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جزء من االجتماع ھو اللقاء مع فادي شحادة. وال أعتقد أن األمر یحتاج لمزید من  شخص غیر محدد:

 المقدمات. بل یحتاج لنھایة. فقط أحضر معھ رینالیا، التي قابلتھا من قبل. 

 

لقد أتت معي رینالیا. [غیر مسموع]. كما أن علي سعید ألنھا أول مرة ال یكون علیھ  فادي شحاتة:

عید برؤیتكم جمیًعا. لذا، فوجودنا في المغرب لھ نكھة خاصة وضع السماعات. وأنا س

بالتأكید. فنحن في دولة لدیھا تراث كبیر ودولة تجمع بین العالم األفریقي والعربي في 

صورة جمیلة. إضافة إلى ذلك، فأنا أحترم المغربیین ألني عندما اجتمع معھم، أشعر 

یة. بصراحة، أحب بشدة القدوم إلى المغرب دائًما أن لدیھم كرامة. فلدیھم روح نقیة للغا

 ورؤیة الناس ولقاء ناس جدد والتعلم منھم. 

كما أشكر قبل الجمیع، صدیقي عزیز ھاللي، الذي أیدني لمدة سنتین في أوقات عصیبة 

، ICANNللغایة. شكًرا جزیالً على حبك. وقد أخبرت عزیز خالل السنوات األربع في 

أني لم أزر أحًدا في بیتھ من ھذا المجتمع باستثنائھ. وقد ذھبت إلى بیتھ ألني علمت أنھ 

یدعوني فقط لتقدیمي لزوجتھ، وأوالده وعائلتھ الرائعة. شكًرا جزیالً لكم. ولن أنسى أبًدا 

 ھذه اللفتة. 

 

أن أرحب بكم جمیًعا.  بالنسبة ألصدقائي من أفریقیا والمغرب الموجودین ھنا، أود سیدة غیر معروفة: 

وأصدقائي ھنا یتحدثون اإلنجلیزیة والفرنسیة أفضل بكثیر مني، إال أني أرید أن أقول أن 

ھذه لحظة تاریخیة. فنحن نمر بوقت تاریخي. على سبیل المثال، لقد علمت فقط أن ھناك 

 شخص مسجلین لھذا االجتماع. وقد علمت ھذا منذ دقیقتین.  2200

شخص مسجلین لالجتماع، لذا، أود أن أقول  2200ففي أفریقیا، لدینا  ھذا رائع تماًما. 

أنھ لن توجد مساحة كافیة للجمیع في القاعة یوم االثنین لالحتفال االفتتاحي. وقد كنت 
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وفد لالجتماع رفیع المستوى  100لتوي مع دیریك الذي أخبرني أیًضا أنھ سیكون ھناك 

 وزیر.  22وفد و 100للوزراء. 

ودعوني أذكركم أنھ بالعودة إلى تورنتو، كم كان عدد الوزراء لدینا في االجتماع رفیع  

وزیًرا قادمین یوم االثنین. ھذا رائع  22المستوى؟ صفر. ال أحد عندما بدأنا. وكان لدینا 

 تماًما. وعلي أن أقول أني أقدر بالفعل الوقت، والمجتمع یفعل ھذا أیًضا. 

ر من األعمال الجاریة، إال أني أود توضیح أن السبب أن لدینا لماذا اآلن؟ ھناك الكثی

اآلن مؤسسة  ICANNالعدید من األشخاص، والعدید من أعضاء المجتمع بسبب أن 

منظمة جیًدا عبر العالم. كما أنھا مؤسسة ینظر إلیھا على أنھا تؤدي مھمتھا وتحوز على 

الوقت الذي أقول فیھ شخصًیا، أني متأكد  ثقة العالم. فالجمیع یثق فینا دائًما. وھذا بالفعل

 من أنھا لحظة انتصار لي شخصًیا وللجمیع. 

فمنذ أربع سنوات، كنت في المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولیة في دبي، وعودة إلى 

ھناك حیث كان األشخاص یتساءلون عما إذا كنا منظمة قانونیة یمكنھا القیام بما نقوم بھ، 

قد أننا یجب أن نشعر بامتنان شدید نحو العالم. وعلینا أن نشكر العالم وفي ھذا الوقت، أعت

 والجمیع. 

اآلن، المشكلة الكبیرة المطروحة ھي أني طلب مني الحدیث سواء بالعربیة صباح االثنین 

أو بالفرنسیة لالحتفال االفتتاحي أو كلیھما، ولماذا ال؟ لست متأكًدا. أنا أفكر في ذلك. 

دید من الوفود في االجتماع. على أني لم أتحدث یوًما اللغة العربیة في وسیكون ھناك الع

مناسبات علنیة. وأعتقد أنھا ربما أول مرة أقوم بھذا الیوم، لكنھا لغتي األم. فأنا أحب 

العربیة للغایة وأكن لھا احتراًما كبیًرا. وإن أمكن، سأطلب من مجلس اإلدارة عند 

قول بعض الكلمات باللغة المحلیة، وھي لغتي األم موافقتھم، سأرغب على األقل في 

 أیًضا. شكًرا. 

 

. وسأبدأ بأولیفر ثم أنتقل إلى أالن، ألن ھؤالء ھم قادة ALACشكًرا جزیالً للغایة للجنة  شخص غیر محدد: 

ALAC  الذین أخذوني عبر العملیة. أ/ا من جانب مجلس اإلدارة، فسأبدأ بسباستیان، ثم
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وھؤالء األشخاص األربعة سیلقون الضوء على مجتمع لم أكن أفھمھ. وال أفھم رینالیا. 

. ویجب ICANNتماًما من أنتم وكیف تتوافقون مع ھذه اللغز المعقد للغایة الذي یسمى 

على أن أشكرھم، شخصًیا، لصبرھم معي. على أنھم كانوا صارمین معي في بعض 

احترام متبادل للتصحیح فیما بیننا، فما الجید األحیان، وھذا جید، فھو مھم. وإذا لم یوجد 

 في ھذا؟ 

أرى شیریل في الطرف ھناك. وقد كانت أول عضو في المجتمع للنظر إلي بالفعل، 

وتقدیم التعلیمات. وال أعرف ما یجب القیام بھ في ذلك. كذلك، ال أعرف ما إذا كانت 

ساس ة ما إلى ووضعتني باألتتذكر، ولكني أخبرت زوجتي بالفعل بذلك. لقد قلت "أتت سید

في موضعي." فقد قالت، "ال یمكنك قول آسیا، فھي لیست آسیا. ھناك أكثر من آسیا. ال 

 تقدموا على ذلك مرة أخرى." وقلت "حسًنا." 

أحب ھذا فیكم جمیًعا. كما أحب شعور الصداقة وكذلك الزمالة التي بنیناھا مًعا. كذلك، 

التسامح مع طلبي بالكفاح دائًما. فأنا من المناضلین.  أحترم كل منكم بشدة، وأشكركم على

وال أعرف الھدوء. وال التوقف. ھذه ھي طبیعتي. لذا، كنت فقط أشارك ھذا مع فریق 

العمل، وقد انتھیت من قراءة كتاب على الطائرة یحمل اسم "عندما یصبح النفس ھواء"، 

ستاذ بدوام كامل في جامع سنة اكتشف قبل أن یصبح أ 37وقد كتبھ جراح أعصاب عمره 

ستانفورد في تخصص جراحة األعصاب بستة شھور أنھ مریض بمرض قاتل، ومن ثم 

 توقف من العمل على المخ وكتب قلیالً قبل أن یموت. وھو كتاب ممیز. 

یقول الكاتب في ھذا الكتاب النص التالي الذي حفظتھ عن ظھر قلب. حیث قال "لقد خلقنا 

بقیاس رائع. حیث قال "وإن لم نفعل ذلك، نصبح كمن یرسم نمًرا لنكافح." ثم شبھ ذلك 

بدون خطوط. كیف سیبدو ھذا النمر؟" لذا، ما یجعلنا بشر ھو أننا نكافح. وقد علمني ھذا 

 الرجال الكفاح. علمني أن أقف عند أخطئ ألني شدید االجتھاد. 

فریق العمل أني  . وقد أخبرتICANNكذلك، علي أن أقول أني تعلمت أشیاء كثیرة في 

أرطال وبعض الشعر، إال أني اكتسبت أكثر من ھذا بكثیر. فقد اكتسبت الكثیر  10فقدت 

منكم جمیًعا، وشكًرا جزیالً للغایة لكل من أراھم حولي اآلن على الطاولة والذین 

 صاحبوني طوال ھذه السنوات. وجمیعكم وجوه مألوفة. 
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غایة، وهللا وحده یعلم أنھ كان دائًما رجالً لیون، الذي تعامل معي في أوقات عصیبة لل

. وقد حدث مرة واحدة فقط خالل ستة شھور أنھ كان غاضًبا بالفعل، CCWGنبیالً في 

فماذا فعل؟ أصحب ساخًرا بعض الشيء. وھذا ما أردت توضیحھ. لقد أخبرني، 

دم قد ق"بالمناسبة، سأصبح ساخًرا ألني غاضب بالفعل." ھؤالء ھم األشخاص الطیبون. و

الكثیر من وقت عائلتھ ومن حیاتھ لخدمة المجتمع. كما أنھ سینتصر ھذا األسبوع، 

 وسنحتفل بھ بسبب ما فعلھ. 

نحن نبذل قصارى جھدنا یا لیون، ألیس كذلك؟ نحن نبذل فقط قصارى جھدنا، ونترك 

قد و الباقي للمجتمع. كما أن كل منا یبذل قصارى جھده. فقد بذلنا وبذلتم قصارى جھدنا.

رأیتم تقومون بذلك. كل واحد منكم، الجمیع، عزیز وجولي لقد رأیتكم على مدار السنوات، 

 الجمیع، تیجاني. إنھم أشخاص رائعون بالفعل. 

على أي حال، لقد أخبرت فریق العمل الیوم مازًحا أني سأغادر لكني سأنضم للجنة 

ALAC  .وقد دفعت لي ھایدي بكرم شدید عن ذلك. حیث قلت "سأعود. عندما أغادر

وال أعرف كیف، لكني ربما سأعود یوًما ما." لكني سأعود بالتأكید، والطریقة بھا التي 

 یمكنني العودة بھا ھي كمستخدم نظًرا ألن ھذا من أكون. 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون]

 

 عضو فردي، وھذا ما أقول.   شخص غیر محدد: 

 

 ، بالمناسبة. At-Largeكان الشخص السابق عضًوا في   یر محدد: شخص غ
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شكراً لكم جمیعاً مرة أخرى. الرجاء عدم تضییع األسبوع وأعرف أن العدید منكم  شخص غیر محدد: 

یستعدون للحدیث عني. أنا بخیر حال، أنا بخیر حال بالفعل. فأنا بالفعل غني بالفعل 

تھي من أعمالنا. فلدینا مھمة كبیرة للقیام بھا ھذا بتقدیركم لي، لذا، رجاء دعوني أن

األسبوع. كما أن علینا االنتھاء من العمل الذي بذل فیھ لیون والعدید من األشخاص في 

ICG  الكثیر من الجھد فیھ. وأنا واثق من أننا سننتھي من ھذا العمل. وأنا واثق من أننا

مارس، قبل یومین من  10الخمیس  سننتھي من ھذا العمل. فسننتھي من ھذا العمل یوم

مرور سنتین على جلوسنا أنا والري ستریكلینج في الثانیة والنصف مساًء بتوقیت المحیط 

، واإلعالن للعالم عن أن الحكومة األمریكیة ستنھي 2014مارس  14الھادي یوم 

ا عاًما من اإلشراف. لقد وصلنا تقریًبا أیھ 20بعد ما یزید عن  ICANNإشرافھا على 

 الزمالء. 

رجاًء، سأخبركم ھذا ألني مجلس اإلدارة لدیھ ساعتین فقط لھذا. ولم ننتھي بعد من االنتقال 

الخمیس القادم. فما انتھینا منھ ھو عملنا في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین. ویجب 

ى تعلینا االحتفاء بذلك. كذلك، ال نحتفل باالنتقال على أنھ منجز، ألنھ لن یتم إنجازه ح

سبتمبر. وھناك عل ال یزال قید اإلنجاز. لذا، دعونا نحترم ھذا العمل.  30منتصف لیل 

لنتحلى باالحترام، ولیس الوقاحة. وعلینا أال نقول أمور تجعل الري والحكومة األمریكیة 

ترانا كھذا. فعلینا أن نتحلى باالحترام. وھناك الكثیر من األعمال التي ال تزال بحاجة إلى 

  إنجاز.

اآلن یمكننا أن نخبر العالم، أننا انتھینا في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من أعمالنا. 

 كما یمكنني وضع رأسي على الوسادة وقول أننا انتھینا من أعمالنا في النھایة. 

وأفھم لقد طلبت من آالت إدارة بقیة ھذا االجتماع، وأشكركم جزیالً على وجودي ھنا. 

أن ھناك عدًدا من المنظمات غیر الحكومیة األفریقیة ھنا بسبب تواجدنا في أفریقیا. ھل 

یمكنني أن أدرك من ھم؟ وأود الترحیب بھم. إن أمكنك توضیح من أنت، وما المنظمة 

 غیر الحكومیة التي تمثلھا؟ 
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فاطمة موران. وأنا من  شكًرا لك سیادة الرئیس على تشریفنا في أفریقیا. اسمي ھو فاطمة موران:

موریتانیا. كما أني أنتمي ألول جمعیة في دولتي تعمل على التقنیات الجدیدة. وھي تسمى 

األخالق والمواطنة. كذلك، لقد وضعنا مھمة كبیرة على النوع، الذي یسمى [غیر 

مسموع]، والذي كان منتدى افتراضي ناقشنا فیھ العدید من األمور بین النساء، وبعدھا 

جد منصة تعلم لتدریب قیادات النساء، وكل امرأة في منظمة غیر حكومیة، نرید أن تو

 نعلمھا استخدام اإلنترنت للرؤیة والوصول اإلضافي إلى العالم الخارجي. 

كذلك، نعمل بالفرنسیة، لكننا تم اختیارنا كأفضل ممارسات في األخالق والنوع في العالم  

ألنھا تقریًبا أول جمعیة تعمل علینا. ونحن نعمل باللغة العربي للتدریب واألبحاث، نظًرا 

الفرنسیة ألن اللغة العربیة لیست لغة متطورة عبر اإلنترنت، في موریتانیا في أي فعالیة. 

انتھى الكالم. لذا، سأترك عنوان البرید اإللكتروني الجدید ألني أرید منكم التواصل مع 

سنة. وھي تحاول تعلم استخدام  90ت تقریًبا إلى والدتي، مدرسة اللغة الفرنسیة التي وصل

اآلیباد. وسأدعھا تتواصل معكم، لكنھا متقدمة كثیًرا عن مستوانا. وسأقدم لكم بریدي 

 اإللكتروني لھذا الغرض، شكًرا. 

 

 وسأنقل الكلمة إلى دجاني لكلمة أخیرة.  شخص غیر محدد:

 

كل ما قمت بھ. لقد قلت أنك بخیر حال، ولیس لدینا  شكًرا لك فاتي. وشكًرا لك كثیًرا على حمزة دجاني:

شيء لنقوم بھ، فال توجد غرامات مطلوب دفعھا. كذلك، من الحقیقي أنك بخیر حال ألنك 

شخص. وقد كنا معكم دائًما، حیث كنا مًعا طوال عملكم ھنا، وھذا  ]15:17 [؟دانماركي 

 . ICANNما یسعدكم ویقدم لكم ھذا الشعور الجید عن مغادرة 

لن ینساكم المجتمع األفریقي بالكامل، ویمكنني الحدیث نیابة عنھ في ھذا الصدد، لعدة 

أسباب. فمن جانب، لدینا اإلستراتیجیة األفریقیة، التي لم تكن الوحیدة التي أتحدث عنھا 

ألن ھناك روح في العمل قمنا بھ مع األمم المتحدة، وھو ما یشكل فارًقا، لذا، شكًرا لكم. 
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أنا متأكد من أنك بخیر حال وسعید وسنلتقي بك في یوم وتقول لنا "أنا بخیر حال." و

 حسًنا، شكًرا جزیالً. 

 

أفضل أن یكون لدینا لحظة عاطفیة فردیة بحیث ال تكون ھناك العدید من الخطابات.  عزیز ھاللي:

عضاء الزمالء أوالً، أردنا أن تكون مفاجأة، إال أنھا لم تعد كذلك. وأنا متأكد من أن األ

یعرفون ذلك، ولكن مساء االثنین في السابعة، ستكون ھناك فعالیة في خیمة  ALACفي 

إلى أفریقیا. وھذه المرة،  ICANNكبیرة. وھو معرض أفریقي ننظمھ عادًة عند قدوم 

، ICANNسنكرس المعرض لفاتي. كما أننا سنعرب لھا عن تقدیرنا. كل مشارك في 

. وسیكون الجمیع ھناك. كما سنلقي الخطابات بالطبع لكن شخص 2200لذا تمت دعوة 

 ذلك لن یدوم طویالً. 

لدى كل من رینالیا وآالن دقیقتین لكل منھما. ولن نمنحھم الكثیر ألنھا نھایة الیوم. كما 

أن لدیھم عادة مزید من الوقت، إال أنھم سیكون لدیھم ھذه المرة دقیقتین فقط، وھذا بحیث 

ي للترفیھ. كذلك، عثرنا على مجموعتین شعبیتین بالفعل ستأتیان للقیام یتاح لنا وقت كاف

 بعرض لنا، بحیث نرید أن یكون احتفاالً أكثر من وقت عاطفي. 

 

شكًرا جزیالً لكم. وال أعتقد أن أي شخص منح أكثر من دقیقتین بالفعل. شكًرا لك فاتي،  آالن غرینبیرغ:

وإن أمكننا إعداد أنفسنا للنقاش المستمر حول وسنراك مرة أخرى بالطبع ھذا األسبوع. 

. وعندما نغادر، أعتقد، 3. شكًرا جزیالً لكم. وسنستأنف التوصیة رقم CCWGتوصیات 

إن كانت مالحظتي صحیحة، كان لدینا قائمة متحدثین، أعتقد أني ربما أنظر إلى قائمة 

یتذكر أي شخص المتحدثین الخاطئة، جیمي، تیجاني وسباستیان. ھل ذلك صحیح؟ ھل 

ما أردتم قولھ؟ ویمكننا البدء بقائمة انتظار جدیدة إن أردتم ذلك. لذا سنبدأ بقائمة انتظار 

 . 3جدیدة. التوصیة 

 

 لقد تحدثت بالفعل، لذا لن أستغرق وقًتا.  شخص غیر محدد:
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د ویبدوا أن لدینا تكرار. ھل یولقد تحدثت بالفعل. ربما لم یكن لدینا قائمة انتظار حینھا.  آالن غرینبیرغ:

أحد آخر التعلیق على ھذه التوصیة؟ التوصیة الثالثة، إن كنت أتذكر بصورة صحیحة، 

ھي توضیح تفصیلي للوائح الداخلیة في مجموعتین مختلفتین من اللوائح الداخلیة، 

، األساسیة والعادیة، حیث یمكن الطعن على اللوائح الداخلیة العادیة من قبل المجلس

ومعارضتھا من المجتمع عند اللزوم، في حین یمكن فقط تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة 

بدعم كبیر للغایة من المجتمع المفوض. واحد، اثنین، لدینا سیون یضع زجاجتھ مما یقول 

 أنھ یرید الحدیث. تفضل یا سیون. 

 

یتعلق بأي  WH1ئحة الداخلیة في شكًرا لك، آالن. أردت فقط السؤال، ھل تنفیذ الال سیون أوجیدجي:

؟ ھل توجد أي تبعیة؟ وھل یحدث معظم التنفیذ للوائح الداخلیة في WH2صورة بـ 

WS1  قبلWS2 ؟ 

 

كثیرا جدا. یجب تنفیذ اللوائح الداخلیة قبل تنفیذ الحكومة األمریكیة لالنتقال لھذا األمر.  آالن غرینبیرغ:

یجب تنفیذھا. كما یجب الطبع االنتھاء من أي  وال یوجد خیار إال أن اللوائح الداخلیة

تغییرات في اللوائح الداخلیة تتعلق بمسار العمل الثاني بموجب القواعد الجدیدة للتغییرات 

 WS2في اللوائح الداخلیة الجدیدة. وإذا كان ھناك على سبیل المثال تغییر مطلوب بسبب 

 دعم من المجتمع.في اللوائح الداخلیة األساسیة، فیمكن تغییره فقط ب

ھل توجد أسئلة أو توصیات أخرى؟ ال أرى أي ید مرفوعة. أال یوجد شيء على  

Adobe Connect 4؟ ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء. إنھا التوصیة .

، األخیرة، لقد كانت قائمة 3إن أمكننا بالفعل العودة إلى الشریحة السابقة حول التوصیة 

 . ALACبمخاوف 

في ھذه النقطة في حمایة اللوائح الداخلیة  ALACیتمثل الخوف الوحید الفعلي لدى  

على الجانب اآلخر، توجد تداعیات، األساسیة، حیث یجب أن یتصرف المجتمع المفوض. 



 ALAC                 ARالجزء الثاني من جلسة اإلستراتیجیة في  –مراكش 

 

 61من  9صفحة 

 

بأنھ في حالة حاجتنا لتغییر اللوائح الداخلیة األساسیة بسبب بعض األمور المھمة الحادثة 

في العالم، فیتعین على المجتمع التصرف. وفي حالة عدم تصرف المجتمع، لن یوجد بند 

 للھروب. 

"حسًنا، ال یھمني األمر"؟  یمكنك القول، كما لدي، ما یحدث عندما یقول بقیة المجتمع 

حسًنا، لقد طرحت ھذه المشكلة مع عدد من األشخاص وأفضل إجابة حصلت علیھا ھي 

أن المؤسسات یمكن أن تفشل لعدة أسباب. وھذه واحدةٌ منھا. كما أن ھناك العدید من 

األمور التي تتسبب في سقوط المؤسسة والعدید من األمور التي تسبب في نجاحھا. وعلینا 

 لتحلي ببعض اإلیمان. ا

ھي توصیة كبیرة. كما أن تسرد كافة صالحیات المجتمع وتبینھا. إال أنھا ال  4التوصیة  

التي سنعود إلیھا. فھي تبین  2تبین كیفیة ممارسة الصالحیات، وھذا یعود إلى التوصیة 

. كما یمكن IANAو ICANNصالحیات المجتمع. ویمكن للمجتمع رفض میزانیة 

فض الخطط اإلستراتیجیة والتشغیلیة. ویمكننا رفض التغییرات في اللوائح للمجتمع ر

، ICANN. ویتضمن ھذا بالطبع أنھ عند تغییر اللوائح الداخلیة في ICANNالداخلیة في 

اللوائح الداخلیة العادیة، یجب أن یكون ھناك تأخیر في التنفیذ. وال یمكنك إجراء التغییر 

سري على الفور عندما یكون لھا آثار غیر قابلة لإللغاء بسبب في اللوائح الداخلیة بحیث ت

 أن ذلك ال یقدم للمجتمع فرصة إلبطالھا. 

كذلك، یمكننا إقالة األعضاء األفراد من مجلس اإلدارة. ویمكن لكل جھة اعتماد تنتخب  

أو تختار واحد أو أكثر من األعضاء إقالة ھؤالء األعضاء. إال أنھ یجب أن یكون ھناك 

بب لذلك. ویمكن أن یكون السبب موضوعي أو غیر موضوعي كاختیار المؤسسة، إال س

أنھ یجب أن یكون ھناك سبب وفرصة للمدیر، لیس للدفاع عن نفسھ ولكن لشرح األمر. 

 ومع ذلك، یتمتع المجتمع بإمكانیة اإلقالة وحده، في حالة اختیاره ذلك. 

طریقة. حیث یتم إقالتھم بإجراء للمجتمع كما یمكن إقالة مدراء لجنة الترشیح بنفس ال 

المفوض ككل. ولدینا أیًضا القدرة على إقالة مجلس اإلدارة بالكامل. وھو یتطلب جزء 

كبیر من المجتمع للقیام بھذا. بوضوح، إذا كنا سنصل إلى نقطة إقالة مجلس اإلدارة، فھذه 

 لعامل ربما تكون غیرالمؤسسة لیست في وضع جید. فالرسائل التي یرسلھا ھذا لبقیة ا
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جیدة. ومع ذلك، ال تزال الصالحیة قائمة. ربما یكون تھدید السلطة أكثر أھمیة من السلطة 

 ذاتھا. فھي أحد األمور التي یمكن إنجازھا. 

كما أن ھناك مجلس فوري وھناك عملیة في حالة إقالة مجلس اإلدارة، وكیفیة استبدالھ.  

یتولى منصبھ، وبعدھا یجب استبدالھ بآخر دائم في فترة زمنیة محددة. فقط بعض الرؤیة 

إلى أحد النقاشات الجاریة. كما كان لدینا بعض المشكالت في التوصل إلى آلیة یمكن من 

خالل استبدال المجلس على الفور. وال یمكننا بوضوح أن نعمل كمؤسسة دون مجلس 

رة. ومن ثم، بالنسبة لمفھوم إقالة مجلس اإلدارة، فذلك ال یسري سوى بعد ثالثة أسابیع إدا

من اآلن. وإن لم تكن لدي ثقة بالمجلس للتصرف بنفسھ، فما مدى الثقة بھم للتصرف بعد 

 إقالتھم ولكنھم ال یزالون ھنا؟ 

قوم بھ األشخاص كذلك، أحد األمور التي سألنا عنھا المجلس القانوني الخارجي ھي ما ی 

اآلخرین؟ ولم تكن اإلجابة أن العدید من المؤسسات لدیھا القدرة على إقالة المجلس وحدھا. 

فمن بین من یمكنھم ذلك، لیس لدى معظمھم یتعلق بكیفیة استبدال المجلس، سواء على 

الفور أو على المدى الطویل. فھناك ھكذا، تھدید غیر مادي، بأنھ ال یمكن استخدامھ ألن 

 المؤسسة لن تكون دون مجلس، وھو األمر غیر المقبول بوضوح. وھي رؤیة مثیرة. 

في ھذا الصدد، لدینا القدرة على تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة وبنود التأسیس. وفي  

حالة تغییرھا، یتطلب األمر إجراء من مجلس اإلدارة والمجتمع. وفي حالة عدم تصرف 

حددة، فلن یحدث التغییر. كما یمكن للمجتمع بدء عملیة المجتمع خالل فترة زمنیة م

مراجعة مستقلة ملزمة. وإذا رأى المجتمع أن المجلس خالف اللوائح الداخلیة، فیكون 

 لذلك.  ICANNللمجتمع نفسھ في موقف یسمح لھ باتخاذ إجراء، وستدفع 

. وإذا رأینا IANAالمتعلقة مباشرة بھیئة  ICANNأخیًرا، یمكن للمجتمع رفض قرارات  

بصورة ما، فھناك مالذ في المجتمع ككل. وھذا باألساس  IANAأن المجلس یسيء إدارة 

ملخص لكافة التوصیات. ومعظمھم، ستة من بین سبعة، تتجاوز بالضرورة إجراء 

المجلس. وأحدھا، تتطلب الموافقة على اللوائح الداخلیة األساسیة إجراًء إیجابًیا حول من 

 یتخذ اإلجراء.

 ومن ثم سوف أفسح المجال لآلخرین. أرى جارث، وسأبدأ بھ.  
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شكراً سیدي الرئیس. فمیا یتعلق بقدرة المجتمع األكبر على إقالة أحد أعضاء مجلس  جارث برون:

 المنتخبین؟  ALACاإلدارة، ھل یمتد ذلك غلى أعضاء مجلس 

 

 كثیرا جدا.  آالن غرینبیرغ: 

 

 ھل یمكن للمجتمع األكبر إقالتنا؟  جارث برون:

 

ال، حیث ال تمكن إقالة المدراء المعینین من المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة  آالن غرینبیرغ: 

سوى من قبل الجھة المعینة. كما تتم إقالة مدراء لجنة الترشیح بإجراء للمجتمع ككل. 

 جیمي. 

 

للنقاش الكامل عبر التوصیات بصورة أسرع قلیالً. وأعتقد عذًرا، لدى سؤال رئیسي ربما  جیمي شولتز:

أن معظمنا قام بعمل ھائل، وأصغى إلى آخر جلسات األسبوع. لقد سمعتھم بعد ذلك، 

مرتین. وربما یكون من المھم لنا إن كان لدینا تصویت اختباري اآلن، لذا، یمكننا رؤیة 

 الموقف في القاعة. ھناك أمر واحد. 

على معظم النقاط، فربما یمكننا التركیز على من لیس لدیھم نفس الرأي  إن كنا سنوافق 

ویفضلون المرور بكل شيء قمنا بھ بضعة مرات، وتكرار األمور التي قلناھا مراراً. ھذا 

 مجرد انطباع. 

حیث لدي سؤال. فیما یتعلق خاصة بإقالة المدراء األفراد،  4سأنتقل إلى ھذه التوصیة رقم 

حدث عن ھذا األسبوع السابق، ھل كان ذلك كافًیا أم ال. وھل سننفذ كانت شیریل تت

الخطوط العریضة حیث یوجد سبب لإلقالة، وھذا لیس سبب اإلقالة؟ كذلك، ھل ھناك أیة 
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أمور یمكننا اإلمساك بھا، أو ھل نشعر فقط أن علینا إقالة شخص ما؟ أخیًرا، ھل لدینا 

 قالة، وھذا لیس سبب اإلقالة"؟حقائق مادیة حیث نقول، "ھذا ھو سبب اإل

 

فقط أقدم لكم خلفیة صغیرة. بموجب قانون كالیفورنیا، وفي الواقع القانون الساري في  آالن غرینبیرغ:

العدید من األماكن، بالنسبة لألعضاء على سبیل المثال، یكون لدى األعضاء عادة القدرة 

كما یجوز ألصحاب األسھم إقالة المدراء في بعض الحاالت. وفي على إقالة المدراء. 

كافة الحاالت تقریًبا، یمكن إقالتھم بدون سبب. كما ال تحتاج حتى لذكر السبب، ویمكنكم 

 القول ببساطة "یمكنكم الذھاب." 

من أجل النزاھة وتوفیر فرصة للناس للدفاع عن أنفسھم أو توضیح األمور، یجب أن  

تقدم القواعد التي قلنا أن المنظمة تستخدمھا لإلقالة أو طلب اإلقالة توضیًحا. وال یجب أن 

 یكون شيء قابالً للتحقق أو اإلثبات. 

تي كنت أحاول إرسالھا ھي كان المثال المقدم غریًبا إلى حد ما أو شاًذا، ولكن الرسالة ال

أنھ ال یجب أن یكون شیًئا یراه بقیة المجتمع صعًبا، ولكن یكفي أن تقول "إن كنتم تقومون 

مثالً، فنحن نختار التوجھ حسب ما نفھمھ في ذلك الوقت.  At-Largeبإقالة المدیر في 

سبب موضوعًیا واآلن، نرى أنھ كان اختیاًرا خاطًئا، ویمكننا إقالتھ. كذلك، ربما یكون ال

 للغایة، إال أنھ ال یجب أن یكون كذلك. 

سأقول ھذا مع مناقشات طویلة للغایة ومعقدة وما انتھینا إلیھ كان حل وسط. كما أن ھناك 

بعض األشخاص الذین ارادوا ببساطة أن یكون ھذا حسب القانون في العدید من 

 الذھاب،" ولیس علینا حتىاالختصاصات. فنحن نقول ببساطة "لقد قمنا بإقالتك. وعلیك 

تقدیم سبب. كما یجعل تقدیم السبب األمر مثیًرا بعدة طرق، ولكنھا لیست بالضرورة 

بالمعنى اإلیجابي. ألنھ بمجرد تحدید سبب، ونحن ال نستخدم السبب كتعریف قانوني 

للسبب ولكن بمعناه العادي. كذلك، قد یكون لدى المدیر دافع لمقاضاتك. فقد أقلتموني 

 دیر. ولم أعد موظًفا، ومن ثم، سأسعى للعودة للوضع السابق. كم



 ALAC                 ARالجزء الثاني من جلسة اإلستراتیجیة في  –مراكش 

 

 61من  13صفحة 

 

، ولدینا اآلن بنود ICANNكان لدینا، في الواقع، مناقشات صعبة للغایة مع مجلس 

تعویض تقول أنھ في حالة الممثلین أصحاب التعیین المزدوج من منظمة دعم ولجنة 

اف ھذا. فمن الناحیة النظریة، استشاریة، فلن یترك ذلك مجاالً للتقاضي. وال یمكنك إیق

سیتم تعویضھم، طالما یقومون بھذا بحسن نیة. وھذه أحد الحلول الوسط التي حیث كان 

ھناك عدد من الناس حول ھذه الطاولة في جوانب مختلفة، دون االھتمام بالجوانب 

د عتقالمختلفة في أجزاء اللجنة االستشاریة ومنظمة الدعم. وھذه ھي طریقة تحول األمر. أ

 أن ھذا حال معقول. 

ولإلجابة على السؤال األول، لن نمر بذلك بنفس التفاصیل التي كانت في المراجعة. لقد 

. كما أننا نحاول فقط 4شریحة عند التوقف للحدیث حول التوصیة  11تخطیت حوالي 

إنعاش ذاكرة الناس بسرعة شدیدة، وأحاول عدم تضییع أكثر من دقیقة أو ما شابھ في كل 

توصیة. حیث أنھ في حالة استغراق وقت كبیر، والجمیع یعرف، فقط إلخباري أن أتوقف، 

 وسأوقف العد ببساطة. 

 

 أفھم وھكذا تیجاني وكذلك حمل االختبار.   شخص غیر محدد: 

 

 اآلن، ولیون في الخارج، إال أنھ سیرسل وكیالً عنھ إن لزم األمر.  15من بین  12لدینا  سیدة غیر معروفة: 

 

فقط للتوضیح، ھل تطلب تصویت اختباري حول المجموعة بالكامل أم توصیة تلو  آالن غرینبیرغ: 

 األخرى؟ 

 

 المجموعة بالكامل. فنحن نرى موضع المشكلة.  شخص غیر محدد: 
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أنت تطلبون منا إیقاف ھذه العملیة لثانیة وفقط القیام بتصویت اختباري ألین نعتقد أنھ  آالن غرینبیرغ: 

 ا؟ موقعن

 

 أجل.  شخص غیر محدد: 

 

؟ وعند اعتراض أحد، فلن نقوم بھذا. ALACأنوي ذلك أیًضا. ھل یعترض أي أحد على  آالن غرینبیرغ: 

 ولدینا ثالثة أشخاص یعترضون، لذا، عذًرا. 

 ال أدري إن كان تیجاني أم ألبرتو أوالً. تفضل یا ألبرتو.  

 

فیما یتعلق بالسبب من عدمھ، فقد تم التعامل بالفعل مع ھذا. شكًرا، سأتحدث اإلسبانیة.  ألبرتو:

ومع ذلك، یلزم تحدید اإلجراءات. فإذا أردنا إقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة، وقمنا 

بتعیین ھذا العضو عبر التصویت، فإن مقترحھ إقالتھ عبر التصویت یجب أن یكون بنفس 

من األصوات بینما  %50، یتطلب ذلك الطریقة. وفي العدید من األماكن، لتقدیم الطلب

 العتماد الطلب. شكًرا.  %70یطلب 

 

األغلبیة البسیطة  ALACتمثل القیمة الحدیة التي نحتاجھا لتعیین شخص في حالة  آالن غرینبیرغ: 

 ALAC. ولیس ALACللتصویت. وبالنسبة لھذا التصویت، فھي مجموعات من 

باإلضافة غلى الرؤساء الخمس في المنظمات اإلقلیمیة العامة. إما اإلقالة، فتحدث عبر 

ALAC  .نفسھا، وعند إنجازھا، أعتقد، یطلب المقترح أغلبیة كبیرة بالثلثین. وھذا محدد

 كما أننا قد نختار بالطبع تعیین قیمة أكبر. على أننا ال یمكننا تعیین قیمة أقل. تیجاني. 
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شكًرا لك، آالن. للرد على سؤال جارث، بإقالة رینالیا، كما قال آالن، فنحن الدائرة الوحیدة  ن جمعة:تیجاني ب

التي یمكنھا القیام بھذا. وسیمر ھذا عبر المجتمع المفوض. كما أن ھناك  ICANNفي 

فقط حالة وحیدة عندما نختلف على إقالة رینالیا، وقد یتم إقالتھا. ویحدث ھذا عند اقتراح 

ھذا القرار. في ھذا الحالة، ستتم إقالة  ALACلمجتمع إقالة المجلس ككل، وترفض ا

 رینالیا، ولن تتفقوا مع ذلك. 

بالعودة إلى إقالة أعضاء مجلس اإلدارة األفراد، كان ھناك نقاش طویل للغایة كما قال  

جنة آالن. كما كانت ھناك مخاوف كبیرة بسبب أن المقترح األول كان أنھ یمكن ألي ل

استشاریة أو منظمة داعمة إقالة العضو الذي عینتھ بدون سبب. فقد قرروا الیوم إقالتھ، 

وبالتالي سیذھب. وبعد وقت طویل من الكفاح، استطعنا أن ننفذ المقترح بإنشاء منتدى 

 للمجتمع لمناقشة المشكلة. ولن تقوم المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة بإقالة العضو. 

لیھم أن یمروا عبر عملیة. وتتضمن العملیة عدة خطوات. أحدھا ھو عقد منتدى اآلن، ع

یمكن لعضو مجلس اإلدارة القدوم فیھ وتوضیح سبب عدم اتفاقھ مع اإلقالة، كما یجب أن 

تأتي المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة التي ترید اإلقالة وتقول سبب رغبتھا في ذلك. 

یجب أن یكون مناسًبا للجمیع. وحتى إذا اتفق الجمیع على ذلك، وال یعني ھذا أن السبب 

فإذا قرر المجتمع في النھایة إقالتھ، فسوف یذھب ألن القرار النھائي سیكون قرار اللجنة 

االستشاریة أو المنظمة الداعمة ولكنھ سیمر عبر المجتمع المفوض. ویكون المجتمع 

 المفوض مجتمًعا. شكًرا. 

 

شكًرا لك، تیجاني. مجرد توضیح. أنت محق، یمكن للمجتمع المفوض استدعاء المجلس  آالن غرینبیرغ: 

بالكامل، بما في ذلك العضو الذي عیناه. وال یوجد شيء مع ذلك یمنعنا من تسمیة العضو، 

رینالیا في ھذا الحالة، سواء كعضو مؤقت یتولى المنصب على الفور، أو كبدیل دائم 

ن إمكانیة اإلقالة االسمیة للمجتمع، غال أننا یمكننا وضع حقھا لرینالیا. كذلك، بالرغم م

 بالعودة. 

 التالي، لدي سباستیان.  
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ربما لم أتابع كافة ھذه النقاشات جیًدا، إال أني كنت أعتقد أن العملیة، حیث أنھا عملیة  سباستیان باتشولیھ:

ا النقاش حول كیفیة ، فسیحتاج األمر لھذICANNجدیدة أن تتم إقالة عضو مجلس إدارة 

القیام بذلك بصورة عامة. ویبدوا أن ذلك تم بالفعل. كما أنا ال أعرف سبب عدم السماح 

 بالقیام بھذا إن أردنا، وإن كان اللوائح الداخلیة توافق على ھذا اآلن. 

النقطة الثانیة، جیمي، لقد فھمت النقطة. أنت ترید رفع حرارة القاعة، إال أني أشعر بالفعل  

نھ إذا لم یكن لدینا ھذه المناقشة التفصیلیة قبل االنتھاء من التصویت لكل منا، فسیكون أ

األمر، كیف یمكنني أن أقول ذلك؟ من الصعب أن نغیر تصویتنا إذا قلنا اآلن أننا ال 

نوافق، فلماذا نغیر ذلك في النقاش [غیر مسموع]. وأعتقد بالفعل أن ھذا النقاش یجب أن 

یسمح للجمیع باتخاذ قرار نھائي. وھذا سبب أني ال أرى أنھ الوقت المناسب یكون متعمًقا و

للقیام بھذا. فإذا كنتم ستطلبون منا القیام بذلك لكل توصیة، فما ھي النقطة لدى عضو 

ALAC .لیس لدى مشكلة مع ھذا إن قمنا بھ ، 

. CCWGة واآلن، بالنسبة للموضوع. لقد وضعت تعلیقات حول الوثیقة األولى لمجموع 

وقد قمت بذلك مرة أخرى كتقریر أقلیة في الثانیة. كما قررت عدم نشر أي شيء بشأن 

الوثیقة الثالثة ألني اعتقدت أنھ كان وقًتا للوضع المجمع. ومن المھم لكم فھم أن إدراك 

أني أختلف مع إقالة مجلس اإلدارة، واألعضاء األفراد فیھ بالطریقة التي یطرحھا 

 المقترح. 

فنحن ننتخب عضو مجلس اإلدارة لثالث سنوات، وھي فترة قصیرة إلى حد ما. ویوضح  

التاریخ أنھ عندما یبدو أن أعضاء مجلس اإلدارة لیسوا في مكانھم المناسب، فھم یبتعدون 

عامًة بنفسھم. وربما یكون ھناك أشخاص یعتقدون أنھم سیعرفون بعد مرور سنة ما 

 ة عضو مجلس اإلدارة. أنا ال أعتقد ذلك. یحدث في المجلس، ویمكنكم إقال

كانت المناقشات مع رینالیا إلخبارھا بما تقوم بھ بصورة جیدة وما تقوم بھ بصورة  

من عملھا في مجلس  %99خاطئة، ویمكنني توضیح أننا لم یمكننا ذلك، حیث كان 

لك، ربما ال اإلدارة، باستثناء ما تقولھ أو في النھایة ما یقولھ عضو المجلس اآلخر. كذ
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أثق بھم على اإلطالق ألنھم ال یمكنھم قول ما یحدث بالفعل الیوم في اللوائح الداخلیة أو 

 في طریقة عمل المجلس، فال یسمح لھم بذلك. وھذه أحد المشكالت. 

تذكر أن المجلس نفسھ یمكنھ إقالة عضو مجلس اإلدارة. كما أنھم یعرفون ما یحدث في  

إلقالة المجلس بالكامل، تأخذ مجموعة العمل أسوأ حالة إلقالة  مجلس اإلدارة. وبالنسبة

المجلس بالكامل، وتخیل أن الیوم التالي سیشھد تكوین مجلس جدید یتولى مھام منصبھ. 

ونحن نمنح السلطة للعاملین. فنحن نمنح الصالحیة للفریق القانوني ألنھم من یعرفون 

لم یكن لدینا األشخاص المناسبین، وال  المؤسسة وكیفیة عمل المجلس في الواقع. وإذا

یمكنھم اإلنجاز في لیلة واحدة، فھذا ال یمكن بسبب أنھم لن یعرفوا بآخر المستجدات، 

حتى إذا كانوا أعضاء سابقین في مجلس اإلدارة، وھم یعرفون مكتب جھات العمل، كما 

 أنھم لن یعرفوا آخر مشكلة وما كان النقاش األخیر. 

ل، إذا قررنا تعیین مجلس إدارة جدید بعد ھذا االجتماع، فما سیعرفونھ على سبیل المثا 

عن النقاش مع الري ستریكلینج. ولن یقبلوا ذلك عبر العاملین. كذلك، سنقدم مجلس 

اإلدارة للعاملین، وھذه طریقة خاطئة للقیام بذلك، حیث یمكننا تقسیم السلطات. وھذا ھو 

تقد أننا نحتاج لالختالف مع ھذا ألنھ یقدم مزید من السبب ھذه المرة أني ال أوافق، وأع

الصالحیات إلى بعض األشخاص وخاصة لتقدیم صالحیات كبیرة عند تنفیذه إلى 

 العاملین. شكًرا. وأعتذر عن التطویل. 

 

سأطلب من األشخاص محاولة التأكد من اإلیجاز. وسباستیان، لقد قلت شیًئا في البدایة  آالن غرینبیرغ: 

ضیحھ. لقد قلت، "إذا كانت لدینا بالفعل الصالحیة في اللوائح الداخلیة إلقالة أود تو

األشخاص، فلماذا ال نقوم بذلك؟ ولماذا ال یمكننا القیام بھذا بالفعل؟" كما أني ال اعرف 

 شیًئا في اللوائح الداخلیة الحالیة یقدم لنا ھذه الصالحیة. 

 

فعل. وكیف سنقوم بإقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة؟ كما تقولون تقولون أن ذلك تم بال سباستیان باتشولیھ:

. وأنا ال أعتقد أنھ تم اتخاذ قرار بالفعل. وسنحتاج التخاذ ALACأنھ سیكون فقط في 
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قرار فیما ستكون العملیة الخاصة بإقالة عضو مجلس اإلدارة. مثالً، سیكون على [غیر 

 مسموع] اآلخر القیام بھذا. 

 ALACباع، وربما أسأت فھمك، ولكنھ تم إنجازه بالفعل. حیث سیكون كما أن لدي انط 

. لماذا، إذا كانت بالفعل في قواعدنا، إنھا في القواعد، فلماذا أقول أني یمكنني %55بنسبة 

 القیام بذلك. 

 

إن اخترنا تفعیل القواعد حول كیفیة إجراء النقاش إلقالة عضو دعوني أوضح ذلك.  آالن غرینبیرغ: 

مجلس إدارة، فستسري ھذه القواعد. وفیما عدا ھذه القواعد القائمة، ستسري القواعد 

 القیاسیة التخاذ القرار. 

 

د یمكنك [غیر مسموع] إال أني سأقول أن لدینا قواعد لالختیار. وفي حالة اختیار وجو سباستیان باتشولیھ:

القواعد، نحتاج ألخذ نفس القواعد بحجم مختلف لعضو مجلس اإلدارة. كما ال یمكننا أن 

نقول أننا نأخذ القواعد من جزء آخر من القواعد. وفي حالة الرجوع إلى قاعدة واحدة، 

 فاألمر نفسھ، ویتعین على األعضاء العشرین المصوتین مراعاة ما إذا كنا نقوم بھذا. 

 

لست أتصور أننا نمارس ھذا في المستقبل القریب. ویجب أن یكون لدینا متسع من الوقت  آالن غرینبیرغ: 

لمناقشة األمر إذا رأینا الحاجة لقواعد خاصة. مع ذلك، سأشیر إلى أن المجتمع المفوض 

سیتخذ إجراء كجھة معینة في ھذه الحالة. وأشك أن ھذه مشكلة قانونیة. لدینا بعد ذلك 

 سیون. 

 

شكًرا لك، أالن. أعتقد أنك قدمت بالفعل توضیًحا حول اإلقالة. وأعتقد أن ما تقولھ اآلن  ي:سیون أوجیدج

الداخلیة.  ALACھو أن لدینا حالًیا عملیة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة األفراد في الئحة 

كما أعتقد أن علینا البحث عن وقت لمناقشة ذلك الحًقا، أثناء عملیة التنفیذ وعلى وجھ 
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الذي سیكون عملیة التحقق الفعلي من مساءلة  2نظر ھذا أثناء مسار العمل  الخصوص

SOAC .وعلینا تفعیل ھذا . 

بعد ذلك، لقد ذكرت شیًئا عما إذا كانت المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة. وأعتقد 

عندما یتعلق األمر باإلقالة الفردیة، فالقرار یرجع إلى المنظمة الداعمة أو اللجنة 

الستشاریة المعینة. وبالنسبة لمنتدى المجتمع، فكل ھذه ستكون مجرد عناصر تجمیلیة ا

 بقدر ما أفھم. شكًرا. 

 

 لقد وضعت نفسي في قائمة االنتظار، ولكن تیجاني أوالً.    آالن غرینبیرغ:

 

فنحن نتحدث عن القواعد الفعلیة إلقالة عضو مجلس شكًرا. أنا مرتبك بعض الشيء.  تیجاني بن جمعة:

اإلدارة، أو نتحدث عن إقالة عضو مجلس اإلدارة واللوائح الداخلیة الجدیدة للمساءلة؟ إذا 

كان األمر یتعلق باللوائح الجدیدة، فھي بالفعل موجودة في آلیاتنا بأن اللجنة االستشاریة 

لس اإلدارة الذي عینتھ، علیھا اعتماد ھذا أو المنظمة الداعمة التي ترید إقالة عضو مج

أو الثلثین. وھذا موجود بالفعل، ومتاح  %75القرار بأغلبیة بنسبة، ال أعرف بالتحدید، 

 لكل المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة. شكًرا. 

 

ا أعتقد أن دائًما قراراتھا، كم ALACشكًرا لك، تیجاني. إذا سمحتم لي؟ یمكن أن تتخذ  آالن غرینبیرغ: 

سباستیان اقترح، أو ربما سیون، لست متأكًدا، بالتوصل إلى مجموعة فرید من العملیات 

التي یمكن من خاللھا اتخاذ القرار الرسمي حول اإلقالة. بالنسبة للعملیة المتعلقة بالنظر 

ت أو كیفیة اتخاذ كافة القرارات، ھناك الكثیر من القرارا 2في الوقت الراھن في التوصیة 

اتخاذھا طوال الطریق، وأنا أفترض أنھ إذا لم نقرر استخدام  ALACالتي سیتعین على 

 بعض القیم الحدیة األخرى، ستسري القیم القیاسیة. 
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إذا لم تقل القواعد  %50یعتبر النظام الداخلي لدینا واضًحا للغایة في استخدام نسبة  

رات، فیما إذا كانت إقالة عضو خالف ذلك. ویمكننا اتخاذ قرار، بالنسبة لبعض القرا

مجلس اإلدارة، أو إنشاء طلب أو مھما یكن، تتطلب استخدام قیمة حدیة مختلفة. فھذا ھو 

 القرار الذي یمكننا اتخاذه في الوقت المناسب إذا قررنا حتى الحدیث عن األمر. 

 بخالف ذلك، فھذه قرارات بسیطة نحتاج التخاذھا، ونعم یمكن للجنة االستشاریة 

والمنظمة الداعمة اإلقالة، وبموجب القواعد، یمكن إقالة العضو من خالل اتباع العملیة 

المناسبة، والتي تتضمن منتدى المجتمع وما إلى ذلك. وفقط ألننا ال نرید مناقشة كل 

 التفاصیل كل مرة نقول فیھا بعدم تعدیل ما ھو موجود في المقترح. شكًرا. 

 ول ھذا الموضوع؟ ھل ھناك أي متحدثین آخرین ح 

 

نعم، آالن، یمكننا تعیین أي نوع من القواعد التخاذ القرار، ولكن بالنسبة إلقالة عضو  شخص غیر محدد: 

مجلس اإلدارة، یمكن أن یكون لدینا مسؤول، ولكن ال یمكن أن یكون أقل مما ھو وارد 

أو ربما الثلثین، لست متأكًدا، شكًرا  %75في آلیات المساءلة الجدیدة، وھي كما أعتقد 

 لكم. 

 

  ال جدال في ذلك. [غیر مسموع] آالن غرینبیرغ: 

 

نعم، أھالً بك. لست أحد الوافدین الجدد، وأتحدث الفرنسیة. أود فقط تقدیم النصیحة  شخص غیر محدد: 

معدلة،  القانونیة لك ألن ھذه ھي وظیفتي. وعند اختیار شخص ما، فأنت تقدم لھ فترة

وعلیك االختیار ما إذا كان ممثالً أم ملزًما. وفي حالة فترة التمثیل، فقد تكون لثالث 

سنوات یمثلك فیھا. أما إذا أردت توجیھ التعلیمات لھ، فسیتم تسمیة ذلك كمنصب ملزم. 

وستقدم لھ التعلیمات حول كیفیة التصویت واتخاذ القرار وما یجب القیام بھ، وستخبره 



 ALAC                 ARالجزء الثاني من جلسة اإلستراتیجیة في  –مراكش 

 

 61من  21صفحة 

 

بذلك وما علیھ القیام بھ، وكذلك، في حالة عدم تنفیذ التعلیمات، فسیتم عزلھ بالقیام 

 واستبدالھ بشخص آخر. 

أما إذا كانت فترة تمثیل، بعد ثالث سنوات، على سبیل المثال، سیتم عزلھ أو إقالتھ لیس  

 من جانبك ولكن من قبل المجلس الذي ینتمي إلیھ. 

 

ممثلین للمؤسسة، وال یجوز لھم  ICANNفقد للتسجیل، ال یعتبر أعضاء مجلس إدارة  آالن غرینبیرغ: 

تلقي التوجیھات من ھذه المؤسسات المعینة لھم. وبمجرد تعیینھم، یكونون مستقلین تماًما 

 بالنسبة لنا، واللوائح الداخلیة واضحة للغایة في ھذا الصدد. 

كذلك، ال تسمح اللوائح الداخلیة الحالیة بإقالة عضو مجلس اإلدارة، سوى من خالل  

إجراء المجلس. كما یمكن للمجلس إقالة أي عضو ومعظم جھات االتصال. كذلك، تسمح 

اللوائح الداخلیة الجدیدة التي ننظر فیھا للمؤسسة بإقالة األشخاص في منتصف مدة تولیھم 

ملیون مشروع قانون یوجھنا في ھذا الصدد، لذا أعتقد أن  11للمنصب. ولدینا حوالي 

 لدینا بیانات أساسیة معقولة. 

 ؟ سیبستیان. 4ھل یوجد أي تعلیق آخر على التوصیة  

 

شكًرا. أعتقد أنھ من الجید في بعض األحیان سماع أصوات جدیدة، ومن الرائع أن لدینا  سباستیان باتشولیھ:

األشخاص المؤھلین للغایة في مجموعة العمل، ویمكننا  لغات أخرى أیًضا. فلدینا بعض

العثور على أشخاص لمساعدتنا حول الطاولة. [غیر مسموع] شكًرا جزیالً على المداخلة. 

 وأعتقد أنھ من المھم للوافدین الجدد مثلكم الحدیث وتقدیم بعض األفكار. 

اسیة ھي قانون كالیفورنیا. كما أن الطلب متمیز. ومن الیوم، تعتبر الالئحة الداخلیة األس

كما تختلف الطریقة التي ینفذ بھا إلى حد ما عن ما نقوم بھ في الدول األخرى. وھذا ھو 

بھذه الطریقة، بموجب قانون كالیفورنیا، حیث كانت منظمة دون  ICANNسبب إنشاء 

عضویة وغیر ھادفة للربح. كذلك، یراعي أعضاء مجلس اإلدارة، بمجر أن یصبحوا 
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في مجلس اإلدارة مصالح المؤسسة. وقد تحدثنا كثیًرا عن ذلك، ولدینا ھذه  أعضاء

 المقترحات والدراسات لسبب أني ال أوافق على بضعة مقترحات ھنا. 

ال أرید أن یكون لدى المجتمع صالحیات كبیرة ولكن صالحیات مفیدة. صالحیات لیست 

روقراطیة، وھو األمر السيء. بیروقراطیة أو أقل بیروقراطیة. وأخشى أن نصبح أكثر بی

كما أننا لن نربي وحًشا. فلیس ھذا جیًدا للمستخدم النھائي حیث لن نتمكن من العثور على 

األفراد الذین سیستثمرون في العملیة، ومحاولة فھم كیفیة العمل والمشاركة. وھذا سيء 

 للغایة بالفعل. حیث توجد أضرار جانبیة ھنا. شكًرا. 

 

بسرعة، سمعت ما قالھ آالن وسباستیان، وأنا أتساءل ھل ال تزال ھناك مشكلة؟ ھل ال  شخص غیر محدد: 

تزال ھناك مشكلة؟ حیث یبدو لي أن المشكلة تم حلھا. حیث یمكن أن یأتي قرار اإلقالة 

 من مجلس اإلدارة ألحد أعضائھ، وال یمكن أن یأتي من األسفل. 

 

شھًرا،  15المقترحات الحالیة تم وضعھا على مدار  سأذكر الناس فقط أن مجموعة آالن غرینبیرغ: 

واألشخاص المشاركین في العملیة، بما في ذلك األعضاء الخمسة الرسمیین من ھذه 

المجموعة والعدید من األعضاء غیر الرسمیین من المجموعة، مع العدید من المناصب 

بعض الحاالت  المختلفة. وھا یمثل حل وسط. لكنھ غیر مرضي لبعضنا. وھو مقبول في

 ولكنھ لیس مفضالً، وأعتقد أنھ یسري علینا جمیًعا. 

، توجد جوانب في ھذا للجمیع تقریًبا في ھذه القاعة والتي 4عند النظر إلى التوصیة رقم  

لن یتم تناولھا كما توجد جوانب یحبھا بعضنا. وقد توصلنا إلى حل وسط یرى معظمنا 

ثل، فھو مقبول. بوضوح، عندما یتعلق األمر أنھ لن یكون مدمًرا وإذا لم یكن األم

 بالتصویت، إذا كا علینا التصویت على ھذا، فسنرى إذا كان الجمیع یوافق أم ال. 

ومن وجھة نظري مرة أخرى، كان ھذا كل شيء أردت رؤیتھ، ولیس الطریقة التي تم  

وقد كان حالً عبر إنجازه بھا، إذا كنت ملًكا أو ما شابھ، بل الحل الوسط الذي توصلنا لھ. 
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؟ إًذا، یمكننا البدء في الجولة 4مناقشة صعبة. ھل توجد أي مداخالت إضافیة أو التوصیة 

 . 2التالي التي تمثل التوصیة 

ولیس الجزء الثاني من استدعاء مجلس اإلدارة بالكامل.  2التوصیة  31تتضمن الشریحة  

 شكًرا. 

ھي العملیة التي یمكن من خاللھا ممارسة مختلف الصالحیات. تكون العملیة  2والتوصیة  

بالكامل، وتختلف إلى حد ما من صالحیة إلى أخرى، بصورة عامة شخص ما، وال یجب 

أن تكون كذلك، وال توجد مواصفة لمن ھو، إال أنھا یجب طلبھا عبر منظمة داعمة أو 

المنظمة المعتمدة أحد اإلجراءات. ومن ثم، یمكن لجنة استشاریة، في حین تأخذ اللجنة أو 

 أن یتراوح ھذا من أي شيء من رفض الئحة أو خطة الستدعاء مجلس اإلدارة بالكامل. 

كما یتعین على المنظمة الداعمة أو اللجنة االستشاریة اتخاذ قرار خالل فترة محددة  

ھذا الصدد، علینا اتخاذ  والوصول مرة أخرى إلى السؤال حول كیفیة اتخاذ القرارات. في

، لبدء ھذه 1زائد  50القرار وفًقا للقواعد الحالیة، باستخدام التصویت بأغلبیة 

الصالحیات. وفي حالة اختیار البدء بھذه السلطة، نحتاج لمشاركة المنظمات الداعمة 

 واللجان االستشاریة األخرى. 

الداعمة على أن ھناك فائدة في وإذا وافق عدد محدود من اللجان االستشاریة والمنظمات  

ھذه التوصیة، وبالتالي دعمت الطلب، ندعوا إلى منتدى للمجتمع. ویمثل منتدى المجتمع 

مناقشة بین كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة على أني أقول ذلك ألنھ یتضمن 

 دارة،الجھات المفوضة وتلك التي اختارت عدم التفویض. كما ستضمن أیًضا مجلس اإل

 مع فرصة ربما لحل المشكلة قبل ممارسة الصالحیات بالفعل. 

عند عقد منتدى المجتمع في نھایة األمر، وسیكون ھذا عادة فعالیة ألكثر من یوم، وربما  

أو بعض  ICANNمؤتمر ھاتفي. كما یمكن أن یكون وجًھا لوجھ عن التواجد مع اجتماع 

ارسة ھذه الصالحیة، ووافق ما یكفي من اللجان الفعالیات األخرى. وإذا قرر المجتمع مم

االستشاریة ومنظمات الدعم ھذه الصالحیة، فسنتحدث عن العدد في وقتھا، على أن یكون 

على كل من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم اتخاذ قرار رسمي بشأن ممارسة 

 الصالحیات. 
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یة بالتقدم في منتدى المجتمع في ھذا الصدد، یوضح اتخاذ أي منظمة دعم أو لجنة استشار 

ببساطة أنھا ترى میزات كافیة لمناقشة األمر. وھذا ال یعني أنھا ستمارس الصالحیة. 

كذلك، في حالة ممارسة ما یكفي من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم للصالحیات 

 بدون معارضة جوھریة والتي تعني كبیرة على األقل، تتم ممارسة الصالحیات. 

ھناك بعض االستثناءات. وإذا كانت السلطة التي ننظر فیھا ھي اعتماد الئحة داخلیة  اآلن، 

رئیسیة، فال نحتاج لعملیة طلب. ویدعو المجلس الذي یتخذ قراًرا بتغییر اللوائح الداخلیة 

 إلى عملیة مناقشة على الفور. 

لدعم أو اللجان إذا كنا نتحدث عن إقالة عضو فردي بمجلس اإلدارة عینتھ أحد منظمات ا 

االستشاریة بالرغم من أننا نمر بالعملیة بالكامل، تتطلب القیم الحدیة استمرار اللجنة 

االستشاریة أو منظمة الدعم. ویمكننا المضي طوال الطریق إلى منتدى المجتمع بدون 

اھتمام أي شخص آخر، وبعدھا اللجنة االستشاریة أو منظمة الدعم حتى إذا قالت كل 

ظمة أخرى "ال، لیس ھناك میزة في إقالة عضو مجلس اإلدارة،" فیمكن لھا لجنة ومن

 القیام بذلك. 

فالتفاصیل تختلف. والمخطط التالي توضیحي فحسب. ھل یمكننا االنتقال إلى المخطط  

وإن أمكننا االنتقال إلى التالي؟ شكًرا لك، لن أصفھ. وھذا مجرد تصور لما تحدثنا عنھ. 

المخطط بالقیم الحدیثة، فھو جدول أزرق وأبیض. ھذا ھو المقصود. بالنسبة لكل من 

الصالحیات، یوضح ھذا عدد منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة عند الحاجة لعقد 

حتى ثالثة لبعض  ACSOمنتدى للمجتمع. وستالحظ االختالف عن الخاص بإقالة مدیر 

الصالحیات األكثر قوة. بعد ذلك، تتحدث عن عدد اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم 

التي یجب أن تدعم اإلجراء لممارسة السلطة بالفعل. ومرة أخرى، یتراوح ھذا من واحدة 

. أما بالنسبة لكافة الصالحیات األخرى، فیتطلب إما ثالثة ACSOفي حالة إقالة أعضاء 

عة من بین األعضاء الخمسة من المجموعة المشتركة للجان االستشاریة والمنظمات أو أرب

 الداعمة لممارسة السلطة. 

لسلطات أكثر قوة، فیما یتعلق برفض المیزانیات والخطط، وإقالة المجلس بالكامل،  

، فذلك یتطلب أربعة من بین منظمات الدعم واللجان االستشاریة IANAورفض وظائف 
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ھذا المخطط بھ أخطاء بالمناسبة.  --خاذ اإلجراء. وعلى أي حال، أكثر من الخمس الت

لقد أدركت فحسب. حیث لم یشر إلیھا أحد سابًقا. وھي أكبر من اعتراض واحد في كافة 

 الحاالت ولكن لیس أكبر من اثنین. عذًرا على ھذا. 

 االستثناء الوحید، وھناك استثناء واحد، بأقل من اعتراضین.  

 

 نعم، أقل من اثنین، حسًنا.  غیر محدد: شخص 

 

حسًنا، أنت على حق. ویمكنك ممارستھ بأقل من اثنین. فقد أخطأت في الحساب في ھذه  آالن غرینبیرغ: 

 النقطة. 

. وھذا GACاالستثناء الوحید، وھناك استثناء واحد، ھو ما أشرنا إلیھ سابًقا كمنحنى  

من أننا تحدثنا عنھ سابًقا ألنھ مربك. وفي حالة إجراء معقد. وسأكرر األمر بالرغم حتى 

نصیحة للمجلس،  GACاختیار المجتمع اتخاذ إجراء ما، فلنعد لذلك. أما إذا قدمت 

فسیتخذ المجلس إجراء أو ال یتخذ أي إجراء بسبب ذلك. كذلك، عند اعتراض المجتمع 

، في GAC الكلي على ھذا، وبدء بعض صالحیات المجتمع، فسیترك ھذا شعوًرا أن

معرض تقدیم النصیحة لدیھا صالحیة قویة للغایة، بحیث تطلب من المجلس التفاوض 

 وربما الوصول لحل وسط. 

لدیھا بالفعل، باللغة اإلنجلیزیة، وال أعرف كیفیة ترجمة ھذا، فرصة جیدة متاحة. كما أن  

وفي حالة اعتراض المجتمع على ذلك، فسیترك ھذا لدیھم مساھمات جیدة في العملیة. 

یجب أال تتمكن من الدفاع عن نفسھا مرة أخرى من خالل االعتراض  GACشعوًرا أن 

في صالحیات المجتمع اتي  GACعلى صالحیات المجتمع. لذلك، ال یمكن أن تشارك 

 . وال أعرف كیفیةGACتحاول معارضة إجراءات المجلس أو إھمالھ بسبب نصیحة 

ترجمة ھذه الجملة الطویلة، ولكني أتمنى ترجمتھا، حسًنا. حیث یمكن لمن یصغي باللغات 

 األخرى إخباري. 
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لقد شكل ھذا مشكلة معضلة، ألننا لیس لدینا اآلن سوى أربعة منظمات دعم أو لجان  

، سابًقا في عملیتھا، أننا ال نرید أن نطلب CCWGاستشاریة التخاذ إجراء. وقد قالت 

اع من أي شيء. لذلك، في حالة وجود أربعة فقط، وطلب األربعة في بعض اإلجم

ھو  CCWGالصالحیات، وستالحظون، سیتطلب ھذا اإلجماع. لذا، كان مقترح 

الوصول بالثالثة إلى أربعة. وكان ھذا مقبوالً في العدید من الحاالت، إال أنھ یعتبر غیر 

یجب أال تتمكن اللجان االستشاریة  مقبول في حالة عدم إقالة مجلس اإلدارة. كذلك،

 ومنظمات الدعم الثالث على إقالة المجلس بالكامل. 

لذلك، كان المقترح بتخفیض الرقم إلى ثالثة. وقد رفض المجلس بحماس، ألنھم شعروا،  

، عند ظھورھا أنھ ال یجب بأي صورة إقالة المجلس بالكامل عبر ثالثة ALACووافقت 

 فقط. 

الذي تم االتفاق علیھ أنھ في حالة إجراء المجتمع عملیة المراجعة كان الحل الوسط  

المستقلة، شيء سنتحدث عنھ للحظة، واتخاذ الھیئة لقرار بأن المجلس خالف اللوائح 

الداخلیة، وعدم تصحیح المجلس لذلك على الفور، فیمكن للمجتمع إقالة مجلس اإلدارة 

 ى، تبقى القیمة الحدیة ھي أربعة. من خالل ثالثة فقط. وفي جمیع الحاالت األخر

كما أن ھذه حالة یمكن فیھا إقالة المجلس فقط بثالثة من اللجان االستشاریة ومنظمات  

عندما یقوم مجلس اإلدارة بشيء ما ضد  GACالدعم. ویحدث ھذا فقط كنتیجة لنصیحة 

كما یفترض في تصحیح المجلس على الفور، أال یطلب اللوائح الداخلیة الخاصة بالمجلس. 

 المجتمع ھذه السلطة. حیث سیستغرق طلبھا بعض الوقت. 

كذلك، سیكون متوقًعا بعد قرار ھیئة المراجعة المستقلة أن یتصرف المجلس بسرعة 

شدیدة لحل المشكلة. وفي حالة الوصول إلى ذلك، تمكن إقالة المجلس في الواقع عبر 

وھذا ھو االستثناء الوحید للعملیة القدیمة. عذًرا على البیان الطویل، وأنا أفتح ثالثة فقط 

 قائمة االنتظار. لدي جیمي، وبعده ساندرا. 
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شكًرا جزیالً لكم. تعجبني بالفعل فكرة الطلبات، وھي تشكل احتمالیة مشاركة مباشرة  جیمي شولتز:

وواضًحا، یمكن لكل شخص  للجمیع. ھل فھمت ذلك بشكل صحیح؟ فقط ألكون صریًحا

 على األرض بدء الطلب ھنا. ھل ذلك صحیح؟ 

 

ال اعتقد أن ھناك قید. وأعتقد أنھ یمكن أن یكون لكل كلب على األرض أیًضا، إن أمكنھ  آالن غرینبیرغ: 

 الكتابة وتقدیم الورق. 

 

ر حجب الخدمة أقبل كل شيء نناقشھ ھنا بالفعل. وھناك فقط سؤال واحد عن وجود خط جیمي شولتز:

. كما یمكن أن یكون الطلب أنجح مما نتوقعھ. ففي حالة استالم ICANNالمنتشر ضد 

طلب یومًیا، ال یكون لدینا أي عامل تصفیة للتعامل معھا. ھل  10000إلى  1000

تحدثتم أبًدا عن ھذا أو ناقشتم ھذه المشكلة؟ كنت عضًوا في البرلمان األلماني في لجنة 

آالف طلب سنوًیا. ومن ثم، كان یجب وجود لجنة خاصة فقط  10قوا الطلبات. وقد تل

 للتعامل مع الطلبات لتصفیتھا وتركیزھا. والسؤال فقط، ھل ناقشتم ھذا من قبل؟ 

 

بل  ICANNسأجیب أنھ الناس ال تمانع. وقد تمت مناقشة ھذا. تذكر، ال ترجع ھذه إلى  آالن غرینبیرغ: 

آالف طلب أسبوعًیا أو  10من یتعامل مع  ALACون إلى الجھات المعینة، لذا، فستك

سنوًیا. وقد تمت مناقشة ھذا. كان ھناك شعور بصراحة أنھا حالة مھمة للغایة. فكم عدد 

األشخاص المھتمین بصراحة؟ األمور التي یمكننا ربما التصرف فیھا بسھولة، ولكن إذا 

 أصبحت مشكلة فعلیة، فسیكون علینا اتخاذ إجراء ما. 

اإلجراء بنفسھا بوضع قاعدة ساریة حول كیفیة التعامل مع  ALACیمكن أن تتخذ كما 

الطلبات المماثلة، أو الشخص المقدم للطلب. كذلك، أعتقد بكل نزاھة أننا ال یمكننا أن 

نقول إذا تعلق األمر بشخص ما ال نعرفھ، أننا سنرفضھ ألن ذلك یغیر مضمون المقصد 

وقد كان المقصد األصلي ھو قول أننا منفتحون ومستجیبون لمجتمع اإلنترنت. األصلي. 

 نعم، یمكن أن یصبح مشكلة، وسیكون علینا أن نتعلم كیفیة التعامل معھ بسرعة كبیرة. 
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 أعتقد أن ساندرا كانت التالیة. 

 

. فقد فھمت الجزء GACربما أكون الوحیدة في القاعة التي لم تفھم بعد بالكامل مجموعة  ساندرا ھوفیریتش:

تقدم النصیحة ویتصرف المجلس وفًقا لھا، وإذا كان المجتمع  GACاألول الذي قلت، أن 

عما نصحت بھ. ھل ھذا  GACغیر راٍض فیمكنھ الرفض، وبعدھا ال یمكن أن تدافع 

 صحیح حتى اآلن؟ 

 

یمكنھم الدفاع. إال أنھم ال یمكنھم استخدام صالحیاتھم في المجتمع إذا وصل األمر لھذه  یرغ: آالن غرینب

الدرجة. كما یمكنھم بالتأكید قول أي شيء یریدونھ، وعرض وجھة نظرھم، إال أنھم ال 

 یمكنھم استخدام االعتراض لمحاولة التغلب على اإلجراء. 

 

، وعندما یوجد قیود أیًضا في مجلس اإلدارة في ھذا اصدد GACھذا ما نسمیھ مجموعة  ساندرا ھوفیریتش:

بسبب أننا مجتمع واحد مستقل في ھذه النقطة. وفي الجزء الثاني، ما قلتم، أنھ في حالة 

مخالفة المجلس للوائح الداخلیة الخاصة بھ، وأنا ال أفھم الصلة. ما عالقة ھذا بنصیحة 

GACلبس. ھل یمكنك التوضیح من فضلك؟ نظًرا ؟ كانت ھذه النقطة التي حدث عندھا ال

  --ألنھ 

 

 GACیمكنني المحاولة. ربما یرید شخص آخر محاولة المتابعة. وفي حالة تقدیم  آالن غرینبیرغ: 

یجب أن تطلب  ICANNالنصیحة بأن  GACللنصیحة، فھذا أحد األمثلة. كذلك، تقدم 

القیام بشيء أحمق، وھو وضع بعض المحتوى على مواقع  gTLDمن كافة نطاقات 

الجمیع، وھو ما یتعارض مع اللوائح الداخلیة التي تنص على عدم مراقبتنا للمحتوى. 

لھذه النصیحة، في حالة متابعة المجلس لألمر، فإن بقیة المجتمع  GACوفي حالة تقدیم 

تقلة وعملیة مراجعة مستقلة. یمكن أن تقوم بإنشاء من بین أمور أخرى ھیئة مراجعة مس
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وإذا وجدت عملیة المراجعة المستقلة أن المجلس لم یخالف لوائحھ الداخلیة، كما یمكن 

أن یكون في الحالة السخیفة التي وصفتھا، فنحن في موقف ال یمكن فیھ للمجلس عالج 

جان ھذه المشكلة، ویمكن لبقیة المجتمع إقالة المجلس بالكامل عبر ثالثة فقط من الل

 االستشاریة ومنظمات الدعم. ومن المستبعد حدوث ھذه الحالة الشدیدة. ھل ھذا أفضل؟ 

 

، حتى GACحسًنا، ولكن لماذا یخالف المجلس اللوائح الداخلیة في حالة اتباعھ لنصیحة  ساندرا ھوفیریتش:

إذا كانت نصیحة حمقاء؟ أعني، باتباع النصیحة غیر المدروسة، للمجتمع، لماذا یكون 

 ھذا ضد اللوائح الداخلیة؟ 

 

حسًنا، تبین اللوائح عدًدا من األمور. وأحد ھذه األمور ھو أن اللوائح تنص على أن  آالن غرینبیرغ: 

ICANN  ال، أو بالتأكید اللوائح الداخلیة الجدیدة تنص على أنICANN  ال تتحكم في

 محتوى األسماء العامة المخصصة بموجب عملیاتھا. وإذا كان لدیكم

www.Sandra.com فیمكنكم وضع ما تریدون على ،www.Sandra.com .
 ICANNوربما تنتھكون حقوق الملكیة الفكریة لشخص ما كما یمكن مقاضاتكم على ذلك، إال أن 

یجب أن تطلب من  ICANNأن " GACام بھ، فعندما تقول ال یمكن أن تخبرك بما علیك القی

www.Sandra.com  وضع شيء على اموقع،" ویتبع المجلس ھذه النصیحة، فھذا ھو

  الموقف الذي نتحدث عنھ.

 

 الداخلیة، ولم یكن المجتمع راضًیا؟سؤالي األخیر للتوضیح، إذا لم یتبع المجلس اللوائح  ساندرا ھوفیریتش:

 

في حالة بدء المجتمع عملیة المراجعة المستقلة التي توضح أن المجلس یتبع لوائحھ  آالن غرینبیرغ: 

الداخلیة، ال یتم تخفیض العدد إلى ثالثة، بل یبقى أربعة. وإذا أراد المجتمع إقالة مجلس 

جماع لكافة منظمات الدعم واللجان اإلدارة عبر ھذا اإلجراء، فھذا یتطلب قرار باإل

 االستشاریة المتبقیة التخاذ ھذا اإلجراء. 

http://www.sandra.com/
http://www.sandra.com/
http://www.sandra.com/
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، واتبعھا المجلس نظًرا لقرار المجلس GACكذلك، باألساس، إذا لم نتفق مع نصیحة  

 ccNSOوكذلك  gNSOبأنھ كان أمًرا معقوالً، فإن بقیة المجتمع باإلجماع، بما یعني 

جمیًعا تقرر أننا یمكننا إقالة المجلس  ALACلفة والتي لدیھا مصالح مخت ASOبجانب 

بالكامل. ولم یحدث ھذا على مدار عمري، ولكني كبیر في السن. لكن ربما یحدث في 

 أعماركم. 

 لیدنا بعد ذلك سیون.  

 

شكًرا لك، آالن. بالنسبة لالعتراضات، أعتقد أنھا یجب أن تكون أكثر من اثنین، ألیس  سیون أوجیدجي:

تقد في ھذا الصدد أنكم تنظرون في الدعم وتستخدمون بند الدعم لیعكس كذلك؟ وأع

 االعتراضات، بحیث تكون اإلشارة أكبر من اثنین. 

 

فقط للتوضیح، أعتقد أن تیجاني صحح ما قلتھ. فما یقولھ ھو أن السلطة یمكن تنفیذھا عند  آالن غرینبیرغ: 

ة في حالة وجود أربعة على األقل النظر إلى حالة رفض المیزانیة. ویمكن تنفیذ السلط

 تدعم السلطة، وأقل من اثنین یعترضون علیھا. 

 

 حسًنا، اعتراض. شكًرا.  سیون أوجیدجي:

 

إذا وكذلك، في حالة أربعة مقابل اثنین، ال یعني ھذا الكثیر حیث أنھا فقط خمسة ككل.  آالن غرینبیرغ: 

نظرتم على سبیل المثال في حالة دعم أو االعتراض على الئحة داخلیة، ففي حالة تأیید 

 ثالثة لھا واعتراض واحد فقط، یبقى الخامس صامًتا وستتم ممارستھ. 
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شكًرا. اعتقدت أنك كنت تحاول استخدام ھذا لتوضیح أن الحد األدنى المطلوب ھو ثالثة  سیون أوجیدجي:

أیید. وفقط لمتابعة ما قالتھ ساندرا، أود فقط طرح سؤال. عندما تكت لممارسة ھذا الت

ALAC  نصیحة إلى المجلس وینفذھا المجلس، فلنقل إنھا شيء ال یرغب فیھ الجزء

 التصویت على ھذا؟  ALACاآلخر من المجتمع، وتم رفع طلب. ھل على 

 

ي السجل، واإلجابة ھي نعم یمكننا ممارسة فقط للتسجیل ألننا اإلیماء برؤوسنا ال یسجل ف آالن غرینبیرغ: 

التصویت، ألن المجلس یمكنھ قبول النصیحة، إال أنھم غیر ملزمین باتباع العملیة 

 . GACالتفصیلیة في 

 

كمتابعة إذن، ھل أفھم أیًضا أن النصیحة الحالیة، أن النصیحة تعني أن كلیھما لدیھما  سیون أوجیدجي:

وبعد ذلك، إذا قبل كالھما، فھذا یعني أنھم یختارون، ومن موقع في الحق في الرفض؟ 

ھذه،  GACھذه العملیة لقبول النصیحة بالفعل؟ وسأقول بالفعل أن لدینا ربما قبل مشكلة 

 . فالمشورة ھي المشورة. GACولكن مرة أخرى، أود استبعاد المخاوف حول تغطیة 

لب اآلن من مجلس اإلدارة التصرف والذي یط CCWGكما أن لدینا متطلب في مقترح 

. وال أعرف GACفقط والمرور بھذه العملیة التي تشیرون إلیھا بنصیحة باإلجماع من 

أیًضا لجنة استشاریة، وأعتقد  GACسبب ھذا. كما أني أقول أن كافة ذلك یرجع إلى أن 

، سنحمي مصالح ALACأن الحد من صالحیة اللجان االستشاریة مع مراعاة أننا، 

ستخدمي اإلنترنت یجب أن تكون أحد المخاوف. كذلك، ال یمكننا تغییر ھذا اآلن، لكني م

ال أعرف كیف سنتعامل مع األمر لمعرفة وجھات النظر بالفعل حول ھذه المشكلة 

 المحددة. 

 

شكًرا لكم، وألكون واضًحا، النصیحة نصیحة. والمجلس غیر ملتزم باتباع النصیحة. إال  آالن غرینبیرغ: 

باتباع عملیة لرفض النصیحة. كما أتذكر، فإن الحیثیات  GACنھم ملتزمون في حالة أ

بالكامل ھي أنھ في حالة تذكر أن ھناك كلمات في اللوائح الداخلیة الحالیة التي تنص على 
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 CCWGتخضع لقیادة القطاع الخاص. كما أن ھناك مناقشات كبیرة في  ICANNأن 

ًنا، في وقت كتابة ھذا، كان القطاع الخاص مقابل حول ما نقصد بالقطاع الخاص. حس

القطاع العام. اآلن، في أجزاء من العالم، یعني القطاع الخاص الشركة التجاریة وفي 

أجزاء أخرى، یتوسع باألساس إلى المؤسسات غیر الربحیة. كذلك، في أجزاء أخرى من 

ا وضحنا الكلمات ھذه العالم، واستخدامات أخرى، یعني كل شيء باستثناء الحكومة. كم

 المرة عندما نقول أنھا تعني كل شيء باستثناء الحكومة. 

في أنھا ال تخضع للحكومات ولكن الحكومات  ICANNكانت ھناك مخاوف عند تشكیل  

، لم یكن واضًحا ICANNسیكون لدیھا القدرة على إدراج األمور فیھا. وفي وقت تشكیل 

. وقد استعرضھا الكثیر في الواقع ICANNأن اللجنة االستشاریة الحكومیة جزء من 

ولكنھ یقدم لھا النصیحة. وقد  ICANNمستقل تماًما عن  ICANNكجزء خارجي في 

 تطور ھذا مع مرور السنین. 

غایة للتحكم في وقد كانت المقدمة بالكامل حول أن الحكومات یجب أال تكون مكاًنا قوًیا لل 

ICANN كذلك، لم نرغب في سیطرة الحكومات على .ICANN وكذلك بقیة تنظیم ،

االتصاالت على سبیل المثال. ھذا ھو التاریخ. وقد تطورنا وال نزال كما أن ھذا ھو الحل 

، وعلینا 11الوسط الذي أرضى مختلف األشخاص. وعند الوصول إلى التوصیة رقم 

نعاني من نفاد الوقت، كما سننظر في الجانب المحدد من النصیحة من االنتقال قریًبا ألننا 

 اللجنة االستشاریة الحكومیة بمزید من التفاصیل. ھذا كل ما وددت قولھ. 

دقیقة  15دقیقة، لذا لدینا  15كیف سنقوم بذلك في وقت الجلسة؟ لدینا استراحة قھوة في  

 ؟ ولدینا تیجاني. 2ة إضافیة. ھل توجد أي مناقشات إضافیة حول التوصی

 

شكًرا لك، آالن. جیمي، فیما یتعلق بالطلبات، سنتلقى كما قلت عدًدا ضخًما من الطلبات.  تیجاني بن جمعة:

كذلك، لیس لھا أي قیمة في حالة عدم اعتمادھا من أحد منظمات الدعم أو اللجان 

وفي حالة إقالة أحد االستشاریة أو أكثر. وھذا یتوقف على السلطة التي علینا ممارستھا. 

أعضاء مجلس اإلدارة، توجد أحد منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة المحددة التي 

علیھا اعتماد ھذا الطلب. وال یمكن أن یكون الطلب الذي یقدمھ أشخاص آخرین خارج 
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المجتمع المفوض لھ أي نتائج في حالة عدم اعتمادھا من أحد منظمات الدعم أو اللجان 

 یة. اآلن، سأتحدث باللغة العربیة آلخر المداخلة. االستشار

، وإذا كانت في الواقع مشكلة كبیرة لنا ألنھا كانت معقدة. GACوعند حدوث حالة  

 GACوالمشكلة األولى كانت أنھ قیل أن یجب عدم وجود احتمال أو سلطة لتصویت 

لماذا ال یحدث على شيء ما یكون ناتًجا عنھ أو تتسبب فیھ. بعد ذلك، قال األشخاص 

لوجود سیاسة تتضمن اإلرسال إلى المجلس  ccNSOومنظمات  gNSOاتفاق بین 

  وھذا ھو اإلجراء؟ 

بعد ذلك،، عندما ننتقل إلى سلطة المجتمع، یجب عدم المشاركة في التصویت، ولكنھم  

من البدایة أن كل شيء یتعلق  ALAC؟ لقد قررنا في ALACیشاركون، ماذا عن 

أخذ موقف بالنسبة لھ، وھذا بالضبط ما قررنا القیام بھ، ثم نعود اآلن إلى باللجنة لن ن

نتیجة ھذه المشكلة. كانت النتیجة في النھایة أننا نحاول الوصول إلى موقف حیث، على 

سبیل المثال، إذا كان علینا إقالة المجلس بالكامل، فیمكننا إقالتھ بدعم من منظمات الدعم 

 لثالث التي قررت إقالة المجلس. أو اللجان االستشاریة ا

 CWGبالنسبة لي، وللعدید من األشخاص اآلخرین، والعدید من األعضاء اآلخرین في  

والمجتمعات األخرى، فلم یتفقوا جمیًعا على قبول ھذا. على الرغم من ذلك، كان الحل 

رى، وقد الذي توصل إلیھ المجلس أننا قبلنا ذلك رغًما عنا، نظًرا لعدم وجود بدائل أخ

وصلوا إلى طریق مسدود، ولم یرغب أحد في تغییر وجھات النظر. لذلك، أردنا المتابعة. 

ومن ثم، كان الحل مقبوالً في أحد النقاط، حیث قررنا عدم االعتراض بصورة تمكنا من 

 التقدم، شكًرا لكم. 

 

مرة أخرى، سأقدم حكایة صغیرة من الرحلة. وھي مرتبطة بالتوصیة شكًرا لك، تیجاني.  آالن غرینبیرغ: 

، إال أني لن أتجاوز النقاط. ھناك موقف أخذه البعض بأن بعض قرارات المجلس 11رقم 

." %50وقالت األخرى "ال، إنھ  %66. حیث قالت أحد المجموعات %50كانت حالًیا 

في سبعة أو تسعة من أعضاء مجلس ولم تكن ھناك فرصة قطًعا للتقدم. كما یتمثل الفرق 

 والثلثین.  1زائد  50اإلدارة. وأعني، عند تصویت المجلس بالكامل، فھذا ھو الفارق بین 
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مما یعني ثمانیة أعضاء. وھذا نوع من القرار في  %60وقد انتھى الحل الوسط عند  

مح الحد الواقع، في حالة اتخاذه، فإنھ یتخذ بإجماع افتراضي. وحتى أكون صریًحا، س

األدنى بوصول األفراد إلى حل وسط وحفظ ماء الوجھ ألن الجمیع خسر قلیالً. وھذا 

وصف جید للكثیر من القرارات المتخذة. فھي ال تقدم دائًما رؤیة شاملة. ولیست 

 بالضرورة ضارة، وقد سمحت لألشخاص بالتوصل لحلول وسط. 

دقائق من استراحة القھوة. فكم ؟ لدینا بضعة 2ھل یوجد أي تعلیق آخر على التوصیة  

دقیقة، لذا، لدینا وقت كاٍف للتقدم إلى النقطة التالیة في حالة عدم وجود  14تبقى لدینا؟ 

 مزید من األسئلة. 

، 5ستكون النقطة التالیة صعبة، وسأوضحھا بالكامل. النقطة التالیة ھي التوصیة رقم  

والقیم الجوھریة، التي  ICANNوالتي تتضمن عدًدا كبیًرا من التغییرات في رسالة 

 أصبحت التزامات الرسالة والقیم الجوھریة. 

یتمثل الملخص في أننا كان لدینا عدًدا ھائالً من التغییرات. وبعضھا لتوضیح األمور في 

األمور من قبل أشخص كان الرسالة والبعض فقط لتغییر النص. كما تم إدراج الكثیر من 

ستحاول في المستقبل الخروج من ھذا النطاق الضیق  ICANNلدیھم شك كبیر في أن 

من توسیع صالحیاتھا  ICANNإلى مھامھا. كما كانت ھناك مخاوف من أننا أردنا منع 

 . ccTLDو gTLDعبر نطاق 

ا بتوضیح بعض كانت بعض ھذه التغییرات، من وجھة نظرنا، مفیدة للغایة. ومن ثم قمن

األشیاء. كما شعرنا باالندفاع أكثر من الحد الذي كنا نرغب في قبولھ. وكان ھذا البند 

تعلیقات حولھ في مختلف المقترحات. وباستثناء فعلي واحد فقط،  ALACالذي كان لدى 

أجرینا باألساس معظم التغییرات التي وضعت األمر في موضع رأینا أنھ متفق علیھ. كما 

جلس عدًدا كبیًرا من التغییرات وھو ما ساعد بالتأكید. كما یجب التذكر أن المجلس دعم الم

قد یكون جزًءا من المجتمع، ولكن المجلس ھو أیًضا جھة علیھا الموافقة على ھذه اللوائح 

الداخلیة. ولم یكن محتمالً الموافقة على اللوائح الداخلیة فیما یتعلق باعتراضھم والشعور 

 ضر بالمؤسسة. بأن ذلك قد ی
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 12عالوة على ذلك، ال توجد طریقة عملیة فعلیة یمكننا المرور بھا بدون وضع حوالي 

صفحة من الوثائق على الشاشة. وعندما نفذنا الموجزات، اقترحنا أن األشخاص الذین 

أرادوا، لن أقل رؤیة ثانیة للمجموعة تمت دراستھا بالتفصیل، ولكننا أردنا مراجعتھا 

جانب االنتقال إلى الوثائق والنظر فیھا. كما أفترض أن األفراد سینجزون ذلك بالتفصیل ب

عند اختیارھم، ولذلك، ال اعتقد أننا یمكننا االنتقال بمزید من التفاصیل اآلن. كما یمكن 

أن یكون ھناك شخص ما تناول ھذه التفاصیل ولدیننا بعض المشكالت التي نرید طرحھا 

 اآلن. 

دقائق، إال أننا سنبدأ اآلن. وفي حالة وجود أي  10اآلن لدینا استراحة قھوة خالل حوالي 

مخاوف أو أسئلة على مستوى محدد من التفاصیل، فسنتناولھا. وھذه مشكلة معقدة. كذلك، 

ألكبر خطر، ألنھ من بین أمور  ICANNربما تكون التوصیة التي یمكن أن تعرض 

بدعم  ICANNت في نسخ سابقة، لن تسمح لمنظمة أخرى، نرى أن بعض المسودا

عقودھا الخاصة. وھذا ھو السجل ویمكن إبطال اتفاقیات أمناء السجل نظًرا لوجود 

تغییرات وقد شعرنا بشدة أن ذلك یجب عدم السماح بحدوثھ. وبوضوح، وافق المجلس 

 أیًضا على ذلك. 

لمجموعة التي أرادت أن عالوة على ذلك، كان ھناك عدًدا من الجھات األخرى في ا

تتمكن من مخالفة أجزاء من العقد، وبذلت قصارى جھدھا لتفعیل ھذه األمور، حیث كانت 

ھذه بالفعل منطقة توجد فیھا العدید من اآلراء. سأفتح الكلمة اآلن. ونحن نتحقق لمعرفة 

. كذلك، لم ما إذا كانت القھوة ھناك اآلن. وإن كانت كذلك، فربما یمكننا االستراحة مبكًرا

یصل بعضنا إلى األعلى في الوقت المحدد للحصول على القھوة آخر مرة قبل انتھائھا 

 بالضبط عند انتھاء ثاني استراحة. یمكنك فتح الكلمة یا شیریل. 

 

شكًرا لك، آالن. نظًرا ألنھ ال یبدو ھناك قدر كبیر من األسئلة من كلمتك. وقد أردت  أور:-تشیریل النغدون

یكون مقدار العمل الذي وضعھ الممثلون الخمسة لدیك كأعضاء في ھذه اللجنة  اقتراح أن

كبیًرا وكذلك رأس المال. إضافة إلى ذلك، كان لدینا أیًضا، حرفًیا فقط حول ھذه التوصیة، 

فترة زمنیة استثنائیة من حیث ساعات األشخاص كما أوضح آالن، وأعتقد أننا أردنا 
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د كنا مھتمین بالنص. ففي معظم الحاالت، باستثناء الحصول على معظم المكاسب. وق

إدراج ثقة المستھلك، وھذا بالطبع شيء ال یزال یمكننا العمل علیھ، كان بالفعل الوحید 

 الذي لم نتمكن من وضعھ بین أقواس معكوسة، وسماع المخاوف وإنجاز التغییرات. 

التالیة. وإذا لم یكن لدیكم بالرغم من أن األمر معقد، إال أنھ جزء محوري من العملیة  

مخاوف استثنائیة وإذا لم تروا بصورة مرة، أو شكل ما أن العمل الذي قام بھ األعضاء 

 والمشاركون لكم بھذا الصدد، فسأشجعكم بشدة على محاولة الثقة بنا. 

وحتى إذا كان علینا إعادة فتح الموضوع، وال یمكننا، ولكن حتى إن كان علینا ذلك، فلن  

على نتائج أفضل. وربما یمكننا الحصول على نتائج أقل. باإلضافة إلى توقع أنھ  نحصل

على استراحة القھوة، ربما آالن. نعم، األمر معقد، ولكنھ یوجد بھ عشرات الساعات حتى 

 الوصول إلى أفضل صفقة یمكننا الحصول علیھا في ھذا الصدد. شكًرا. 

 

اإلشارة لمن ال یعرف إلى أن تشیریل كانت أحد األعضاء الخمسة شكًرا جزیالً لكم. تجب  آالن غرینبیرغ: 

في المجموعة. وقد كانت تشیریل أحد قادة الفریق في جزء مھم للغایة من العملیة وھو 

تجمیع األعمال، وحتى عندما لم تكن في قیادة الفریق، فقد كانت أحد أعضاء فریق القیادة 

ھا العدید منا في ھذا، فربما كانت ساعاتھا المشاركین بقوة. وبقدر الساعات التي وضع

 ضعف ذلك. 

 

 ثالث مرات.  أور:-تشیریل النغدون

 

ثالث مرات. ھذا ھو إجمالي الساعات التي وضعت في العملیة، وأنا أحاول العثور على  آالن غرینبیرغ: 

. 13000العمود المناسب. اسمح لي بثانیة واحدة. كان عدد األعضاء في االجتماع 

ألف  26ككل حوالي  CCWGوكانت االجتماعات النموذجیة أكثر بمرتین. فقد وضعت 
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ساعة عمل في ھذا. باإلضافة إلى القدر الھائل من العمل دون اتصال في البرید 

 اإللكتروني. 

الخمسة  ALACالتي كانت تدعم جھود أعضاء  ALACكذلك، وضعت مجموعة  

كلیة بجانب مجموعتنا األصغر. وعندما ساعة عمل وجزء كبیر من المجموعة ال 1750

أقول أننا قررنا عدم رغبتنا في بعض جوانب المقترح أو قررنا التوصل إلى حل وسط، 

فقد كان ھذا جھًدا ھائالً تم وضعھ في عدد مھول من األشخاص ولیس فقط جرینبرج 

 وبضعة أشخاص آخرین یتحدثون بصورة خاصة. 

فیما یتعلق بمقدار ما نضعھ فیھ، وكذلك  یوضح ذلك الكثیر عن المجتمع الكلي 

At-Large .وقد تضمن ھذا عدًدا من األشخاص الذین لیسوا مشتبھ بھم عادیین .

باإلضافة إلى كثیر من الناس الذین اصروا على حضور كافة ھذه االجتماعات 

والمساھمة، والعدید منكم لن یدرك األسماء. فقد كانت عملیة طویلة وكبیرة. ھل لدینا 

ھوة؟ لدینا قھوة ھنا. ستكون القھوة موجودة. وأنا لم أدرك ھذا. ولكني تمشیت في آخر ق

 مرة ألعلى الكتشاف عدم وجود المزید. وال أحد یخبر الرئیس أي شيء. 

 

آالن، أنت تذكر أن بعض التغییرات المنصوص علیھا ستصل إلى حد إبطال عقود  شخص غیر محدد: 

السجل/أمناء السجل، ولم أفھم ذلك. ھل یمكنك إخباري باختصار، ماذا كانت المعلومات 

األساسیة؟ وكملحق، إذا كان ھناك تركیز، للحفاظ على التزامات السجل وأمین اسجل، 

 فھل ھناك أي حلول وسط أكبر؟ 

 

أوالً، لدینا مثال محدد. اللوائح الحالیة، حیث ستنص على أن السیاسة یجب وضعھا بعملیة  غرینبیرغ:  آالن

فیما یتعلق بالسیاسات والتنفیذ. كما  GNSOشاملة. ویتوافق ھذا مع الفلسفة الحالیة في 

كانت ھناك مجموعة عمل قامت بالكثیر من العمل خالل آخر بضعة سنوات فمیا یتعلق 

 التمییز بین السیاسة والتنفیذ؟ بكیفیة 
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، التي كانت عملیة لخمس سنوات، GTLDیتمثل السبب في طرح السؤال أنھ أثناء تنفیذ 

اكتشفنا العدید من المشكالت، وفي بضعة حاالت، اتخذ مجلس اإلدارة إجراءات 

إلصالحھا. كذلك، كانت أوضح األمور في عقول بعض األشخاص ترجع إلى نصیحة 

GAC عن اجتماع بكین، وعذًرا، قبل ذلك، نفذ المجلس شیًئا یسمى التزامات  الصادرة

المصلحة العامة. وقد ترتب على ھذه تقادم عملیة الطلب وقالت أن الشركات یمكن أن 

 تقوم بالتزامات تطوعیة على أن تدرج كجزء من العقد. 

، أضاف المجلس بعض التزامات المصلحة العامة GACبسبب عدد من نصائح 

اإللزامیة. وبموجب قواعد الیوم، ربما، وھناك اختالف في اآلراء، تتمثل التزامات 

المصلحة العامة ھذه في السیاسات، ویجب وضعھا من خالل عملیة شاملة. وھي لیست 

دعاء بمخالفة كذلك. لذلك، إن كنا سنتخذ إجراء صریًحا لحمایة ھذه العقود، فیمكن اال

 التزامات المصلحة العامة للرسالة ولذلك كانت باطلة. وھذا مثال على ذلك. 

على المحتوى. وقد قدم  ICANNكذلك، یتضح مثال آخر على ذلك في عدم سیطرة 

التزامات فیما یتعلق بما سیكون المحتوى في نطاق  TLDبعض المتقدمین إلى نطاقات 

یل المثال، أنھ في بعض الحاالت، كانت ھذه نطاقات المستوى األعلى. ونظًرا على سب

تحت الرعایة وطلب الراعي بعض االلتزامات، إال أنھا اآلن في العقد، ولكن المحتوى. 

ھل یمكن إبطال ھذا؟ اإلجابة ھي ربما. من یعرف كیف یمكن أن تقرر المحاكم أو مھما 

 یكن؟ ولكنھا قد تكون، ھذه ھي األمثلة. 

أجبت على سؤالك. فھذه أحد األمور المعقدة التي ال یمكنك اإلجابة أرجو أن أكون قد 

. دعونا 6علیھا في جملة واحدة. ھل لدیكم أیة أسئلة؟ سؤال آخر؟ ال شيء؟ التوصیة 

. ال 6ننظر فیما ھي. وربما یمكننا القیام بھذا بسرعة بالفعل. فأنا أعرف ما ھي التوصیة 

نحو  ICANNتوصیة تعید التأكید على التزامات یمكنني القیام بذلك بسرعة. حیث أن ال

 حقوق اإلنسان. ومن ثم، لن نحاول القیام بھذا قبل القھوة. 

دقیقة. وسنعود. لنقدم للناس استراحة خفیفة. كذلك، یوجد كعك ھنا إال أن  15استراحة 

دقیقة على الساعة.  14ھناك طعام أفضل ومختلف باألعلى. وستنعقد مرة أخرى. تبقى 
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سیداتي وسادتي، سنعید االنعقاد بعد مرور خمس دقائق بعد دقات الساعة. وحینھا سنعید 

 االنعقاد وبدء العمل، حیث على الجمیع الجلوس. شكًرا. 

 سیداتي وسادتي، لدیكم خمس دقائق أخرى من المفترض بالفعل. رجاًء تفضلوا بالجلوس. 

وصیة، ستسري االتفاقیات الدولیة . بعض التاریخ حول ھذه الت6ونحن اآلن في التوصیة 

بشأن حقوق اإلنسان على الحكومات. وتصنع الحكومات، بالمناسبة، القوانین داخل الدولة 

وھو ما یتطلب احترام حقوق اإلنسان. كما أن ھناك عدد من حقوق اإلنسان المختلفة. 

ب منا، ومقدار العمل المطلو CCWGوبالرغم من تقدیم البیانات فیما یتعلق بمجموعة 

ربما القلق حول قواعد العبودیة. وأنا أقول ربما. فھذه مزحة  ICANNفلن یكون على 

كبیرة للجمیع. وكافة ھذه األعمال تطوعیة لألسف وقد اتفقنا على القیام بھذا. بعیًدا عن 

 المحامین الذین دفعوا الكثیر من المال على ھذا. وسأتطوع لھذا النوع من المدفوعات. 

مع الحكومة األمریكیة. وتخضع الحكومة  IANAخرى، فحتى اآلن كان عقد من ناحیة أ

األمریكیة لطلب االنصیاع لالتفاقیات الدولیة التي وافقت علیھا. كذلك، من الناحیة 

بشيء ما، یكون من نظر الحكومة أنھ یسمح ألحد  ICANNالنظریة، في حالة قیام 

ن أن یتخذوا بعض اإلجراءات. وھم ال وكالئھا بمخالفة اتفاقیات حقوق اإلنسان، فیمك

 یقومون بھذا. فبعضنا متردد من القیام بذلك، إال أنھ ممكن من الناحیة النظریة. 

عالوة على ما تقدم، فباستبعاد الحكومة األمریكیة من النقاش، كان ھناك بعض األشخاص 

ن، یجب أن تدعم في لوائحھا صراحة حقوق اإلنسان. واآل ICANNالذین شعروا أن 

بالفعل في لوائحھا الداخلیة أنھم یتبعون االتفاقیات الدولیة الساریة  ICANNتقول 

والقوانین المحلیة، إال أن ھناك شعور قوي بین بعض األشخاص أننا یجب في اللوائح 

 الداخلیة أن نذكر حقوق اإلنسان. 

ا نتابع حقوق كذلك، كانت ھناك مخاوف بین العدید من األفراد أن إدراج عبارة توضح أنن

كان دعوة، إن لم یكن، إلى مشكالت  ICANNاإلنسان بدون فھم ما یقصد منھا في سیاق 

تشغیلیة فعلیة، بشأن التعامل مع ما قد یكون عدًدا كبیًرا من القضایا التافھة أو عملیات 

 المراجعة المستقلة. 
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الً لغایة وتتلقى تمویكما أن الجھات التي تدافع عن حقوق اإلنسان حول العالم تكون نشطة ل

جیًدا. وقد تم عرض ذلك كاحتمالیة لقول األشخاص كمثال، أننا خالفنا بعض حقوق حریة 

أو تفعیل قواعد ال تتیح لھم تسجیل اسم  TLDالتعبیر من خالل منعھم من الحصول على 

نطاق، أو السماح لھم بتسجیل اسم نطاق یخالف في اسمھ ضمنًیا بعض حقوق اإلنسان 

 وا كما لو أنھ یخالف حقوق اإلنسان، ویمكننا أن نتعرض لبعض القضایا بسبب ھذا. أو یبد

لم یكن ھناك كثیر من المخاوف من أن نكون مذنبین بالفعل في أي شيء، لكن ھذا ال 

یعني أنھ كانت ھناك فرص لألشخاص لمحاولة اتخاذ إجراء ضدنا، وھو ما یمكن أن 

 د كانت ھذه بعض المخاوف. یستھلك الكثیر من الوقت والطاقة. وق

قال من أید ھذه المشاعر "حتى نفھم بالضبط ما نعنیھ بحقوق اإلنسان، ویمكن تحدید ذلك 

بحیث نقوم بحمایة أنفسنا من اإلجراءات العبثیة، فعلینا عدم ذكر حقوق اإلنسان في اللوائح 

لكن مع توضیح الداخلیة." وتوجد حلول وسط تم اقتراحھا تقول "حسًنا، یمكننا ذكرھا، و

أننا ال یمكننا اتخاذ أي إجراء أو ال یمكن تفعیلھا أو شيء من ھذا القبیل،" وفي الواقع، 

بالغرم من أن ذلك سیحمینا من عملیات المراجعة المستقلة، والتي تمثل عملیاتنا الخاصة، 

 فھذا ال یحمیكم بالضرورة من إجراءات المحكمة. 

ھ في حالة وضع كلمات حقوق اإلنسان في اللوائح كذلك، یمكن للمحكمة اتخاذ قرار أن

الداخلیة، وقول أنكم ستعرفونھا، وبعدھا بخمس سنوات، ال تعرفونھا بالرغم من ذلك. 

وسنفترض أنھا ھنا. فھناك الكثیر من السیناریوھات التي دبرھا األشخاص. وربما كانت 

األمر. وقد كانت مشاعر أمور فعلیة یمكن أن تحدث، وربما ال، أنا لست القاضي في ھذا 

 قویة للغایة من الجانبین. 

، التالیة كما أعتقد. واآلن، 48لقد توصلنا إلى نص شامل. وھو وارد في الشریحة رقم 

سأقرأه إذا كنتم ال تمانعون بسبب أمور الصیاغة في ھذه الحالة. فھو ینص على أنھ ضمن 

باحترام حقوق اإلنسان المعترف بھا دولًیا كما ھو  ICANNقیمھا األساسیة، تلتزم 

 ICANNمطلوب من قبل القانون المعمول بھ. ھذا القانون ال ینشئ أيَّ إلزام إضافي لـ

للرد أو النظر في أي شكوى أو طلب أو مطالبة تسعى إلنفاذ حقوق اإلنسان من قبل 

ICANNطار عمل التفسیر . لن یدخل حكم ھذه الالئحة حیز التنفیذ حتى یتم وضع إ
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بما في  2المساءلة كتوصیة باإلجماع في مسار العمل -CCWGلحقوق اإلنسان من قبل 

ذلك موافقة المنظمات األعضاء واعتماد إطار عمل التفسیر لحقوق اإلنسان من قبل 

باستخدام نفس العملیة والمعاییر التي التزم باستخدامھا للنظر في  ICANNمجلس 

 التوصیات. 

ست ھذه بالضرورة الصیاغة النھائیة لالئحة الداخلیة، وھذه ھي التعلیمات اآلن، لی

للمحامین لصیاغة اللوائح الداخلیة. كذلك، فإن المثال الذي قدمتھ، الذي قد یكون صحیًحا 

للمساءلة، وھي  CCWGأو غیر صحیح، فأظن أن الالئحة الداخلیة یجب أال تشیر إلى 

ح الداخلیة. أعني أنھا غیر مذكورة في اللوائح الداخلیة مجموعة توجد بالكامل خارج اللوائ

خارج السیاق تماًما في اللوائح  2في أي مكان. بعد ذلك، جدیر بالذكر أن مسار العمل 

 الداخلیة، ولكنھ یجب أن ینقل الرسالة. 

اآلن، ما ینص علیھ ذلك ھو أنھ لیس من غیر الشائع في اللوائح الداخلیة وجود بند ال 

ى حدوث شيء. وھذا أمر معقول. اآلن، ھذه فرصة معقولة أنھ بمجرد وضع یسري حت

حریة تفسیر حقوق اإلنسان، فسنستبدل ھذه الالئحة بشيء آخر. ولكن، حتى نقوم بھذا، 

سیتسبب في بدء فعالیة تجعل ھذا قابالً للتنفیذ. وباألساس، فھذا یقول "یتعلق ذلك بحقوق 

حكام في اللوائح الداخلیة مرتبطة بھا حتى نكتشف ما یعنیھ اإلنسان، إال أننا لیس لدینا أي أ

 ذلك." وأنا أقدم تفسیر متحرر للغایة لھذا. 

كما قلت، كان ھذا حل وسط قبلھ األشخاص الذین كانوا متحمسین للمعارضة بما في ذلك 

أي شيء حول حقوق اإلنسان ومن كانوا رافضین تماًما إلدراج أي شيء بشأن حقوق 

ھذا لیس مثالًیا ألي منھم، إال أن ذلك حل وسط اتفقنا علیھ، ووافقت علیھ اإلنسان. و

CCWG .ومن ثم سوف أفسح المجال لآلخرین. شیفا . 

 

یبدو الحل الوسط لنص اللوائح الداخلیة مقبوالً، إال أن ھناك احتمالیة أن یكون جزًءا من  شیفا:

، وكل ذلك، وھو 2العمل  المساءلة، ومسار CCWGاللوائح الداخلیة، في ھذا النص، 

األمر الالزم لنقل الفكرة إما بذكرھا باالسم أو خالفھ. وبدالً من وضعھا كجزء في اللوائح 

أو بعض  ICANNالداخلیة، أو اللوائح الداخلیة المؤقتة، یمكن أن یكون ھذا بیاًنا من 
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رى، أنھ ملحق بالوثائق األخ ICANNالوثائق األخرى الخارجیة حیث یمكن أن تقول 

بجانب االلتزام باحترام حقوق اإلنسان ضمن القیم  2وھو یلتزم بالنظر في مسار العمل 

 الجوھریة أو مھما یكن؟ فلماذا یجب أن یكون ذلك جزًءا من اللوائح الداخلیة؟ 

لدي شركة صغیرة، ولیس لدي الئحة داخلیة تنص على أن شركتي ستحترم حقوق 

الحریة في مخالفة حقوق اإلنسان؟ لذا، فال یجب اإلنسان، ولكن ھل ھذا یعني أن لدي 

وضع ھذا في الالئحة الداخلیة، أعني، على األقل في ھذه المرحلة، ال یتعین أن یكون في 

 اللوائح الداخلیة على اإلطالق. بل یمكن أن یكون في وثیقة خارجیة. شكًرا. 

 

لدینا قدر كبیر من الناس الذي یرفعون أیادیھم. وسأقدم فقط إجابتین سریعتین، بحیث  آالن غرینبیرغ: 

یمكن طرح مختصر شامل حول بعض األسئلة المطروحة. ھل لدیكم حریة انتھاك حقوق 

اإلنسان؟ یعتمد ھذا على قوانین الدولة. لذا، مھما تكن القوانین التي تخضعون لھا، فھي 

قدیم بیان یقول أننا نتعھد بالقیام بشيء بالضرورة ھذا ما تسري. ھل یمكننا مراعاة ت

تقولونھ. وال یمكنني أن أخبركم بعدد الساعات المكرسة للمناقشات مثل ھذه، بما في ذلك 

بالضبط ھذا المقترح. فھذا ما انتھینا إلیھ. ولن تتم إعادة فتحھ. كما یمكننا رفضھ أو قبولھ 

 حسبما نرید. 

على رأسھا تیجاني. وأعتقد أن ھذا ھو الترتیب الصحیح. إن لم لدي قائمة متحدثین. و

، تشیریل، تیري، ]01:51:07 [؟یعترض أي أحد، أخبروني. لدي تیجاني، فوندا 

 . ]01:51:09 [؟وھاجر 

 

كما شكًرا. سوف أتحدث باللغة الفرنسیة. أردت أن أخبركم وقد لخص آالن الموضوع.  تیجاني بن جمعة:

أردت تقدیم بضعة أفكار، كیف أمكننا الوصول إلى ھذا؟ ولما لم نصل إلى ھذه النقطة؟ 

وعندما بدأنا النقاش، منذ حوالي سنة ونصف أو سنتین، قام نفس األشخاص الذین طلبوا 

إدراج حقوق اإلنسان في أعمالنا، شخصًیا بتوضیح عدم وجود سبب لوضع حقوق اإلنسان 

لدینا شيء نقوم بھ في ھذا المحتوى. ولم نعمل على المحتوى. فنحن  في أعمالنا ألننا لیس
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نتعامل مع األسماء واألرقام وأسماء النطاقات ومزودي خدمات اإلنترنت وال شيء یتعلق 

 بحقوق اإلنسان یمكن أن یسري على ھذا. 

 دفي ھذا الصدد، اتفقت أغلبیة الناس معي لعدة شھور ولم نعمل على حقوق اإلنسان. وبع 

فترة، أصبح عدد أكبر من الناس أقوى وسأل العدید من الناس عن مشكلة حقوق اإلنسان. 

كذلك، تمثلت أحد المشكالت في أن العدید من الناس كانت لدیھم رغبة في وجود لوائح 

داخلیة مؤقتة، ولماذا نحتاج لھذا؟ لماذا نحتاج إلى الئحة مؤقتة؟ كذلك، لدینا نقاط أخرى 

ولم نقدم لوائح داخلیة  2والتي یفترض أن نعمل علیھا في مسار العمل  مھمة للغایة لنا

، ولماذا نحتاج الئحة داخلیة 2مؤقتة لھذه النقاط. فلماذا لحقوق اإلنسان في مسار العمل 

مؤقتة لحقوق اإلنسان؟ علق البعض قائالً "إذا لم یكن لدینا اآلن، فلن توجد أبًدا، لذا، علینا 

 وضعھا اآلن." 

احیة أخرى، ظھرت العدید من المشكالت، مثالً، إذا وضعناھا كما ھي، بدون أي من ن 

تفسیر، فیمكننا في یوم ما عدم قبول اسم النطاق ھذا ألن مسؤول اسم النطاق ال یھتم 

بحقوق اإلنسان. ونحن ال نتعامل مع محتوى أسماء النطاقات ھذه. فھذه لیست مشكلتنا. 

ا، ولكن مجلس اإلدارة لم یرد الحدیث عن حقوق اإلنسان لذا، أضفنا، فیما یتعلق بمھمتن

، ICANNفي رسالتنا. كذلك، كانوا مھتمین وقلت أنھ ال یمكننا القیام بشيء في رسالة 

 فعلینا وضعھا ضمن القیم الجوھریة، ولیس في بیان الرسالة. 

. وھذا ICANNمنذ اآلن، یمكننا استخدام حقوق اإلنسان على األمور التي تتجاوز رسالة 

أمر مرفوض. فھذا سبب أني قدمت بیان أقلیة. وكانت النتیجة النھائیة التي حصلنا علیھا 

ھي أدنى إجماع ممكن بسبب معارضة العدید من الناس لذلك. وكان ھذا كل ما أمكننا، 

ومع ذلك، فمن المقبول أني أرغب في تطبیق حقوق اإلنسان قائالً أنھا ال تتجاوز رسالة 

ICANN . 

 

 شكًرا لك، فوندا؟    آالن غرینبیرغ: 
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ما أفھمھ أنھ مھما یكن الصحیح في ذلك، فھذا ال یھم، ألنھم في الوالیات المتحدة، ومن  فوندا:

ثم فھم یخضعون للقانون. فھم یرغبون في اتباع المعاھدات الموقعة ھناك. ومھما یكن ما 

بول، ألن القانون الذي كتب یقال، فھو حل وسط. ونا أرى ذلك بالنسبة لي، فأي شيء مق

نفسھا ال یمكنھا التوقیع على اتفاقیات حقوق  ICANNلیس اللوائح الداخلیة نفسھا. ألن 

 اإلنسان. إال أنھا تقبل فقط القانون األمریكي، لذا، مھما یكن المناسب لي، فال بأس. 

 

 شكراً فوندا، تشیریل؟ آالن غرینبیرغ: 

 

آالن. وھذه القضیة مھمة للغایة. مع ذلك، لیست قضیة مھمة، كما أشار تیجاني، شكًرا لك،  أور:-تشیریل النغدون

. 2 . كذلك، تتعلق أغلبیة العمل بمسار العملIANAكما أعتقد، أنھا أساس لمتطلب انتقال 

. كما ICANNولیست ھناك محالة للتقلیل من أھمیة ھذه القضیة لبعض أعضاء مجتمع 

 ر ال بد أن یتذكره. أعتقد أن اي شخص یھتم بھذا األم

على الرغم من ذلك، في حالة رفض ھذا الجزء من المقترح، فأضمن لكم أنھ سیتسبب  

وعلى الرغم من أن ذلك في رد فعل سلبي للغایة، وسیزعزع استقرار العملیة ككل. 

صحیح تماًما یا تیجاني، فھو األمر الخاطئ في المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ، فاألمر 

 كما ھو، وھو أحد األمور التي علینا التعامل معھا على الفور. 

ستیفن، أردت عرض نقطة طرحتھا ألنھا احتمالیة مھمة للغایة. بالنسبة لمنظمة 

ICANN یقدم مجلس اإلدارة نیابة عن المؤسسة بیاًنا بالقیم ، المؤسسة، یمكن أن

الجوھریة وھذه ستصبح مشكلة منتھیة. لكنھا لیس كذلك حتى اآلن. فھل یمكن؟ ربما. ھل 

علینا تشجیع ذلك، التوثیق الالحق للقیام بذلك، أو التعامل مع ذلك كاحتمالیة؟ ما المانع. 

ور بھ ألنھ جزء من المجموعة. وسیكون ال یعني ھذا أن ھذا الجانب ال یلزم دعمھ والمر

 إظھار ھذا غیر مستقر بالفعل. شكًرا. 
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 شكراً جزیالً لك، تیري؟    آالن غرینبیرغ: 

 

سأتحدث باللغة الفرنسیة. لقد سمعت باھتمام كبیر إلى بیان تیجاني. وقد وعدتھ فقط بأخذ  تیري:

حامون، وسأختلف معھ. استراحة. أنا [غیر مسموع] بسبب خصومھ، فھذا ما یفعلھ الم

، العناوین الرقمیة، لیست رائعة IPولكن بجدیة أكثر من مجرد محامي، فإن عناوین 

للغایة بعد. إنھا مجرد أرقام. مجرد أرقام. وبالنسبة لآلن، ال یعرف المحامون كیفیة 

 التعامل مع ھذا. ومع ذلك، أنا مھتم للغایة بإنترنت األشیاء، ومستقبل اإلنترنت. 

انتقلنا من األرقام إلى األسماء، یصبح المحامي مھتًما بسبب أن األسماء تخضع  وإذا 

للحمایة أو الملكیة. لذا، ربما بعض المؤسسات القانونیة وحقوق اإلنسان على سبیل المثال 

ومثال آخر معروف ھو حقوق النشر األدبیة وحقوق الملكیة الفكریة واألسماء التجاریة 

 افة أنواع البیانات واألسماء المحمیة بالفعل. والعالمات التجاریة وك

لذلك، ما أردت قولھ ھو أن علینا الحرص بعدم الذھاب بعیًدا للغایة. وھذا ما قالھ تیجاني.  

على أننا في حالة إجبارنا على القیام بشيء، فعلینا القیام بھ، ولكننا لن نذھب بعیًدا للغایة 

كذلك، إذا اتفقنا على نوع من األسماء أو التسمیات، فلماذا لیس اآلخر، ولماذا في ھذا. 

لیس نوًعا آخر، وأین سنتوقف؟ وأین تتوقف حقوق اإلنسان؟ اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان؟ نعم، ھناك نصوص، ولكن في توجد في العالم العدید من الدول التي ال تحترم 

ال تحترم  ICANNلمثول أمام ھذه المحاكم والقول بأن حقوق اإلنسان. ومن ثم، یمكنك ا

حقوق اإلنسان في دولتي، لذا، أین سنذھب؟ وما مدى استعدادنا للذھاب؟ لدینا ھذه 

المشكالت المتعلقة بالدول الخارجة. لذا، رجاء الحرص كما قال تیجاني. وعلینا الحرص 

 كلما تقدمنا. 

 

 . المتحدث الثاني ھو ھاجر آالن غرینبیرغ: 
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أود أن أتحدث باللغة العربیة. وأود التدخل، حیث أني أردت ھذا الصباح التدخل بسبب  ھاجر:

أن التوصیات تجذب عدًدا من المشكالت، خاصة عندما یتعلق األمر بالتوسع في عالم 

كذلك، عندما نتحدث عن توسع مجتمع اإلنترنت، اإلنترنت، وشكوكم في ھذا التوسع. 

وكذلك  ICANNفلدینا ضمانات، بصورة غیر مباشرة، للمساءلة والمسؤولیة في 

 بخصوص اللوائح الداخلیة، فھناك مشكلة تتعلق بدور مجتمع اإلنترنت. 

لقد تحدثتم عن االعتراضات الشدیدة في مجتمع اإلنترنت. ولدینا الیوم فریق لمقترح 

ع، ونحن نتحدث عن مشكلة حقوق اإلنسان. فھل یمكننا تصنیف ھذا النظام وفق بالوض

إعداداتھ االفتراضیة، أو مشكالتھ، أو ھل یمكننا تحدیدھا كمطلوبة حسب مصلحة 

ICANN ؟ بصورة عامة، علینا، حسب المبدأ، أن نتصرف استناًدا إلى المبادئ. ونفھم

 و نقطة أقل من االستقرار للمؤسسة. في الوصول إلى القیمة الحدیة، أ ICANNدور 

على الرغم من ذلك، ھناك القیم الجوھریة، وھي حقوق اإلنسان. كما أن ھناك مشكلة 

قانونیة ال یمكننا تجاھلھا من وجھة نظري. كذلك، توجد ھرمیة الحقوق ولدینا بعض 

ة إلى ذلك، القوانین. ومن خالل اللوائح الداخلیة، ال یمكننا معارضة قانون الدولة. إضاف

یسود القانون المحلي على اللوائح الداخلیة. وھذه ھي المشكالت القانونیة التي علینا 

 مراعاتھا، وأعتذر على الحدیث بسرعة. 

ھذا صحیح، على الرغم من أنكم أردتم التوصل إلى حل وسط أو ما شابھ. لذا، فأنتم 

، وبالتالي، ستكون لدیكم خائفون من عدم تحقیق االستقرار وعدم احترام حقوق اإلنسان

مشكلة مع قوانین الدولة. لھذا، أود كمتخصص قانوني أن أقول بصفة عامة، أن علینا 

 عدم االستناد إلى المبادئ في ھذه القرارات. شكًرا جزیالً لكم. 

 

 شكًرا جزیالً لكم. التعلیق من الفریق.    آالن غرینبیرغ: 
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وع] من فریق العمل. ھل یمكننا رجاًء محاولة اإلبطاء قلیالً عند مرحًبا، أنا [غیر مسم سیدة غیر معروفة: 

الحدیث؟ ألن المترجمین الفوریین یواجھون صعوبات في بعض األحیان. شكًرا جزیالً 

 لكم. 

 

ر فلدینا قدشكًرا. بغض النظر عن البطء، ھل یمكننا رجاًء بدء استخدام مدة الدقیقتین؟  آالن غرینبیرغ: 

محدود من الوقت، ویجب على الجمیع احترام ھذا الحد الزمني الذي لدینا عادة. لقد كنت 

على قائمة االنتظار، إال أني أخرجت تفسي منھا، ویمكنك الدخول یا نیل. إن أمكنك تقدیم 

 نفسك، ومن أنت ولدیك دقیقتان. 

 

على الترحیب بي في وسط ذلك. أنا نیل  ALACشكراً جزیالً آالن. أوالً أود أن أشكر  نیل ستانوفر:

وأنا أترأس مجموعة العمل عبر المجتمع تحدیًثا لمسؤولیة  ]02:05:46 [؟ستانوفر 

ICANN  والمسؤولیة تجاه احترام حقوق اإلنسان. لقد عملت مع العدید من الزمالء ھنا

أن بش 4في مجموعة العمل عبر المجتمع حول المساءلة وخاصة في مجموعة العمل 

 حقوق اإلنسان، وكان ھذا ممتًعا وبناًء للغایة. لذا أوالً، أشكركم على ذلك. 

وأود الرد بالرغم حتى من أني لم أسمع مداخلة السید تیجاني األولى، لذا عذًرا على ذلك.  

وأعتقد أني یمكنني أن أتفق مع العدید من األمور المعروضة ھنا. مع وجود العدید من 

د أن ما نفكر فیھ ھنا ھو أن وجود إطار عمل لحقوق اإلنسان یتضمن المحامین ھنا، أعتق

، بجانب ICANNمخاطر أیًضا. ودعونا نحاول أن نفھم حقوق اإلنسان التي تؤثر علیھا 

وضع إطار عمل، ولكن، سیساعدنا تطویر فھم أوالً على الدفاع عن أنفسنا ضد أي 

مسؤولیة حمایة حقوق اإلنسان.  مخاطر محتملة. ولتوضیح األمر تماًما، تتحمل الدول

على اإلطالق. وال یجب أن یكون كذلك، ولن یكون، كما أنھ  ICANNوھذا لیس دور 

 لیس متعلًقا بنصوص اللوائح الداخلیة. 

كذلك، توجد معاییر للشركات الحترام حقوق اإلنسان. وھناك معاییر مختلفة. لذا، دعونا 

أن نبدأ، توجد نماذج لھذا ضمن المجموعة عبر  ال نندفع في ھذا. وأعتقد أن علینا أوالً 
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المجتمع حیث نعمل على معیار لتقییم تأثیر حقوق اإلنسان. وفي حالة البدء بھذا، وبعدھا 

لدینا تحلیل لمجال العمل، وبعدھا، یمكننا أن نرى النماذج التي یمكن أن تتوافق مع ھذا، 

دیة لألمم المتحدة للشركات وحقوق فیما إذا كان سیكون الموجز الشامل، المبادئ اإلرشا

اإلنسان أو ما شابھ. بعد ذلك، یمكننا أن نرى األمر ونحقق التوافق مع الحالة الخاصة في 

ICANN . 

دعونا ال نخاف للغایة ھنا، ألن الكثیر من الشركات الكبیرة قامت بھذا بالفعل. أدیداس 

كنولوجیا المعلومات لقطاع ونایك ونستلھ والعدید من البنوك الكبیرة وأیًضا دلیل ت

االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. فنحن لسنا في موضع الریادة. كما أن ھناك مجال، 

وخبرة وخبراء ونحن نعمل على ھذا مع المجتمع كما أننا ال نسعى لتوسعة مھمة ونطاق 

ICANN  .المحدودین 

ترنت العالمي العزیز ویمكننا أیًضا تعزیز اإلن ICANNأعتقد أننا بھذا یمكننا تعزیز 

علینا جمیًعا، وخاصة للمستخدمین. أتمنى بالفعل أن أعمل معكم على ھذا. كما أود بالفعل 

متابعة النقاش معكم یوم اإلثنین في الجسلة حول مجموعة العمل عبر المجتمع حول 

باحترام حقوق اإلنسان وھناك كثیر من العروض  ICANNالمسؤولیة المؤسسیة في 

. بعد ذلك، لدینا یوم األربعاء جلسة عمل حیث سنحدد ما سنقوم بھ حتى والمناقشات

 االجتماع التالي وكیفیة تنظیم ھذا. وندعوكم بشدة لكلیھما. 

 

والمتحدث التالي، أخشى أن نظري نحن ندفع في العادة رسوًما على اإلعالنات اإلضافیة.  آالن غرینبیرغ: 

 لم یعد جیًدا بما یكفي، المرأة الشابة بجوار جولي. 

 

 فاطمة.  فاطمة موران:

 

 معذرة، ال یمكنني أن أرى. شكًرا، تفضلي.  آالن غرینبیرغ: 
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ما وعندأنا بین المحامین، وقد سمعنا المحامین والفنیین ونصیحتي ھي نصیحة محارب.  فاطمة موران:

أتحدث عن حقوق اإلنسان، أعتقد أننا نتحدث عن أسلوب، وروح وثقافة احترام حقوق 

اإلنسان. ویمكن أن یكون ھذا األسلوب إدراًجا في حاالت أعلى وحاالت رئیسیة وكذلك 

عملیة التنفیذ واتخاذ القرار. كما أننا ال نتحدث فحسب عن القوانین، بل أیًضأ عن عملیة 

 منھا والعمل بإنصاف. شكًرا جزیالً لكم. القرار، وما تتض

 

 شكًرا جزیالً لكم. ألبرتو.  آالن غرینبیرغ: 

 

سوف أتحدث إلیكم باللغة اإلسبانیة. وباختصار شدید، وسأعود إلى نفس المشكلة خالل  ألبرتو:

أقل من دقیقتین، فھذا ما أرید قولھ. المحامون، یبدو عادًة أننا نعمل وحدنا، ومتخصصي 

جیا المعلومات، یبدو أنھم اعتادوا على االعتماد على أنفسھم أیًضا. كذلك، یسعدني تكنولو

اإلصغاء إلى الرئیس ومعرفة كیفیة عمل الفریق نظًرا ألن ھذا الفریق متعدد التخصصات 

حیث ستنصرف بالفعل كمحامین وفنیین مًعا، بجانب المعجبین والنشطاء أیًضا. وھذه ھي 

مكننا بھا حل المشكالت. وإذا لم نعمل مع الفریق متعدد الطریقة الوحیدة التي ی

التخصصات، حیث یفھم كل شخص الجزء الخاص باآلخر، فلن نتمكن من التأثیر 

 المناسب. على أن ھذا یجري بصورة جیدة حتى اآلن. شكًرا. 

 

 شكًرا جزیالً لكم. ھولي.  آالن غرینبیرغ: 

 

بالفعل بحقوق اإلنسان في الخصوصیة المركزیة. وأنتم أوالً، أود أن أقول أننا نتشبث  ھولي رید:

تتحدثون عن المحتوى، حیًنا لیس األمر المحتوى فحسب. فإذا نظرتم في موضوع 

WHOIS فھي تمضي منذ سنوات. ویتعلق األمر بنشر المعلومات الشخصیة. فھي لم ،
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حیث إنھا مجموعة عمل ستستمر تبدأ بھذا الطریقة، إال أنھا قطًعا بھذه الصورة اآلن. 

لسنوات. وبھذا، أؤید تماًما الصیاغة المطروحة اآلن، ألننا ال نفھم وبالتأكید لن نرغب 

في التحول إلى شيء دائم. درجة وجود مشاكل حقوق اإلنسان. وبعیًدا عن الخصوصیة، 

د فھم سار عنال یمكنني التفكیر في أي منھا. وقد یوجد شيء ما إال أني أود التفكیر في الم

، لكني ال أضع أي معنى أكبر ICANNدرجة وجود محتوى مھم لھذا المصطلح في 

 ھنا. شكًرا. 

 

شكرا جزیال، ھولي. لقد وضعت نفسي مرة أخرى في قائمة االنتظار لسببین مختصرین.  آالن غرینبیرغ: 

الممیزات  األول، التعامل مع تعلیق تیجاني، ألني أعتقد أنھ من المھم أن یفھم األشخاص

والعیوب. وقد نصت الصیاغة األصلیة على "ضمن رسالتھا"، وقد تغیرات إلى القیم 

الجوھریة. على أني أؤید التغییر، وسبب ذلك أنھ ال یوجد شيء في القیم الجوھریة یمكن 

أن یخالف الرسالة. فھي ال توسع الرسالة. وقول، "ضمن رسالتھا"، سیتضمن أن حقوق 

سالة. فمھمتنا في الواقع، لیس حقوق اإلنسان بل األسماء واألرقام. اإلنسان جزء من الر

 وھذا ھو سبب أني أؤید ھذا. 

مع ذلك، سأقوم بإعالني اآلن. من الواضح أن المداخالت حول ھذا توضح األشخاص  

وإطار عمل التفسیر. على أن  2المتحمسین لھ. وستالحظون اإلشارة إلى مسار العمل 

مل المطلوب إنجازه. وسیستغرق ھذا بعض الوقت. إن كنتم مھتمین ھناك الكثیر من الع

في الواقع بالمشاركة. وال تنتقدوه فحسب بعد االنتھاء. ھذا ھو إعالني. ولدینا سیون. وال 

أعتقد أن لدینا متحدثون آخرون على قائمة االنتظار حول ھذه النقطة. ھولي، ھل عدت؟ 

 بعد سیون.  ]02:13:54 [؟وسیفا 

 

شكًرا. أردت توضیح نقطة من نیل. تمثل مجموعة العمل عبر المجتمعات التي تشیر  أوجیدجي:سیون 

، أم ھل ھناك مجموعة أخرى بالكامل؟ وإذا كانت WAP4إلیھا نفس مجموعة العمل في 

یجب فقط أن تقدم العمل لھؤالء  CCWGھناك أعمال جاریة بالفعل، فأعتقد ربما أن 

 بھذا الموضوع. شكًرا.  WH2مشكالت األشخاص وبعدھا یمكن تقلیل 
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بالرغم  CCWGشكًرا. إنھا مجموعة مستقلة. وال یتعلق األمر البتة بمجموعة العمل في  آالن غرینبیرغ: 

. فكیف نتعامل مع ھذا، ما CCWGمن أني أشك أنھم شاركوا في مجموعة العمل مع 

، وال أعتقد أننا نرید 2إذا كنا نفوض أم ال، حیث سیكون ھذا جزًءا من مسار العمل 

 وجوده ھنا. ولدي سیفا. تفضل. 

 

بعیًدا عن المخاوف المطروحة حول التكالیف القانونیة المرتبطة بالتصریح باالستجابة  سیفا:

لمتطلبات حقوق اإلنسان، فھناك مخاوف محتملة أكبر كثیًرا من أن حقوق اإلنسان لیس 

من مجرد موضوع تنظیمي، إن  موضوع ألصحاب المصلحة المتعددین، ولكن أكثر

أمكنني نقل ھذه الفكرة. وھذا ھو نطاق المؤسسات متعددة الحكومات. حیث ترتبط ھذه 

المؤسسات عادًة بتنظیم حقوق اإلنسان. وكلما زاد انخراطنا في حقوق اإلنسان، كانت 

 ICANNھناك مساحة للمؤسسات متعددة الحكومات للتدخل أو التعلیق على أعمال 

 . وأدائھا

ھذه مجرد فكرة. وال أعرف إن كنت دقیًقا في كافة ھذه االفتراضات. ویمكنك استعراضھا  

قلیالً، وإذا كان ھناك بعض الصالحیة، فربما نفكر إن كان ھناك مخاوف مماثلة أیًضا. 

 شكًرا. 

 

 نھائیة. شكًرا جزیالً لكم. ھل ھناك شخص آخر یرید التعلیق؟ نیل یود أن یلقي كلمة  آالن غرینبیرغ: 

 

لست متأكًدا ما إذا كان یلزم إلقاء كلمة نھائیة، ولكني ال أتفق بالفعل نوًعا ما وأقول أنھ  نیل ستانوفر:

، ونعرض ICANNإذا كنا نضع بحرص نطاق التأثیر المحتمل لحقوق اإلنسان في 

بوضوح كیفیة التعامل مع ھذا، فقد ربطنا المخاطر إلصالحھا بحیث ال یكون ھناك سبب 
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لدول أو المؤسسات متعددة الدول لرفع دعاوى بشأن حقوق اإلنسان. ألننا ال یمكننا ل

 اإلشارة إلى السیاسة والعمل وقول "ال، لقد أنجزنا فروضنا." 

وبالنسبة لكثیر من مشكالت حقوق اإلنسان، أعتقد بالفعل أن الوقایة دائًما خیر من العالج.  

نكون مستجیبین ومن ثم، نحتاج للعثور على طریقة بعد حدوث الحالة بالفعل. وھذه ھي 

 فرصتنا حتى نتحلى باالستباقیة وفھم المخاطر والفرص. 

 

ة، التي تم شكًرا جزیالً لكم. دعونا نتذكر أننا نتحدث عن اعتماد مسودة اللوائح الداخلی آالن غرینبیرغ: 

وضعھا بعد مقدار كبیر من الحلول الوسط. وال یجب أن تكون المناقشة حول ما نقوم بھ 

في المرحلة التالیة لتخطیط الموضوع. فكما قلت، نرحب بمشاركة الجمیع في ذلك عند 

حدوثھ، لكن دعونا ال نحاول توقع ما سیقال. كما أن ھذه المناقشة ستتضمن العدید من 

 ف وجھات النظر لدفع ما یریدون وما ال یریدون. لیون؟ األشخاص بمختل

 

شكًرا لك، أالن. لقد قلت بالتحدید ما كنت أرید قولھ. وأنا أشجع الجمیع بالفعل على  لیون سانشیز:

التركیز على ھذه الشریحة التي أمامنا، وعدم االنحراف عن المفھوم ألننا ال نحاول تنظیم 

بخالف ذلك، فنحن نحاول بناء إطار عمل التفسیر بحیث . ICANNحقوق اإلنسان داخل 

والقیم الجوھریة حقوق اإلنسان، وھو ما  ICANNتحترم كافة األفعال في ننطاق رسال 

یختلف تماًما عن تنظیم حقوق اإلنسان، كما أنھا تختلف كثیًرا عن تنفیذ حقوق اإلنسان أو 

 تأیید ھذه التوصیة بشدة. حمایتھا. وأعتقد أنھ طالما تم توضیح ھذا، فیمكننا 

 

لكن دعونا نحتفظ بتركیزنا على ھذه التوصیة، ولیس ما سیتم وضعھ المرة القادمة،  آالن غرینبیرغ: 

 رجاًء. ساتدرا. 
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شكًرا لك، آالن. كرد على ما قالھ نیل، ال أرید تقدیم توضیح ولكني أشیر إلى ما قلتھ بأننا  ساندرا ھوفیریتش:

 ICANNمكن أن یحدث أو نوع حقوق اإلنسان التي قد ننظر فیھا في نحدد على الفور ما ی

حتى ال تتوسع، وحتى ال تراقبنا المؤسسات متعددة الحكومات، التي أرى أنھا ربما ال 

 تكون فكرة سیئة. 

الجدید، لم نتوقع ھذا التأثیر  gTLDأود أن أذكرنا بأنھ منذ سبع سنوات، قبل بدء برنامج  

ن كما نعرفھا اآلن. وربما یكون لدینا عملیات في المستقبل، أو من حیث حقوق اإلنسا

برامج مستقبلیة قد تستدعي مكونات إضافیة أیًضا في مجال حقوق اإلنسان. والطریقة 

التي قلتم بھا ذلك، علینا القیام بھا مرة ثم االنتھاء. وقد كانت ھذه الطریقة التي أفھمھا 

أعتقد أن ھذه مشكلة متواصلة، بالرغم من أنھا على األقل. وربما لدي افتراض خاطئ. و

لیست باألساس ما قد نناقشھ. وأعتقد أنھا ستكون عملیة متواصلة، مع لجنة مستمرة قائمة، 

، تتطور ھذه المشكلة أیًضا فیما یتعلق ICANNوھو ما علینا التعامل معھ مع تطور 

 بحقوق اإلنسان. شكًرا. 

 

 .]02:20:26 [؟وھدیر  آالن غرینبیرغ: 

 

أرى أن مشكلة حقوق اإلنسان تحتاج للدقة. وعندما نتحدث عن حقوق اإلنسان، أو العالقة  ھدیر:

ھو حمایة حقوق اإلنسان.  ICANNوحقوق اإلنسان، فھذا یعني أن دور  ICANNبین 

 ICANNیجب أن تحمي حقوق اإلنسان. فعندما تحمي  ICANNوھذا ال یعني أن 

لن تنفذھا، أو قوانین الدولة. كذلك، ذكر السید  ICANNال یعني أن حقوق اإلنسان، فھذا 

آالن نقطة قانونیة مھمة للغایة، واآلن المثال األھم في المستقبل أن شخص قد یشتكي، 

 أحد من یقدمون مطالبات فیما یتعلق بأسماء النطاقات، وال یتلقون أسماء النطاقات. 

، منع اناس من ICANNضائي. وال یمكنكم، تكمن المشكلة في عالقتكم مع النظام الق

 ICANNأمام األنظمة القضائیة. وال یكن أن تعلق  ICANNرفع القضایا ویشتكون من 

 ھذه اللوائح الداخلیة وتنفذھا حتى ال تنفذ قوانین الدولة. شكًرا. 
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، تفضل. ]02:22:36 [؟شكًرا جزیالً لكم. ھل من تعلیقات أخرى؟ تعلیق آخر، كاري  آالن غرینبیرغ: 

 ولیس علیكم أن تشعروا بالذنب. 

 

مرة أخرى، سأعود إلى ما كان على تیجاني قولھ. فقد قال أن مشكلتھ تم االعتناء بھا  كاري:

بالفعل، وحلھ في مجموعة العمل، وھو ما یعني أنھ في اسم النطاق التقلیدي بثالثة أجزاء، 

، ال مشكلة، إذا لم أنتقل إلى الشبكة المظلمة، وربما wwwحیث یمكننا أن نرى مشكلة في 

تكون ھناك مشكلة. فبالنسبة السم النطاق والتسمیة والمصطلح واسم النطاق، ھذه لیست 

المشكلة الفعلیة ألنھا تم االعتناء بھا وإدارتھا من قبل السجالت وأمناء السجل، ولدینا 

والالحقة وإنشاء األسماء. وربما  com. دول مختلفة تتولى المسؤولیة أیًضا. ماذا تبقى؟

 . ICANNیكون ھذا موضع المشكلة في 

، فربما سیكون مشكلة. حیث شرح nazi.كذلك، إذا أردت إنشاء اسم نطاق جدید، وھو  

تیجاني الموقف بصورة جیدة، وأعتقد أن مجموعة العمل ناقشت أكثرن وعملت بصورة 

 جیدة بالفعل على أسماء النطاقات. 

 

دقیقة أخرى. ودعونا نرى إن أمكننا القیام بتوصیة  12الدعوة األخیرة. حسًنا، لدینا  غرینبیرغ:  آالن

إضافیة قبل التأجیل. التوصیة السابعة. ھل التوصیة بشأن تعزیز عملیة المراجعة المستقلة 

. في ھذا الصدد، تمثل عملیة المراجعة المستقلة عملیة یمكن أن تطلب ICANNفي 

ICANN اللھا من جھة مراجعة مستقلة النظر فیما أنجزتھ من خICANN  في بعض

 الحاالت، ونظر ما إذا كانت اللوائح تعرضت للمخالفات. 

التي  africa.تم استخدام العملیة التي لدینا اآلن في عدد من األوقات. واألحدث ھي  

وقد تم استعراض العملیة من كافة شھدت مرحلة أخرى في العملیة الیوم أو أمس. 

األطراف بما في ذلك مجلس اإلدارة، على أن بھا قصور. كما توجد بعض الجوانب التي 

تم عرضھا ببساطة على أنھا غیر كافیة. عالوة على ذلك، فإن أجزاء من المجتمع 
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 لیس لدیھا الوصول إلى عملیة المراجعة المستقلة. لذا، فال ICANNالمفوض الجدید في 

خالفت اللوائح الداخلیة. حیث سیكون ھو  ICANNیمكن للمجتمع نفسھ االدعاء بأن 

 الطرف المتضرر. 

ترتب على مراجعة عملیة المراجعة المستقلة تعدیل عدد كبیر من أوجھ القصور المالحظة  

في عملیة المراجعة المستقلة القائمة. وھي تتناول عدًدا من المشكالت التي تم طرحھا من 

المجتمع المفوض، وخاصة للسماح للمجتمع نفسھ، بالضرورة، لن أقول مثول قبل 

ICANN  أمام المحكمة ألنھا لیست محكمة ولكن دعم عملیة المراجعة المستقلة. كما أنھا

 ICANNتتضمن نتائج مماثلة للوضع الراھن، أي، كل ما یمكن فعلھ أو الحكم بأن 

 ICANNة بعملیة تصحیح. حیث یجب أن تعود خالفت اللوائح الداخلیة. وال یمكن التوصی

 وتصلح المشكلة. 

عالوة على ذلك، كانت ھناك مخاوف في نقطة ما من أنھ إذا كانت لدینا جھات خارجیة  

تتعامل مع المشكلة، فإن المجتمع فقد السیطرة على كیفیة اتخاذ القرارات. ویبقى األمر 

أنھا تخضع لمقدار ھائل من العمل، وأحد كما ھو. فاألمر فقط تحدید حدوث المخالفة. كما 

النقاط ضمن عملیة المراجعة المستقلة، حیث لم یكن ھناك الكثیر من الجدل، ھي أن 

، أو مجلس اإلدارة ICANNالجھات المتعددة، سواء التي تتضمن الشؤون القانونیة في 

 وجود اآلن. أو مختلف األفراد في المجتمع، قد عملت مًعا لصیاغة عملیة أفضل مما ھو م

في بعض تعلیقاتھا، تعقیبات قصیرة للغایة فیما یتعلق بالجوانب  ALACوقد قدمت  

المحددة من ذلك. على أن ھذه الجوانب تم حلھا تماًما، ولم ننتقد بالفعل یوًما عملیة 

المراجعة المستقلة ككل. كما أننا لیست لدینا أیة مشكلة، وال أتوقع الكثر من النقاش في 

 قطة إال أني أفتح الكلمة لذلك. واحد، اثنان، تفضل یا تیري. ھذه الن

 

آالن، إن كان لدینا عملیة مراجعة مستقلة بشأن موضوع محدد، وبین تقریر عملیة  تیري:

، فما ICANNالمراجعة المستقلة أو التقاریر في أي حدث، أن ھناك مخالفة لقواعد 

ؤال الذي أطرحھ. وأعني أن سیحدث حینھا؟ ما الذي سوف یحدث بعدھا؟ ھذا الس

ICANN  .غیر ملزمة بتقریر الخبراء، ألیس كذلك؟ حسًنا، لذا، فھذا مھم 
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ویمكن للمجلس سنرجع إلى لیون، ولكن ما أتذكره ھو أنھا عملیة مراجعة مستقلة ملزمة.  آالن غرینبیرغ: 

اختیار عدم اتباعھا، وبعدھا یمكننا اتخاذ إجراء قانوني ضد مجلس اإلدارة، أو إقالة 

المجلس أو استخدام الصالحیات األخرى. نعم، أرى أن المجلس ملزم بتلبیة الطلب وتنفیذ 

الرأي بأننا خالفنا اللوائح الداخلیة. مرة أخرى، أنا بعید عن كوني خبیر في ھذا. وھذا 

د المجاالت القلیلة التي كانت قریبة من اإلجماع بین مختلف األطراف بأن ھذه أمر أح

جید. لسُت متأكًدا أنني سأخمنھ مرة أخرى. فلیون محامي لدیھ حقوقھ. وربما لدیھ إجابة 

 مناسبة. ال أعرف. 

 

أعني، أننا نحدد ھذا كجوھرة التاج لعملیة لیس لدي الكثیر ألضیفھ لما قلتھ یا آالن.  لیون سانشیز:

المساءلة بالكامل. ونعم، أنت محق، ستكون نتائج عملیة المراجعة المستقلة ملزمة لمجلس 

. كما یمكن لمجلس اإلدارة بالطبع اختیار عدم اتباع نتائج عملیة المراجعة ICANNإدارة 

ني ول أن نقیل المجلس والثاالمستقلة، ولكن سیضعھم ھذا في موقف یجعلنا بین خیارین األ

 أن نرفع قضیة أمام المحكمة. وأعتقد أن ذلك سیغطي الحاجة لعملیة مراجعة مستقلة. 

 

سأشیر إلى بضعة حاالت من عملیات المراجعة المستقلة التي لدینا، حیث كانت النتائج  آالن غرینبیرغ: 

إجراًء لمحاولة  خالفت اللوائح الداخلیة، واتخذ مجلس اإلدارة بسرعة ICANNأن 

 تصحیح المشكلة المطروحة. وكان الناتج النھائي، ال أعتقد، مختلًفا للغایة. 

 ھل من تعلیقات أخرى؟ لدینا دور، عذًرا، تیجاني، تفضل. لسنا في الدور.  

 

 اشكًرا جزیالً لكم. ربما أذكركم أن عملیة المراجعة المستقلة، التي كنا نناقشھا، لیس لھ تیجاني بن جمعة:

للوائحھا الداخلیة، أو ما إذا كانت تحترم بنود  ICANNدور بل التحقق من احترام 

التأسیس. وإن قمتم بذلك، فلن یتم التحقق من المحتوى عبر عملیة المراجعة المستقلة. 
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للوائحھا الداخلیة وبنود التأسیس عند القیام  ICANNحیث أنھا تتحقق فقط من احترام 

 بما تم إنجازه. 

 

على تحسین طلب إجراء عملیة  8. تعمل التوصیة 8ھل من تعلیقات أخرى؟ التوصیة  غرینبیرغ: آالن 

. ویعتبر طلب إجراء عملیة إعادة النظر عملیة یراجع من ICANNإعادة النظر في 

. كذلك، كان طلب إعادة ICANNخاللھا مجلس اإلدارة إجراء المجلس أو العاملین في 

طلب  175. وقد كان ھناك، كما أعتقد، حوالي ICANNایة النظر الحالي قائًما منذ بد

الجدید. في  gTLDإلعادة النظر. على أن األغلبیة الساحقة منھا یتعلق بعملیة برنامج 

ھذا الصدد، فإن عدد طلبات إعادة النظر التي تربت علیھا تغییرات ھو خمسة وفًقا 

 أو خمسة. لتشیریل، إال أني ال أعتقد أنھ كان بھذا القدر. أربعة 

كذلك، تم رفض أغلبیة الطلبات. وأحد األسباب ھو أن أسس التغییر كانت ببساطة عدم  

للعملیة الالزمة. كذلك، لم تنظر إعادة النظر أبًدا في موضوع المشكلة،  ICANNاتباع 

 ولكن فقط اتبعنا أدوارنا. 

ن مؤسسة بھا سأقدم تعلیق تحریري شخصي. فأنا أرى أنھ من غیر المعتاد إلى حد ما أ

العدید من األشخاص والعدید من القواعد المعقدة في جمیع الحاالت ولیس فقط العدد القلیل 

حالة اتبعت دائًما القواعد بالضبط. وال أعرف سوى بعدد محدود للغایة من  175من 

 المؤسسات التي اتبعت قواعدھا بعنایة. ومع ذلك، فھذه ھي النتیجة. 

كان ھناك شعور عام في المجتمع أن ھذه كانت عملیة معطلة للغایة. وسبب تعلھا ھو 

أوالً أن أسس إعادة النظر یجب أن تكون أكبر من "أننا ال نتبع العملیة،" وأن مزید من 

الموضوعیة یجب مراعاتھا. وثانًیا، أن تقییم الشكاوى سیذھب إلى اإلدارة القانونیة في 

ICANN ون ھذا التقییم األول. كذلك، كان لدینا دافع قوي بقول "ال، لم نقم للتقییم، وسیك

 بأي شيء خاطئ،" كما ستتخیلون. 

من ناحیة أخرى، توسع العملیة الجدیدة نطاق إعادة النظر بصورة كبیرة. وھي توصي 

للقیام بالتقییم األولي. مرة  ICANNبأن شخص ما أقل انحیاًزا من اإلدارة القانونیة في 
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ھذه أحد األمور التي كان متفًقا علیھا بصورة عامة، بما في ذلك األشخاص الذین  أخرى،

الذي كان ملزًما بالقواعد السابقة، إال أننا  ICANNفقدوا طلبات إعادة النظر، ومجلس 

 لم نشعر أنھا ساریة بصورة خاصة، ولكن مع ذلك كانت ملزمة. 

فقط "لقد علقنا عدة  ALACعلیق مرة أخرى، یبدو ھذا موقف ربح متبادل. وقد كان ت

مرات في الماضي على المشكالت ذات الصلة بعملیة إعادة النظر ویسعدنا أنھا تم 

 تعدیلھا." وأعتقد أنھا تتعلق بموضوع أي من تعلیقاتنا. وأنا أفتح الكلمة. فاندا. 

 

ل. وقد كنت أشارك لجنة فقط أتفق مع أننا نحتاج بالفعل إلعادة صیاغة العملیة بالكام فاندا سكارتیزیني:

إعادة النظر. في ھذا الوقت، أحتاج للذھاب إلى محاٍم [غیر مسموع] أیًضا ألني وجدت 

شیًئا یبدو خاطًئا تماًما، وفي النھایة أقنعني الجمیع، لست محامًیا،، بأنھ لم یكن خاطًئا، 

یجب إعادة تفتقد العدالة. فلم تكن عملیة واضحة التباعھا، لذا،  ICANNوكان ذلك ألن 

 إنشائھا بالفعل. 

 

سأختلف مع ھذا. بالمناسبة، قالت فاندا أنھا كانت رئیس لجنة إعادة النظر عندما كانت  آالن غرینبیرغ: 

عضو مجلس إدارة منذ عدة سنوات. أما بالنسبة لمن ال یعرف، فقد كانت فاندا في مجلس 

تھا ضعیفة للغایة لتكون . وسأختلف، لقد كان ذلك واضًحا للغایة. فصیاغICANNإدارة 

سیاسة وظیفیة، إال أنھا كانت واضحة تماًما. ولم تتم كتابتھا لحل ھذا النوع من المشكالت 

الذي اعتقد األشخاص أنھا یجب أن تحلھ. على أني أتمنى أن تقوم بھذا العملیة الجدیدة. 

 ھل من تعلیقات أخرى؟ 

العملیة القادمة موضوعیة بما یكفي، وال أعتقد أنھا ستكون محل جدل، ولكنھا موضوعیة  

. وقد توصلنا إلى أننا في وقت النھایة CCWGبما یكفي لنؤجلھا إلى جلستنا التالیة في 

 بالضبط، وسأعیدھا إلى العاملین ألي ترتیبات نھائیة. 
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كون في ھذه القاعة، وھي مجموعة عمل مراجعة شكًرا. أالحظ فقط أن االجتماع التالي سی ھایدي:

At-Large لذا، فاألولویة لألعضاء، إال أننا نرحب بمشاركة الجمیع. وعقب ھذا، من ،

، لدینا حدث شبكات المجتمع المدني. وسیكون [غیر مسموع] 19:30حتى  18:30

. وسیكون ذلك في [غیر مسموع] أیًضا في قصر 19:30في  ALACوبعدھا عشاء 

مسموع]. وقد تم إرسال كل ذلك إلى صندوق البرید اإللكتروني عبر [غیر مسموع]  [غیر

 لذا، ستجدون التفاصیل ھناك. 

 

 ھایدي، أین [غیر مسموع]؟ أور:-تشیریل النغدون

 

 إنھا في فندق [غیر مسموع] باالس.  ھایدي:

 

 في الفندق؟  آالن غرینبیرغ: 

 

 ھذا ما تنص علیھ المالحظة.  ھایدي:

 

حسًنا، عذًرا. أعتقد أن ھذا كان خطوة أخرى بالخارج. ھل سنجتمع في البھو قبل خمسة  آالن غرینبیرغ: 

 دقائق وسیأخذنا شخص ما إلى ھناك؟ مجرد تلمیح؟ 

 

 سأسأل [غیر مسموع]، إن كانت متاحة.  ھایدي:

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 
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مرة أخرى، أشكر كافة المترجمین الفوریین الرائعین على العمل المتمیز حتى عندما  آالن غرینبیرغ: 

یتحدث الناس بسرعة شدیدة للغایة. كما أشكر الفریق الفني. وشكراً لكم جمیعاً. كذلك، 

أوجھ الشكر على وجھ الخصوص إلى األشخاص الذي لم یكونوا عادًة جزًءا من ھذه 

اعل معًنا لطرح اآلراء. ومن اللطیف بالفعل أال نسمع المجموعة على المشاركة، والتف

األصوات المعتادة فحسب، وھو ما یضیف الكثیر لحوارنا. شكًرا لكم جمیًعا. تم تأجیل 

 دقیقة. 17خالل  At-Largeھذا االجتماع اآلن. وستنعقد مجموعة عمل 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

  

 ا علینا أن نفعل ذلك؟ شكًرا لفریق العمل؟ لماذ آالن غرینبیرغ: 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

كما قلت، ال أزال أتعلم ھذه اللعبة. شكًرا لجمیع العاملین. وشكًرا [غیر مسموع] على  آالن غرینبیرغ: 

الخدمة الرائعة. كذلك، شكًرا لك، وشكًرا آلرییل الذي كان یحاول متابعة التعلیمات الغریبة 

 مع مراعاة الوقت. شكًرا. 

 

 نعم، كنت سأقول ذلك. شكراً جزیالً لك، أرییل، على ھذا العمل الرائع.  سیدة غیر معروفة: 
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ال یسمح لك بانتقاد الرئیس في یومك األول. حسًنا، علیك االنتظار حتى الغد النتقاد  آالن غرینبیرغ: 

صباًحا.  الرئیس. شكراً جزیالً. وسنراكم في االجتماع القادم، وعندما نعید االنعقاد غًدا

مع القیادة اإلقلیمیة. أنا أشكركم جمیًعا. ھل یمكنني أن أطلب من الجمیع  ALACاجتماع 

 إلى أولیفر إلخباره بأنھ المفترض أن یكون في القاعة اآلن؟  Skypeإرسال رسالة عبر 

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]

 

 


