنني  -

ا وأن یكون قابلیة للقیاس لكي تتمكن اختبارات تحدیدً  طلبت منھم أن یكون التعریف أكثر

  الموضوعیة من تحدید فیما إذا أوصل التعریف الفكرة أم ال.

 شكًرا.  

 

 

شكًرا جزیًال لك مالكوم، وانا أذكركم بأن ھناك قائمة بعناوین البرید اإللكتروني، لذا فإننا  أولیفیر كریبین لیبلوند: 

لنقاش وأنا أشجعكم على االشتراك في قائمة عناوین البرید ما زلنا في بدایة ھذا التفاعل وا

المربوط بھذه الجلسة،  PowerPointُیشار إلى ھذه القائمة في عرض  اإللكتروني ھذه.

 لذا سوف تتمكنون من اإلشتراك في ھذه القائمة.
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 فلیتفضل المتحدث التالي.  

 

 

ارة، أتحدث بصفة شخصیة تماًما، جورج سادوسكي، عضو في مجلس اإلد شكًرا. جورج سادوسكي: 

 وبوجود بعض التعلیقات التي تم تقدیمھا، أجد نفسي مضطًرا أن أقول بأنني لست محامًیا.

 

 ھذا موضوع مھم ولقد تم تقدیم عدد جید من األفكار.

 

 سأشارككم ھذه األفكار ألرى مدى أھمیتھا. لدّي بعض األفكار.  

 

المتحدة في حدیث دار حول اإلباحیة، "ال یمكنني قال أحد أعضاء الكونغرس في الوالیات 

وأعتقد بأنھ سیكون من الجید إن استطعنا استخدام  تعریفھا ولكنني أعرفھا عندما أراھا".

  معیار كھذا عند التحدث عن المصلحة العامة.

 

في بعض الحاالت، التي تكون فیھا األمور واضحة تماًما، أعتقد أننا نستطیع فعل ذلك 

 معظم الحاالت، ال تكون األمور واضحة.ولكن في 

 

لقد واجھنا العدید من الخالفات، في  سنوات. 10منذ حوالي  ICANNلقد عملت مع 

ال أذكر بأن أحدھم قال یوًما، "أجل، ولكن نقاشي یتبع المصلحة الدولیة  المجموعات.

 العامة".

 

 یف المصطلح.نحن نھتم بتعر لم نستخدم ھذا المصطلح. ال نستخدم ھذه العبارة.

 

 أنا سعید بھذا التعریف یعجبني تعریف المصطلح. --وحدسي یقول بأنھ على األغلب لن 

 ما یھمنا أكثر ھو ما سنفعلھ بھذا التعریف وكیف سنستخدمھ. الغامض والمتناقض.

  ---وأتساءل إن كان ھناك متناظر ھنا یقوم بإحالة القانون 
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للقانون واعترض شخصان على ھذا األمر، فإنكم  إن كنتم تحاولون أن تبنوا قراركم وفًقا

تذھبون إلى المحكمة ویتخذ القضاة الحكم وبعدھا تتولّد مجموعة من اآلراء التي تنتج 

 ھل من مجموعة من األحكام القضائیة التي على أساسھا یتم بناء القرارات المستقبلیة.

ا كان تعریفھا، كھدف أیّ  --الممكن أن ننظر إلى تعزیز المصلحة العالمیة العامة 

وبعدھا نقول، "عند التوصل إلى قرارت كانت مبنیة على اختالفات في  ICANNلـ

لماذا ھذا مذكور في المصلحة  --كیف یمكننا  الرأي، فأین ھي المصلحة العالمیة العامة؟

كیف یمكننا أن نضع مجموعة من المعاییر التي ستساعدنا في التوصل  العالمیة العامة؟

 رارات في المستقبل للتوصل بناًء على ھذا األساس؟"إلى الق

 

أحد القضایا التي تخفف من ھذه المشكلة، أو یجب أن یتم أخذھا بعین االعتبار إن فعلنا 

ذلك، ھي أن النتیجة التي تم التوصل لھا بناًء على العملیة المتبعة، والسیاسة التي تم 

ال نعّرف النتیجة أو األھداف وبعدھا نحن  ما ھي إال مخرجات لھذه العملیة. --وضعھا 

  نحدد العملیات التي یجب اتباعھا للوصول إلى ھذه األھداف.

 

 شكًرا. سأكتفي بھذا القدر.  

 

 

 شكراً على ھذه التعلیقات یا جورج. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 لنكمل طابور المتحدثین إًذا. حسًنا. ال؟ ھل ھناك أیة تغذیة راجعة من الھیئة؟

 

لذا دعونا نغلق ھذا الموضوع  نعم. وأعتقد أن لدینا خمسة أشخاص في طابور المتحدثین.

 ألن لدینا نصف ساعة فقط وأعتقد أن كل شخص لدیھ شيء لیقولھ.

 

 فلیتفّضل المتحدث التالي.  
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 شكًرا جزیالً على الساعة والنصف ھذه. رون أندروف: 

 [ ضحك ]  

 

 

  ولكن قل ما عندك. ثانیة، ولكن ال بأس في ذلك. 30لھا إلى سنقلّ  أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

 منذ مدة طویلة. ICANNأنا مستخدم انترنت وعضو في منظمة  اسمي رون أندروف. رون أندروف: 

 

أنا سعید للسیر على خطاه ألن مداخلتھ كانت شبیھة تماًما  --أعتقد أن جورج  --أردت 

شعر بمدى أھمیة التعریف. وإن فّكرتم في لما أردت قولھ، حیث یمكن للشخص أن ی

الحكومات المنتشرة في العالم، فإن مسؤولیتھا تتمحور حول حمایة المصلحة العامة 

ومصالح السّكان، لذا فإن ھناك عنصر حمایة ھنا یجب على الشخص النظر إلیھ، ولیس 

 فقط عنصًرا یتعلّق بإمكانیة الوصول.

 

ت اللجنة اإلستشاریة الحكومیة بأن السالسل في بكین، ذكر ICANN 46وفي اجتماع 

 .ICANNیجب أن نضمن بأن یتم إدارة ھذه العملیة بشكل جید في  --عالیة التنظیم 

 لماذا فعلوا ذلك؟  

 

ألن تتم إدارة السالسل العالیة التنظیم في العالم الحقیقي بعنایة فائقة من قبل الحكومات 

خدام ھذه القدرة والصالحیة المعنیة بإدارة ھذا ألنھم یعرفون بأن األشخاص سیسیئون است

 المورد المھم جًدا.

 

، وھا ICANN 46ومنذ اجتماع  .ICANNولكننا لم نعتبر ھذا األمر ذا صلة ھنا في 

، ونحن مستمّرون في خالفاتنا حول موضوع االلتزام ICANN 55نحن ھنا في اجتماع 

شاریة الحكومیة في بكین بخصوص بمواصفات المصلحة العامة كما طلبت اللجنة اإلست

 السالسل العالیة التنظیم.
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لقد استمرینا في تأجیل اتخاذ القرارات واستمرینا في تأجیلھا حتى وصلنا إلى  ماذا حدث؟

ال یمكننا إجراء  المولحة التي یقول فیھا الجمیع، "یا إلھي! لقد تأخر الوقت كثیًرا.

 التغییرات اآلن."

 

لذا أًیا كان تعریف  .ICANNلمنھجیة التي تواجھنا ھنا في ھذه ھي إحدى المشاكل ا

تحمي المصلحة  ICANNالمصطلح، أعتقد أنھ یجب وضعھ في المقدمة، حیث نذكر بأن 

 العامة، ونحن أوًال وقبل كل شيء، مھتمون بضمان حمایة المصلحة العامة.

 

تربطھم أیھ عالقة  ألننا عندما نضع السالسل المنظمة في أیدي مشغلي السجالت الذین ال

بالمجتمع، فضّال عن قدرتھم على وضع السیاسة المتعلقة بكیفیة استخدام ھذه السالسل 

من دون أیة مساھمة من المجتمع قد تؤثر على الفضاء المنظم، سیعود األمر على 

ICANN .عندما نحاول تشكیل مؤسسة واسعة تثق بمستخدمیھا 

 

سیوضع فیھا التعریف في شكلھ النھائي لیس فإن الطریقة التي  لذا من وجھة نظري،

ولكن في الحقیقة، تكمن أولویتنا األولى  إننا نتجادل في أمور ال طائل تحتھا. باألمر المھم.

في ضمان سعینا لحمایة المصلحة العامة. ألن الشعب ساذج بخصوص ھذه األمور 

. BANKثل إنھم یتوقعون وجود شخص یضمن ویتحقق من حمایة النطاقات م عموًما.

لم یجري أي  ولكن ھذه النطاقات غیر محمیة اآلن. .HEALTH. و INSURANEو 

نقاش بخصوص مواصفات االلتزام بالمصلحة العامة التي تم ذكرھا في اجتماع 

ICANN 46  ما زلنا نتحدث عن ھذا األمر وفي  -- 2013في شھر مارس في عام

د اآلن ألنھ لسوء الحظ موضوع ال الحقیقة ال یود األشخاص التحدث عن ھذا األمر بع

 نھایة لھ.

 

 شكًرا. لذا أتمنى لكم التوفیق في مساعیكم وأقترح أن نجعلھا من أھم االلتزامات.
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  شكًرا جزیالً لك، رون. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 فلیتفضل المتحدث التالي، رجاًء.

 

 

اب المصلحة غیر التجاریة في المنظمة أنا من مجموعة أصح أنا اسمي عمر الصدر. أجل. عمر الصدر: 

  عذًرا. .GNSOالداعمة لألسماء العامة 

 

أنا شخصًیا أعتقد أن تعریف المصلحة العامة لیس  أنا أتفق مع آراء المتحدثین السابقین.

  أمًرا صعًبا وحسب، أعتقد أنھ أمر غیر مرغوب بھ.

 

طاق المستوى األعلى وأقول ذلك ألنني أستوحي ھذا األمر من منظور وضع سیاسة ن

 .gTLDالعام 

 

إن سألتم ماریلیا عن رأیھا في  حیث مصطلح "المصلحة العامة" مصطلح شخصي.

وإن سألتم أحد ضباط األمن في مصر، المكان  المصلحة العامة، فستعبر لكم عن رأیھا.

الذي جئت منھ، عن رأیھ أو رأیھا في المصلحة العامة، فسوف تحصلون عى رأي مختلف 

وستنتج آراء مختلفة عن مفھوم المصلحة العامة عند محاولة بناء رأي باإلجماع  ا.تمامً 

 حول المصالح الخاصة المتضاربة لتعریف المصلحة العامة. 

 

ستتوصلون إلى رأي باإلجماع ولكن  لذا ما ستحصلون علیھ ال یعّبر عن المصلحة العامة.

 . %100لن یكون جمیع األشخاص سعداء بھ 

 

البنود المدرجة في عملیة  ما ھو رأیكم بھذه العوامل آخذین بعین االعتبار ھو: سؤالي لكم

 ؟gTLDوضع سیاسة نطاق المستوى األعلى العام 
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، مواصفات التزامات المصلحة العامة PICلقد ذكر رون للتو التزامات المصلحة العامة 

PIC. د وأعتق جیدة. أعتقد أن بعض المواصفات المذكورة في اتفاقیة السجل مواصفات

ولكنني ال أرى حاجة لتسمیة ھذه  أن المواصفات األخرى لیست جیدة بھذا القدر.

 المواصفات بمواصفات التزامات المصلحة العامة.

 

، كانت ھناك اعتراضات محدودة على المصلحة gTLDإن نظرتم إلى دلیل مقدم الطلب 

لذا كان األمر واضًحا نوًعا ھناك أسباب محددة یمكن بموجبھا تقدیم اعتراض،  العامة.

 ولكن لیست ھناك ضرورة لتسمیتھا باسم اعتراضات المصلحة العامة. ما.

 

عندما تعّرفون المصلحة العامة،  ولكن سؤالي لكم، كمخرجات من الھیئة االستراتیجیة:

وإن كنتم تردون الحصول على مزید من المدخالت حول كیفیة تغییر ھذا التعریف، كیف 

ھ یجب أن یكون ھناك تفاعل بین معنى "المصلحة العامة" في عملیة وضع تشعرون بأن

 شكًرا. ؟gTLDالسیاسات 

 

 

 وولف لودویغ. شكًرا، عمر. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

تلقینا طلًبا للحصول على  أفكر في السیاق الذي ذكرتھ، برأیي، ھناك مثال واحد جید. وولف لودویج: 

اج أحد أنواع الحلویات التي یطلق علیھا اسم فیریرو . من شركة إنتKINDERنطاق 

  .KINDERوالشركة أرادت أن تسجل اسم النطاق  --وأراد 

 

لذا فإنھا كلمة عامة، حیث أنھا  "كیندر" مصطلح عام یعني باللغة األلمانیة "لألطفال".

تعرف في السیاق اإلنجلیزي بـ"ریاض األطفال" والتي أصبحت أیًضا مصطلًحا شائًعا 

جًدا في العالم الناطق باللغة اإلنجلیزیة، وفي نظري، كان ھذا األمر مخالًفا للمصلحة 

 لشركة فیریرو كنطاق مغلق. KINDER.تخصیص نطاق  ICANNالعامة وقررت 
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سیكون من المصلحة العامة، برأیي، أن یتم  لذا ال ینصب ھذا األمر في المصلحة العامة.

كنطاق مجتمعي مفتوح، لذا فإنھ یمكن دعم  لشركة فیریرو ولكن KINDER.تخصیص 

وعندھا ستكون القضیة من نوع  KINDER.أي مبادرة عامة ذات صلة باسم النطاق 

ولكن تقدیم اسم النطاق بشكل حصري إلحدى شركات إنتاج الحلوى مثل شركة  آخر.

ال یخدم  ھفیریرو لمصلحتھا التسویقیة، فإن ھذا األمر ُیعتبر في رأیي قراًرا خاطًئا حیث أن

 المصلحة العامة.

 

 

 عمر، أتود المتابعة؟ شكراً ألنك قمت بمشاركة رأیك معنا یا وولف. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 

بكل احترام یا وولف، ال أعتقد أنك أجبت على سؤالي المتعلّق بكیفیة تفاعل  شكًرا. أجل. عمرو الصدر: 

ولكنني أعتقد  gTLDاألعلى العام التعریف مع عملیة وضع السیاسات لنطاق المستوى 

 ما فعلتھ ھو أنك ذكرت رأیك ألنك كررت قول "برأیي".  --أنك 

 

لذا لم ال تقدم رأیك في مجال عملیة وضع السیاسات لنموذج األدنى نحو األعلى ألصحاب 

ین سیتم أخذه بع حیث أن رأیك لن ینعكس في السیاسات الموضوعة. المصلحة المتعددین؟

ولكنھ سیكتمل بتصورات األفراد اآلخرین عن رأیھم  د یتم تنفیذ أجزاء منھ.ق االعتبار.

 في المصلحة العامة.

 

لى لَِم تعتقد، ع --لَِم ال نناقش القضایا الموضوعیة القضایا التي تود  --لذا ما أفكر بھ ھو 

ر لذا فإنك تذك یجب أن ال یكون نطاًقا مغلًقا. KINDER.سبیل المثال، بأن اسم النطاق 

بدًال من أن تقول بأن ھذا األمر ال یخدم المصلحة العامة، أعط  األسباب بشكل دقیق.

أسباب محددة عن سبب اعتقادك بأن ھذا النطاق یجب أن ال یكون مغلًقا ویجب أن یكون 

 متاًحا للجمیع.
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وھذا یجعلني أبدو  " تعني "األطفال" في اللغة األلمانیة.kinderولم أكن أدرك بأن "

 شكًرا. ألنني أستمتع بتناول شوكوالتة كیندر.كطفل 

 [ ضحك ]

 

 

  شكًرا جزیالً لك، عمر. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 نورا

 

 

أود أن أقول بسرعة بأنك أثرت نقطة ھامة تجعل ھذا النقاش مھًما للغایة ألن إحدى  نورا أبو ستة: 

روض أمامكم على الشاشة األشیاء التي تم تقدیمھا لنا، ألقوا نظرة على التعریف المع

وقوموا بوضع تعریف  ICANNوبعدھا ألقوا نظرة على جمیع الوظائف المعمول بھا في 

 حددوا مجموعة من المعاییر، أو مجموعة من المتغیرات. محدد لھا.

 

أطلقوا  ولنذھب إلى أبعد من ذلك، ال تطلقوا على ھذه التعاریف اسم المصلحة العامة.

لیس بالمصطلح العام الذي یشیر إلیھ الجمیع، لكي یتمكنوا من  ألنھ علیھا اسًما آخر.

 إخراج أنفسھم من النقاش.

سأكتفي بھذا القدر ألنني مھتمة في االستماع إلى آراء  لذا أنا أتفھم وجھة نظرك تماًما.

 المشاركین اآلخرین.

 

 

  شكًرا، نورا. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

 التعلیق مباشرة على ما قالتھ نورا؟ قبل أن ننتقل إلى سام، ھل تودون
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 لدي رد على سؤال تم نشره سابًقا. سامانثا آیزنیر: 

 

 

ًفا لیس ص ھناك صف من األسئلة. --لننتقل إلیك وبعدھا سننتقل إلى  أمكن؟ --إذا  حسًنا. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 سام آیزنر.طویًال من األسئلة، ولكن ھناك بعض األسئلة، لذا لننتقل إلیك یا 

 

 

  .ICANNبسرعة، أنا سام آیزنر، مساعدة المستشار العام في  شكًرا. سامانثا آیزنیر: 

 

أجرینا بعض الدراسات لنرى إن كان باستطاعتنا  --عندما تشّكلت ھذه المحادثة، أنا 

  التوصل إلى جذور مصطلح "المصلحة العامة" في وثائق شركتنا.

مبني على البحث ولكنھ لیس موثًقا في أي مكان حیث  لذا فإن الجواب الذي عثرت علیھ

منظمة خاضعة القوانین كالیفورنیا وقوانین  )c)(3(501وفًقا للبند  ICANNتعتبر 

ومن الشائع جًدا استخدام مصطلح المصلحة العامة لتمییزه عن  .I.R.Sالضرائب 

صلحة ممنوعة من اتخاذ القرارات التي تخدم الم ICANNالمصلحة الخاصة ألن 

 الخاصة بسبب مكانتھا كمنظمة غیر ربحیة.

 

لذا فإن جذور المصطلح ال تساعدنا بالضرورة في النقاش الذي أجریناه ھنا الیوم وھو 

 ولیس حول تأسیسھا كمنظمة غیر ربحیة. ICANNالنقاش الذي نحتاج إلجراءه في 

 

 

  شكرا لك، سام.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 علیق وسؤال.واآلن معنا دیبرا مع ت
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التوصل إلى تعریف لمصطلح المصلحة العامة  لدینا تعلیق من ویلیام كانینغھام. حسًنا.  مداخلة عن ُبعد:

  یتطلب األمر سیاسة تكنولوجیة معقولة. من األمور الصعبة ولكن یجب إنجازه.

 

بأنھ من الضروري أن  ICANNإن شعر مجتمع  .ARINلدینا سؤال من جون كوران، 

الشخص برأیھ بخصوص المصلحة العالمیة العامة فسیكون من الحكمة أن یتم وصلھ یدلي 

بنظام معرف اإلنترنت الفرید من نوعھ بدًال من ربط األمر باإلنترنت حیث سیكون ھذا 

 سیتماشى ھذا على نحو أفضل. --أفضل 

 

 

 ، ھذا ھو نھایة التعلیق.ICANNام یتماشى مع نطاق مھ أعتقد أنكم قد فّوتم النھایة. أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 

ني، ربما أردت ذكر ھذا األمر أو ماریلیا، ألنك تحدثت عن المصلحة العامة الشاملة فیما 

 .ICANNولكن مھمة  یتعلّق باإلنترنت.

 

 

 شكًرا لك، أولیفر.   ماریلیا ماسییل:

  

ة ي تعّرف المصلحأعتقد أن ھذا األمر یجلبنا للنقطة التي أثیرت في بدایة المحادثة والت

العامة ھنا في المنظمة التي ترّكز على المصادر المھمة، حیث یختلف تعریف المصلحة 

  .IGFالعامة ھنا عن تعریفھا في منتدى حوكمة اإلنترنت 

 

 أعتقد أن ھذا یعتمد على االتجاه الذي نود أن تجري فیھ محادثتنا.

 

وسوف تعمل  رؤیة ومھام وأھداف.أحبذ فكرة وجود تعریف عام، حیث أننا منظمة لدیھا 

 رؤیتنا على توجیھنا في االتجاه الذي نرید أن نسلكھ.

 



 ICANN ARالتعرف على "االھتمام العام" في حدود اختصاص  -مراكش

 

 44من  35صفحة 

 

برأیي، بما أنكم سألتم عن رأینا في التعریف، فأعتقد بأنھ یغطي العدید من االھتمامات 

ولكنھ ال یغطي  وقتھا للنظر في ھذه االھتمامات. ICANNالتقنیة، حیث تكّرس منظمة 

  للغایة.أمًرا أعتبره مھًما 

 

، الخاصة بالمستخدم األخیر، أي NETmundialلھذا السبب عدت إلى مخرجات وثیقة 

 .ICANNأنھا تمّثل نھایة عالقة الفرد مع المنظمة، عندما تفّكرون بما تفعلھ منظمة 

 

لذا أعتقد أن إحدى الطرق التي یمكن من خاللھا مناقشة موضوع المصلحة العامة ھو 

ألمور التي نود االحتفاظ بھا والتي حددتھا مخرجات وثیقة عبر النظر إلى جمیع ا

NETmundial  التي تعد موّحدة غیر متجزئة وھلم جرا، ولكنھا تحفظ أیًضا حقوق

 المستخدم األخیر.

 

وبالعودة إلى النقطة التي أشار إلیھا عمر، وأعتقد أن إحدى الطرق التي یمكن من خاللھا 

 ھي عبر وجود رؤیة ومبادئ كھذه. PDPسیاسات جلب ھذه النقطة إلى عملیة وضع ال

ھل تدعم السیاسة ھذا  أن نسأل أنفسنا عندما نمر في مرحلة وضع السیاسات: --ونحاول

 المبدأ أما ال؟

 

ولكنني ال أعتقد أن ھذا األمر یشّكل مشكلة على  وبالطبع، سنحصل على أجوبة مختلفة.

یاسات التي سنحاول تطویرھا وفًقا لھذه األمر ھو أن نقیس جمیع الس أھم ما في اإلطالق.

، فأنا أعرف بأننا GNSOوكوني عضًوا في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  المبادئ.

الجدید، ربما تحّدثنا عن األمن  gTLDوعندما قمنا بتطویر برنامج  ال نفعل ذلك دائًما.

  ولكن ھل فّكرنا في ھذه األمر بما فیھ الكفایة؟ واالستقرار.

 

تھى بنا المطاف بإجرائنا لنقاشات حول تضارب اسم النطاق والذي كان بإمكاننا أن ان

 نتجنبھ لو فّكرنا بھدوء.
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ھل ُذكرت ھذه الكلمات، أم أننا  حریة التعبیر عن الرأي؟ ھل فّكرنا في حقوق اإلنسان؟

أعتقد أنھا لیست خارجة عن نطاق  اعتبرنا أن ھذه األمور خارجة عن نطاق المحادثة؟

  حدیثنا.

 

أعتقد أن ھذه األمور تقیس أفعالنا وفًقا لھذه األفكار والمبادئ والتي ستقودنا باتجاه تحقیق 

 شكًرا. العمل مستمر دائًما. لم ینتھي العمل بعد. شيء یشبھ المصلحة العامة.

 

 

 شكًرا لك، ماریلیا.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 فلیتفضل المتحدث التالي، رجاًء.

 

 

، ولكنني أتكلم ALACاالستشاریة  At-Largeأنا نائب رئیس لجنة  أنا آالن غرینبیرغ.  رینبیرغ:آالن غ

 بالنیابة عن نفسي.

 

سنوات، وشاركت في عدید من ھذه النقاشات،  9منذ أكثر من  ICANNلقد عملت في 

  وقد تطّورت أفكاري. سواًء العامة أم الخاصة.

 

ثم صممت بأنھا وجھة نظر ساذجة إن استخدمنا علّي أن أعترف بأنني بدأت بما عندي 

عندما تستخدموا مصطلًحا في أي  المصطلح في الوثائق، علینا أن نعّرفھ بشكل واضح.

 عقد، یتوجب علیكم تعریفھ لكي یتمكن الجمیع من فھمھ بنفس وجھة نظركم.

 

ھا تعریف أعتقد أننا في مرحلة ال یمكننا فی ال أتوافق مع ھذا الرأي بعد اآلن. --أنا 

  المصطلح اآلن.
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عملیة  ھو أحد األسباب. PDPوالمثال الذي أدلى بھ عمر عن عملیة وضع السیاسات 

یتوجب على ھذه  لیست مجبورة على خدمة المصلحة العامة. PDPوضع السیاسات 

ویمكن  العملیة اتخاذ القرارت بناًء على آراء األشخاص الذین یجرون ھذه النقاشات.

ه المجموعة أن یقرروا، ربما بشكل صحیح، بأن المصلحة الخاصة لألشخاص في ھذ

 وھذا ھو اللغز الحقیقي. --وھذا ھو  تتجاوز المصلحة العامة.

 

ف قبل أن نحاول تعری --أعتقد اننا  تعجبني فكرة جورج عن األحكام القضائیة. --ال أفكر 

لیة أن نفھم مجریات العم علینا المصطلح، وإن استطعنا، أعتقد أننا سنحتاج لبعض األمثلة.

 Kinderھل استخدام كلمة  ھل ھذا یخدم المصلحة العامة؟ التي تقدونا إلى ھذا االستنتاج:

  الكلمة العامة أو بالعكس؟ یتجاوز استخدام من قبل مؤسسة ما

 

وعندھا یستطیع المجتمع أن یتناقش فیما  وأعتقد بأننا بحاجة لوجود مجموعة من األحكام.

ین، وعلى ھذا األساس یطّورون منھجیة لتحدید الصالح العام. ربما سیكون إن كنا مخطئ

لدینا تدریجًیا مجموعة كافیة من الحاالت التي سنشعر بأننا مرتاحون لتوّصلنا لتعریف 

 معین.

 

وإن توّصلنا إلى تعریف قبل الخوض في ھذه المراحل، فأعتقد بأننا سنتوّصل إلى تعریف 

ینا مجموعة من الكلمات المذكورة على ورقة ولكن لن تكون عام جًدا، أجل، ستكون لد

 شكًرا. ھذه الكلمات دلیًال لنا في عملیة صنع القرارات.

 

 

 شكًرا جزیالً لك، أالن.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 نورا؟ --أال یرغب أحد أعضاء اللجنة الرد  أنظر حولي.
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 --ت ذكر ھذه النقطة ونسیت أن أذكرھا في مداخلتي أرد شكًرا لك، أالن. نقطة سریعة.  نورا أبو ستة:

كانت ھذه أحد الطلبات التي استلمناھا ووصلت إلى الخطة االستراتیجیة، الخطة 

أوًال، البحث عن  االستراتیجة ذات الخمس سنوات والتي قبل بھا المجتمع ووافق علیھا:

 المصلحة العامة وثانًیا قیاس أفعالنا وفًقا للمصلحة العامة.

 

ولھذا أعتقد أن ھذه األمر سیساعد على تشكیل خطة لألشھر القلیلة المقبلة، ولكن كان من 

 ونقرر بناًء علیھا. المھم جًدا أن نذكر وجود مناقشة لكي نأخذھا بعین االعتبار

 

 

 إن سمحت لي، أعتقد ان البحث مختلف تماًما عن التعریف.  آالن غرینبیرغ:

 

 

لى إ نأمل أن نتوّصل بعد كل ھذا النقاش الذي قد یستمر لسنة أو أكثر الرأي. وأنا أوافقك  نورا أبو ستة:

 آملین أن نتفق جمیعنا على ذلك. استنتاج من دون الحاجة إلى تعریف.

 

 

  شكًرا، نورا.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 ماریلیا؟  

 

 

ون بحاجة إلى تعریف، ولكن أعتقد بأنھ أنا أوافقك الرأي ألننا قد ال نك شكًرا لك، أولیفر.  ماریلیا ماسییل:

  من المھم االحتفاظ ببعض الكلمات المذكورة في التعریف المقترح.

 

تخّل بأمن  GNSOوسأكون قلقة حیال تبني سیاسة في المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

  اإلنترنت الشامل أو أي شيء. واستقرار اإلنترنت أو
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القیم، بل نحن نتحدث عن القیم الجوھریة والتي نحن ال تتحدث عن مجموعة عامة من 

وإن أخلت السیاسات بھذه القیم  أعتقد بأنھا یجب أن تكون بمثابة دلیل لكل سیاسة.

 الجوھریة، سأكون قلقة للغایة.

 

 

  شكًرا لك، ماریلیا.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 ني؟  

 

 

غیر  PDPضوع عملیة وضع السیاسات في الحقیقة، بدأت أصارع نفسي حول كون مو  ني كواینور:

والسبب في ذلك ھو أن عملیة وضع السیاسات یجب أن تخدم  مضر بالمصلحة العامة.

  مصلحة المجتمع.

 

  لذا فإن لم تنظر العملیة إلى مصالح المجتمع، فھذا یعني بأنھا قد ال تقوم بتنفیذ أھدافھا.

 

وخصوًصا  --نھ إن كان المجتمع یرى ولكنني أعتقد بأ لذا أنا أفھم التحدي الذي نواجھھ.

إذا كنتم تمّثلون ھیئة تنسیقیة واحدة، فعندھا یجب أن یكون لدیكم بعض المسؤولیة، وھذه 

 المسؤولیة ھي األمر الذي نحاول التوصل لھ عندما نقول بأن األمر یخدم المصلحة العامة.

 حسًنا؟أتعلمون، على سبیل المثال، یجب أن بكون ذلك عادًال وھلم جرا، 

 

 لذا فأن لست حًرا تماًما لكي تقرر أي أمر ترید، المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

نحن نقترح بأن ھناك بعض األمور التي یجب أن تعلو على المصلحة الخاصة ألننا نعمل 

  نحن نضع السیاسات لھذا الغرض. كمجموعة بتنسیق.

 

خالل تجّنب العمل ضد العامة الذین لم ویجب أن تكون ھذه السیاسات مقیدة نوًعا ما من 

 على أیة حال، ھذه ھي ردة فعلي. أترون كم األمر معقد؟ یصلوا إلى ھنا بعد.
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  شكًرا لك یا نیي.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 وبما أننا وصلنا للخمس دقائق النھائیة من الجلسة، فلیتفّضل المتحدث التالي، رجاًء.

 

 

  في البرازیل. AXURوأعمل لدى  وأنا زمیل للمرة الثانیة. ابریشیو بیسوا.أنا ف  فابریشیو بیسوا:

 

وأرى بأن السبب وراء عمومیة المصطلح ھو ألن المصطلحات التي نستخدمھا عامة 

إحدى األمور التي أفھمھا  --عندما تتحدث عن المصلحة العامة فیما یتعلّق باإلنترنت  جًدا.

 ختلفة المستخدمة لجوانب اإلنترنت المختلفة، صحیح؟من ھذا التعبیر ھي الجماھیر الم

 

أعتقد أن ما قالتھ  وھذا كلھ ینصب في الھدف الذي نرید الوصول إلیھ من التعریف.

ماریلیا مثیر لالھتمام، المھمة أو الفلسفة التي یجب اتباعھا نحو تحقیق الھدف، ودعونا 

نود إدراج المستخدم النھائي على  نقول بأنھ قد یكون المصطلح أحیاًنا أكثر عامیة ألننا

 سبیل المثال.

 

ولكنھ سیكون معقًدا قلیًال ألننا نحن الذین نتواجد ھنا ونناقش ھذه األمور ونحاول بالطبع 

 مع أفضل نوایانا التوصل إلى حٍل یناسب الجمیع، كما قلتم من قبل. --

 

نھائي، حیث أن معظم ولكن ھناك مشكلة واحدة أراھنا ھنا عندما نتحدث عن المستخدم ال

لذا ال یمكنھم  األشخاص الذین یستخدمون اإلنترنت ال یعرفون كیف یعمل اإلنترنت.

  التحدث عن أنفسھم، صحیح؟

 

لذا أعتقد بأننا قد نتوّصل إلى فكرة حقیقیة عن المصلحة العامة عندما یعرف الجمیع كیف 

 یعمل اإلنترنت، وعندھا یستطیعون التحدث عن أنفسھم.



 ICANN ARالتعرف على "االھتمام العام" في حدود اختصاص  -مراكش

 

 44من  41صفحة 

 

 

ولكننا ال یمكننا االعتماد على  ھذه األثناء، یمكننا استخدامھ كھدف، أقول "أعتقد".وفي 

 ھذه ھي مالحظتي. ، حیث أننا نعمل من أجل المصلحة العامة.%100ذلك 

 

 

الخطوات  دقائق فقط إلنھاء الجلسة. 3وأعتقد أن أمامنا  شكًرا جزیالً لك، فابریشیو.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

ھل سنشّكل ھیكًال مختلًفا لمجموعة عمل عبر المجتمع  تتمحور حول أسئلة كبیرة.التالیة 

CCWGھذه ھي األسئلة التي  ما ھي الطریقة التالیة التي یجب اتباعھا للمضي قدًما؟ ؟

ولكن لدینا قائمة عناوین البرید اإللكتروني،  أعتقد بأننا لن نجیب علیھا في ھذه اللحظة.

  كما ذكرت في وقت مبكر.

 

ثانیة لیحّدثونا عن  30كنت سأسأل كل واحد من أعضاء الھیئة أن یخصص دقیقة أو 

 تغریداتھم في ھذه الجلسة.

 

 بضعة كلمات فقط إلنھاء الجلسة. أوّد سماع تغریدة منك. سأبدأ مع وولف لودویغ،رجاًء.

 ثواٍن للتو، لذا تفّضل. 10وقد فقدت 

 

 [ ضحك ]

 

 ثانیة. 30ال، ال، ستتحدث لـ  

 

 

ي لذا سأعط ال أستخدم تویتر، فلیس لدي أدنى فكرة عن التغریدات. یبدو األمر غریًبا.  وولف لودویج:

 الفرصة للجیل األصغر في ھذه اللجنة للتحدث.

 

 

 ني كواینور فلننتقل إلى الجیل األصغر.  أولیفیر كریبین لیبلوند:
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 [ ضحك ]

 

 

 المصلحة العامة. إدارة الموارد الحرجة یتطلب وجود  ني كواینور:

 

 

  شكًرا لك یا نیي.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 ماریلیا؟  

 

 

  شكًرا لك، أولیفر.  ماریلیا ماسییل:

 

وأعتقد أن ھذا  مالحظتي األخیرة ھي أنني أود أن أشكر نورا على تنظیمھا لھذه الجلسة.

  أمر مھم للغایة.

 

قد بأن األفكار التي شاركناھا ھي جوھر وأنا سعیدة ألننا أجرینا جلسة مفتوحة ألنني أعت

 وأشعر بأنھ كان نقاًشا مثمًرا جعلنا نمضي قدًما. ھذه الجلسة وقد تعلمنا الكثیر.

 

 

 شكًرا لك، ماریلیا.  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

 سنعود إلى وولف اآلن؟  

 

 

 أود أن أعید نشر ما قالتھ ماریلیا. عذًرا.  وولف لودویج:
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 [ ضحك ]  

 

 

  شكًرا لك، وولف.  لیفیر كریبین لیبلوند:أو

 

 ونورا، أعتقد أننا سنعطیك المجال لقول شيء أطول من التغریدة.  

 

 

كوني شخًصا متفائًال، كنت آمل أن أترك ھذه الجلسة بفكرة واضحة عن خطواتي  ممتاز.  نورا أبو ستة:

د الوقوع ال أو قاش جدید.ولكنني عرفت في مخیلتي بأن ھذه النقطة ستكون بدایة لن التالیة.

 األمر من دون مشاركة كافیة منكم ومن المجتمع. في نفس المصیدة، أي أن نعمل على ھذا

  لذا، أرجو منكم أن تخصصوا لنا جزًء ا من وقتكم لكي نتمكن من تطویر ھذا األمر مًعا.

 

 یھا إلىسواًء أتوصلنا إلى تعریف أم لم نتوّصل، سواًء أغّیرنا الطریقة التي نشیر ف

المصلحة العامة أم لم نغّیر، وحتى لو لم تكن المخرجات كما كنا نتوّقع، ولكنني أعتقد أننا 

وأول شيء نبدأ بھ ھو قائمة عناوین البرید  بحاجة إلى إجراء ھذه المحادثة بشكل رسمي.

 شكًرا جزیًال لكم جمیًعا على المشاركة. اإللكتروني ھذه.

 

 

 كًرا، نورا.ش  أولیفیر كریبین لیبلوند:

 

وقبل أن نختم الجلسة، اعتقدت أن بإمكاني أن أذكر تعلیًقا وصلنا من ماثیو شایرز وأعتقد 

بأنھ تعلیق موضوعي للغایة بما أن مقترح مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

ICANN  یشتمل على تغییر القیم الجوھریة الحالیة في اللوائح الداخلیة من أجل دمج ھذه

 لة للمصلحة العالمیة العامة.اإلحا
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السعي إلى المشاركة الواسعة المستنیرة التي تعكس  وسآخذ نفًسا عمیًقا قبل أن أقرأه.

التنوع الوظیفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت على جمیع مستویات وضع السیاسات 

واتخاذ القرار ودعمھا وذلك لضمان أن عملیات وضع سیاسات أصحاب المصلحة 

ین بالتدرج من األدنى فاألعلى ُتستخَدم للتأكد من المصلحة العامة الشاملة وللتأكد المتعدد

 من أن ھذه العملیات خاضعة للمساءلة وشفافة.

 

وبالتأكید یوجد أمامنا الكثیر من األعمال التي یجب علینا إنجازھا  ھذا ما تم اقتراحھ. --لذا 

  لنتوّصل إلى اتفاق باإلجماع حول ھذا الموضوع.

 

 Wikiھناك صفحة ویكي  لذا وكما ذكرت سابًقا، لدینا قائمة عناوین البرید اإللكتروني.

المذكور في الرابط  PowerPointستحصلون على جمیع ھذه األمور في عرض  أیًضا.

  اإللكتروني لھذه الجلسة.

 

ود أأود أن أتوجھ بالشكر إلى كافة أعضاء لجنتنا الذین حضروا إلى ھنا الیوم، وبالطبع، 

سوف نقوم بقراءة النص مجدًدا،  أن أشكركم على جمیع األفكار الجیدة التي قّدمتموھا لنا.

وسوف نستمع إلى الجلسة كاملة، بالطبع، وسنأخذ جمیع تعلیقاتكم في غرفة المحادثة بعین 

 شكًرا. وھذه الجلسة قد انتھت اآلن. شكًرا. االعتبار.

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون] 


