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 . 9:45المنعقدة الساعة  ALACمارس. جلسة عمل القیادة اإلقلیمیة و 6الیوم ھو األحد الموافق  شخص غیر محدد:

 

 على الطاولة. فنحن على وشك أن نبدأ. شكًرا.  ALACبرجاء تواجد القادة اإلقلیمیین و سیدة غیر معروفة:

 

، لذا، أود أن 11:00وسأتوقف في تمام الساعة السیدات والسادة، لقد تأخرنا في البدء.  آالن غرینبیرغ:

أبدأ االجتماع على الفور. بدایة، سأعبر عن قدر من عدم الرضا عن بدء االجتماع في 

، حیث ال یمكننا أن نبدو كما لو أن أكثر من األشخاص في القاعة 9:45وقت متأخر وھو 

جودین ھنا، شكًرا لكم. دقیقة من بدء االجتماع. وبالنسبة لھؤالء المو 15قد وصلوا بعد 

أما لمن لیسوا ھنا وال یصغون لي، فال یمكنني أن أقول الكثیر لكم، ولكني أعبر عن عدم 

 الرضا إلى الحد الذي یشارك فیھ األشخاص غیر الموجودین معكم، لذا رجاء إعالمي بذلك. 

أسئلة حسًنا. سیبدأ جدول األعمال ویتقدم. وستكون البنود التي سنبدأ بھا اآلن ھي  

ALAC أو الموضوعات المطروحة للجنة ،GAC  ومجلس اإلدارة. وفي حالة انتھاءنا

ومتابعة ھذا الموضوع. كما  CCWG، فسنعود إلى مناقشة 11:00من ھذه األمور قبل 

أننا سنبدأ باستخدام مؤقت العد. وعند الشعور بأنكم أطلتم للغایة في الحدیث، فرجاء إلقاء 

ن الوقت المنقضي. كذلك، سننتقل عند اللزوم إلى مؤقت العد نظرة على المؤقت وسترو

 التنازلي مع أصوات قویة في النھایة. ھل توجد أسئلة أخرى قبل البدء؟ شكًرا. 

... إنھم ھنا. وال توجد أسئلة، بل توجد موضوعات. وقد GACھل یمكن أن نتلقى أسئلة  

يء خاص بھم. ولم یقترحوه ھذه. كما أنھم اقترحوا أنھم قد یعودون مع ش GACقبلت 

حتى اآلن. لذا، ال أعتقد أن لدینا الكثیر لنناقشھ، ولكني أود أن أسمع من األشخاص الذین 

أقوم أنا أو أي شخص \یریدون أن یتحدثوا حول ھذه األمور. أو، إذا كنتم ترغبون في أن 

  بذلك أیًضا. آخر بشرح المزید عما یعنیھ ذلك، ألنكم ال تعرفون األمر، فیمكننا القیام
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من ناحیة أخرى، كان األمر األول المطروح ھو ملخص المستجدات وأقول ملخص من  

بعض  GACوجھة نظر أن األمر فقط یتعلق بما یجري. كذلك، یمكن أن یكون لدى 

األمور لمناقشتھا رسمًیا في ھذا الصدد، وفي ھذا الحالة فسیتم تعدیل الجدول بالتأكید بما 

 إال أننا لم نعین أوقات محددة. یتناسب مع ذلك. 

البند األول ھو تحدیث حول موضعنا في مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة  

ICANN وبحلول وقت اجتماعنا مع .GAC فقد نكون قد اعتمدنا المقترح ككل، وربما ،

مناقشات مثیرة  GACال نكون. لذا، فسیكون ھذا األمر متعلق بالتقدم. كما نعرف، تجري 

حول موضعھم وأننا قد نرغب في رفع تقاریر بموضعھم الحالي، إال أنھم ال یخططون 

؟ GACالتخاذ قرار رسمي حتى انتھاء االجتماع، كما أعتقد. متى بالتحدید اجتماعنا مع 

ھل یوجد من یعرف؟ فالیوم ھو الثالثاء. ھذا صحیح. لذا، أخیًرا لقد سمعت أنھم ال 

ذ قرار رسمي حتى یوم األربعاء، إال أنھم قد یعدلون الجدول بسبب طلبات یخططون التخا

 القرارات في وقت سابق. 

. اآلن، ستتذكرون أن ھذا gTLDأما البند الثاني في موجز المستجدات، فھو ضمانات  

بیانھا.  GACأمر یجري عند االتصال وعدم االتصال منذ اجتماع بكین عندما أصدرت 

اجتماع لوس أنجلوس منذ سنة ونصف، استشارة إلى مجلس اإلدارة كذلك، أصدرنا في 

الجدید حتى التعامل مع المشكالت. وقد اختاروا عدم اتباع  gTLDلتجمید كافة أنشطة 

النصیحة. كما كان لدینا عدًدا من التفاعالت حینھا، وقد بدأ المجلس عدًدا من المناقشات 

. ولم تتوصل ھذه إلى ICANNمن  واألجزاء األخرى At-Largeمع أعضاء كل من 

الجدید واآلن مجلس اإلدارة حول ما إذا  gTLDشيء. إضافة إلى ذلك، انقسمت لجنة 

كانت ھناك مشكلة یجب أن یتعامل معھا مجلس اإلدارة بصورة أو بأخرى. وقد كان 

الطلب األصلي القادم من دائرة األعمال والذي دعمنا وأتى قبل توقیع معظم العقود أن 

. gTLDإجراًء للتأكد من تغییر العقود لتعكس حساسیة بعض نطاقات  ICANNخذ تت

ومنذ ذلك الوقت، فقد تم توقیع معظم العقود. ولیس ھناك طریقة عملیة لتغییر العقود من 

طرف واحد. لذا، فنحن نطلب اآلن أن نعقد على األقل مجموعة للتحقیق في نطاقات 

TLD لتقدم نحو إنشاء أي جوالت مستقبلیة، أو في الحساسة واستخدامھا كمعلومات ل

للمساعدة في توجیھھا فیما یتعلق بنوع المشكالت المطلوب النظر  CCTلجنة مراجعة 
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 ALACفیھا. وقد كان ھذا طلًبا قدمناه ورأیتم خطاًبا مني بأننا اتفقنا على ھذا في اجتماع 

 السابق الذي انعقد األسبوع السابق. 

عدد كبیر من المناقشات في ھذا االجتماعي، فما أراه ھو أن  من ناحیة أخرى، فعقب 

مجلس اإلدارة قد یرد علینا باقتراح عدم عقد لجنة أو مجموعة كما طلبنا، ولكن توجیھ 

 gTLDبجانب عملیة وضع السیاسات لنطاق  CCTالمشكلة إلى كل من فریق مراجعة 

الجدید، التي تعمل على القواعد المستقبلیة، للقیام بھذا التحقیق وإدراج النتائج في 

 المخرجات. 

أرى أن ھذا رد جید. فھو یقول "نحن لن نقوم حتى اآلن بإنشاء لجنة أخرى سیكون علیھا  

توظیف أفراد بھا، أال أننا نطلب إنجاز العمل، وحسابھ." ألنھ بخالف ذلك، یمكن إرسال 

اللجنة الجدیدة إلیھم فقط. كما أن ذلك ال یفترض أن أحد ھذه المجموعات سیقوم عمل 

بھذا بالفعل، وھو األمر الذي ربما سیكون متعلًقا بالنیة، لست متأكًدا. وال أعرف كیف 

سیتولى مجلس اإلدارة صیاغة طلب مماثل، في حالة [غیر مسموع] للقیام بھذا. مع ذلك، 

یقة مناسبة للتعامل مع المشكلة، إال أني أود أن أسمع آراءكم فأنا أرى أن ھذه ستكون طر

ومرة أخرى في اجتماع مجلس اإلدارة. لذا،  GACألن ھذا األمر سیطرح في اجتماع 

 فالسؤال ھو "ھل ھذه طریقة معقولة للتقدم؟" 

 تكان ألیفیر شریكي في الجریمة في الكثیر من ھذه األمور، لذا، أعتقد أني سأطلب التعلیقا 

 من أولیفیر قبل فتح الكلمة ألي شخص آخر. 

 

شكًرا جزیالً لك، أالن. كان لدي بالفعل سؤاالً فیما یتعلق باإلجابة المحتملة التي قد نتلقھا  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

، في الجولة التالیة من الطلبات. فھل یقع ھذا ضمن ما یسمى في PDPإلرسال ھذا إلى 

GNSO میة"؟ وبعبارة أخرى، ھل ھذه مشكلة سیاسات أم مشكلة "سیاسات طارئة إلزا

تنفیذ؟ أعرف أننا ناقشنا ھذا في الماضي وكان ھناك بعضنا یقول "حسًنا، نحتاج لوجود 

PDP  في ھذا األمر." كما أن رأینا كان باألساس ھو أن ھذا لم یكن موثوًقا أن یتم

نطاق السیاسات الطارئة  إصالحھ أو التعامل مع كعملیة وضع سیاسات ألنھ كان خارج

 اإللزامیة. 
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أو واإلجابة ھي نعم. أو ال، فاألمر على حد سواء. ما أراه، -حسًنا. لقد طرحتم سؤال إما آالن غرینبیرغ:

، أن التزامات المصلحة العامة الحالیة ICANNوھو ما یؤیده عدد من كبار األفراد في 

لتعدیل  PDPوھذا یعني أننا ال یمكننا استخدام خارج نطاق السیاسات الطارئة اإللزامیة. 

، في الجولة التالیة، من PDPالعقد الحالي المكتوب. ومع ذلك، لیس ھناك شيء یحظر 

وضع مجموعة مختلفة من القواعد وإدراج التزامات المصلحة العامة وربما االلتزامات 

الجدیدة،  gTLDكجزء من إطار عمل نطاقات  GACاألقوى بما یتوافق مع ضمانات 

 للنطاقات المستقبلیة. 

 

لذا، كان ھذا مثیًرا، ألنھ، ألم تكن التزامات المصلحة العامة شیًئا تمت إضافتھ إلى العقود  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

عن قرب لتوقیع العقود بالفعل؟ وال أعتقد أن التزامات المصلحة  ICANNعندما تعاملت 

إلنشاء ھذا كما أني لست متأكًدأ من أنھا  GNSO 2007 PDPالعامة كانت جزًءا من 

كانت جزًءا من دلیل مقدم الطلب. مع ذلك، فسبب عدم ذكر ھذا ھو أني سمعت بالفعل 

تقول، "حسًنا، سنتمكن في الجولة التالیة من التخلص من التزامات  GNSOأصوات في 

 المصلحة العامة مًعا." 

 

الجدید التي تنظر في  gTLDسیاسیة. وبافتراض أن لجنة  لقد أصبحت ھذه اآلن مناقشة آالن غرینبیرغ: 

الجوالت المستقبلیة تقول أن یجب عدم وجود التزامات المصلحة العامة، وعدم وجود 

، مع مراعاة التفسیر الحالي للسیاسة والتنفیذ، والذي تم وضعھ TLDفرق في نطاقات 

ًطا البتكار التزامات في آخر بضعة سنوات، فأنا أرى أن مجلس اإلدارة سیكون مضغو

المصلحة العامة مرة أخرى وفرضھا. كما تمثل حجة أن التزامات المصلحة العامة ھي 

سیاسة، بموجب التعریف الحالي للسیاسة المختلف عن التعریف منذ خمس سنوات، ھي 

في الجولة القادمة أننا ال نحتاج ألي شيء  PDPحجة قویة إلى حد ما. لذا، فإذا قررت 

امات المصلحة العامة، فقد یكون ھذا صحیًحا ولیس لدینا ھذه االلتزامات. من مثل التز

ناحیة أخرى، فھذا ھو سبب أننا قلنا أنھ لن تكون الخمس سنوات من اآلن كافیة للشكوى 

، وإذا لم تكن ھناك PDPمن أننا لم نقم بھذا بصورة مناسبة، إذا لم نكن مشاركین في 
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تقول "فلتسقط التزامات المصلحة العامة،  PDPیدة في أصوات، إذا كانت األصوات الوح

فنحن ال نحتاجھا، فھي بغیضة، ویجب عدم ابتكارھا، لذا، فسنقضي علیھا،" فھذا ھو ما 

 سیحدث. 

لذا، نبدأ اآلن في مناقشة مختلفة من األمر المحدد حول التزامات المصلحة العامة في  

یتمكنوا من االختفاء فھي لیست واضحة،  الجولة السابقة. مع ذلك، نعم، من الممكن أن

 كما یمكن إعادة ابتكارھا كما كان األمر في المرة السابقة. 

 

ما أراه یا آالن ھو أننا یمكن أن نقول، حسًنا، لقد عملنا على ھذا، وقیل لنا بعدھا "حسًنا،  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

علیكم الذھاب والنظر في ذلك،" وبعدھا من ھناك قیل لنا "علیك الذھاب والبحث عن ھذا 

في مكان آخر." وفي الواقع، ما قدم لنا ھو جولة حول األمر، حیث سندور ثم یعود األمر 

ا إلھي، لیس ھناك التزامات مصلحة عامة." وقد كان ھذا ما لدي مخاوف حولھ إلینا، و"ی

 من أننا لیس لدینا أساس، أو أننا قد نفقده بصورة ما. على أي حال، سأترك الكلمة آلالن. 

 

دعوني أعید صیاغة السؤال لكم. فأنتم تسألون، إذا كان المجلس یوجھ األمر إلى عملیة  آالن غرینبیرغ:

الجدید، فما ھو رأینا في أنھم یقومون بتقییم نزیھ وإدراج  gTLDاسات في وضع السی

النتائج؟ وبالطبع، فستوضح احتمالیة التقییم عدم الحاجة لذلك. فنحن نعرف أن ھناك 

عدم  GACأشخاص مھمین في المجموعة قالوا بالفعل بعدم الحاجة لھا، ویجب على 

سؤال مناسب وأود اقتراح أنھ في اجتماع  تقدیم نصیحة بكین على اإلطالق. لذلك، فھذا

اآلن، إال أننا انحرفنا عنھ ألنھ  GACمجلس اإلدارة، ونحن نتحدث نظرًیا عن اجتماع 

مشكلة مشتركة، أعتقد أنكم ستضعونھ بصورة مناسبة في حالة اقتراح مجلس اإلدارة أن 

یقدم لكم شعوًرا جیًدا ھذه كیفیة تناولھم لمخاوفنا، وأنكم طرحتم ھذه المشكلة، وھو ما ال 

 بأننا نرسل ذلك إلى األشخاص الذین قالوا بالفعل أنھم ال یریدون أي من ذلك. 

 

 [غیر مسموع] [شخص غیر محدد]:
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 كذلك، أعتقد أننا حصلنا على متحدث متطوع لھذا الموضوع في اجتماع مجلس اإلدارة.  آالن غرینبیرغ:

ال تزال مھتمة  GACأنھ بافتراض أن  GACعلى أي حال، وضح خطابنا في اجتماع  

اھتمامھا ورغبتھا في استبعاد  GACبھذا، فنحن نطلب إنشاء لجنة. كذلك، إذا فقدت 

الموضوع، فال أعتقد أن لدینا الكثیر من القوة للدفاع عن األمر. لذلك، أعتقد أن الموضوع 

معالجة األمر  ، ھل ال یزال ھناك اھتمام؟ وفي حالة اقتراح المجلس بالفعلGACداخل 

 المشاركة في ھذه العملیة؟  GACفي أحد المجموعات األخرى، فكیف تنوي 

حسًنا. لقد قضینا مزید من الوقت حول موجز المستجدات مما كنت أخطط لھ. حسًنا،  

 معذرة یا ھولي. تفضل. 

 

ولكن أیًضا إنھا مشكلة ذات صلة، ولم تكن ھذه فقط مشكلة التزامات المصلحة العامة،  ھولي رایتش:

، ونوع الھیاكل التي ستكون ساریة، وربما ھذا سؤال موجھ gTLDاللبس من نطاقات 

 gTLDومجلس اإلدارة، إذا كنتم تتذكرون عندما نظرنا في بعض نطاقات  GACإلى 

واألسماء ولم یكن القرار حول بعضھا متسًقا مع القرارات األخرى حول األسماء. لذا، 

بالفعل فیما إذا كانت ھناك جولة ثانیة،  gTLDلفعل في نطاق ھل ھناك آلیة للتعامل با

مع مشكلة اللبس ھذه مقارنة بمشكلة التزامات المصلحة العامة؟ ألنھا أمور مختلفة. وإذا 

كنتم تتذكرون، فبعض ھذه القرارات كانت أن األسماء مماثلة تماًما، ولذلك، ال یمكن أن 

خرى بدت متعارضة تماًما مع ھذا. فھل ھناك یبقى االسمین، وبعد ذلك، ھناك قرارات أ

 آلیة للتعامل مع ھذا لھذه الجولة؟ وھل تتذكرون القرارات غیر المتسقة؟ یجب علیكم ذلك. 

 

وأعتقد أنھ كان ھناك درس لقد كنت أنتظرك فقط لالنتھاء من السؤال قبل أن أجیب علیھ.  آالن غرینبیرغ:

من الجولة األخیرة وھي أنكم ال یمكنكم إنشاء نظام للمحكمین الخارجیین الذین  مستفاد

أحكام متعارضة. كما أعتقد أن مجلس اإلدارة قد استفاد من ھذا الدرس. وأعتقد  یصدرون

جدیدة قد استفادت من ھذا الدرس. كذلك، لدي قدر من االعتقاد بأن القواعد ال GNSOأن 

ستتناول ھذه المشكلة بالتحدید. لكني ال أعتقد أنھا منفصلة تماًما عن ھذا األمر. ومع ذلك، 
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بین جمیع المشاكل المطلوب التعامل معھا، أنا أكثر ارتیاًحا ألن یتم تناول ھذه فمن 

 بصورة مناسبة. 

یر. معذرة، أولیفحسًنا. البند التالي، وسأتابع إلى البنود التي لیست موجًزا للمستجدات.  

 تفضل. 

 

نعم، شكًرا لك، أالن. قد یتساءل بعضكم عن ھذه المشكلة حول التزامات المصلحة العامة،  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

عن سبب أننا نقصد بشدة النظر في ھذه األمور، وأحد المشكالت ھي أن العدید من 

رید غیر المرغوب الجدیدة تستخدم اآلن بصورة موسعة ألغراض الب gTLDنطاقات 

فیھ والتصید، مع التظاھر بأنھا واردة من البنك الخاص بكم أو من الطبیب أو أي ما 

الجدید، كان الرد الذي حصلنا  gTLDیكون. وعندما ناقشنا مبدئًیا ھذا مع لجنة برنامج 

علیھ من السجالت في األطراف محل التعاقد ھو "ال توجد مشكلة." والموضوع ھنا ھو 

نا في اإلحصاءات وأننا قد توقعنا ذلك، فمن الغریب مدى سرعة التعامل مع أننا نظر

الجدیدة من قبل األشخاص الذي سیرسلون البرمجیات الضارة وباألساس  gTLDنطاقات 

 األ/ور التي تؤثر على المستخدمین النھائیین بصورة سلبیة للغایة بالفعل. 

 

السؤال ھو، التالي ھو تأثیر اإلستراتیجیة [غیر مسموع]  شكًرا لك، أولیفر. حسًنا. كان آالن غرینبیرغ:

. وال أعتقد أنھ سیكون سؤاالً موضوعًیا. كذلك، توجد فرصة ALACو GACعلى 

معقولة بالنسبة الجتماع ب القادم فیما یتعلق باالنتھاء من عملیة إعادة الھیكلة بسبب تغییر 

ة فعلیة في األمر. كذلك، لم ، لیس لدیھم مشكلGACالموقع وأعرف أنھ من وجھة نظر 

 أعرف في وقت كتابة ھذا، لذا ال أعتقد أن األمر سیكون نقاًشا موضوعًیا للغایة. 

لدي مخاوف شدیدة للغایة  الجدید التي كنا نتحدث عنھا. gTLDاألمر األخیر حول جولة  

دئ عدًدا من المبا GACھنا. وإذا كنتم تذكرون ما حدث الجولة السابقة، فقد أصدرت 

، فقد بدا أن األشخاص یرون GNSOو GACالجدیدة، وكذلك في  gTLDفي نطاقات 

لم یتفاعال أثناء عملیة وضع ھذه السیاسة. ولیس ھذا ھو  GNSOو GACأن كل من 
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بصورة روتینیة، "علیكم النظر فیما  GACالحال. فقد تفاعال بالفعل. ومع ذلك، فقد قالت 

والتأكد من متابعة كافة المبادئ." لذا، لقد كان األمر فقط بعد أن قلناه. وقراءة مبادئنا. 

أوشكت السیاسة على التنفیذ بعد عدة سنوات من بدء طرح المشكالت. ولدي بعض 

المخاوف في ھذا الصدد بسبب الوقت، فآخر مرة تحققت من األمر، كان ھناك بعض من 

ھذه ولكن لیس  PDPحول  ، أي أنھم استلموا سلسلة المراسالتGACالمراقبین في 

، GAC. وبالرغم من معرفتنا بأ،ه ال یمكن ألي أحد التصرف نیابة عن GACأعضاء 

الذین على درایة بالمشكالت التي تھم الدول، كما أعتقد، فمن  GACمع وجود أعضاء 

المھم للغایة مشاركتھم والمقصد من ھذا البند ھو دفع ھذه الفكرة ومحاولة التوصل إلى 

 من خاللھا بحیث ال یكونون بعد اآلن في وضع تفاعلي.  GACن أن تشارك طرق یمك

یمكنني اآلن بالتأكید أن أعرض كافة ھذه البنود إلى الدرجة التي یشعر عندھا أي شخص  

بالراحة فیما یتعلق بالحدیث عنھا، إال أني أفضل أال أكون الصوت الوحید المسموع. لذا، 

الراھن، لذا، رجاء، إذا كنتم مھتمین بعرض أي من  فأنا ال أطلب متطوعین في الوقت

 ھذا أو أن تقدموا أحد العروض المتعددة من أي من ھذا، فدعونا نتحدث بصورة شخصیة. 

ھل ثمة شيء آخر فیما یتعلق باللجنة االستشاریة الحكومیة؟ ال أرى شیًئا، لنتوجھ إلى  

 مجلس اإلدارة. 

 

 تمادھا جمیًعا [غیر مسموع][غیر مسموع] تم اع سیدة غیر معروفة:

 

 أعتقد ذلك. حسًنأ، ال یتعلق األمر "باالعتماد." وقد نشرنا بالفعل الجدول الزمني. ھولي؟  آالن غرینبیرغ:

 

ھذا مجرد سؤال فقط. ھل ھناك أي شيء یمكن القیام بھ بخصوص االنتقال والذي علینا  ھولي رایتش:

 أن نتحدث عنھ على اإلطالق؟ 
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 ألم یكن ھذا ھو البند األول؟  غ:آالن غرینبیر

 

 عذًرا. نعم. ھولي رایتش:

 

 ھل یمكننا طرح األسئلة، أو المشكالت على المجلس. شكًرا.  آالن غرینبیرغ:

حسًنا. األمر األول، وھو عرضنا للوضع الراھن أو أي شيء آخر علینا رفع تقریر بھ  

فبحلول وقت اجتماعنا مع مجلس اإلدارة، أفترض أن سنكون قد اتخذنا في ھذا الوقت. 

قراًرا. كما أنھم یضعون تعلیقاتھم على جدول األعمال فیما یتعلق بتقریر مجموعة العمل 

، لذا، أعتقد أنھما یتداخالن بصورة كبیرة. ونحن ICANNالمجتمعیة لتعزیز مساءلة 

للقبول من طرف واحد، لما ورد في التقریر نعرف أن مجلس اإلدارة قال أنھم مستعدون 

وأعتقد أنھم متحمسون الكتشاف ما إذا كان الجمیع كذلك. وكما قلت، حتى ذلك الحین 

أفترض أننا اتخذنا قراًرا وأعلنا ھذا القرار، لذا ال أعتقد أن األمر سیكون نقاًشا موضوعًیا 

 للغایة. ال تدرون أبًدا. 

 ة التي كنا، عذًرا، تیجاني. تفضل.أ/ا األمر الثاني فھو المشكل 

 

، CCWGشكًرا لك، أالن. نعم، أعتقد أننا قررنا بالفعل فیما یتعلق بموقفنا من تقریر  تیجاني بن جمعة:

ولكن النقاش ربما سیكون جیًدا ألنھم طلبوا ھذا، ولدینا بعض النقاط التي أود مناقشتھا 

ولكن لدینا بعض الشھادات منھم  معھم. ویرجع ذلك إلى أننا لسنا في موقف تعاقدي،

 وربما یكون لدیھم توضیًحا یریدونھ منا. 
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بالتأكید، إذا كان لدینا شیًئا نود أن نقولھ، فنحن ال نعتمد بوضوح شیًئا لدینا التزام شدید،  آالن غرینبیرغ:

في الواقع، حسب المیثاق، بقول ما ال یرضینا وما نرید إصالحھ. كما أعتقد أن الجمیع 

م ما سیتضمنھ ذلك في حالة التصرف بالفعل وفًقا لالنتقال. لذا، فال یعني ذلك أننا لن یفھ

نقوم باألمر، بل أنھ أقل احتماالً مما قد یكون بخالف ھذا. كما أننا أجرینا نقاشات حول 

 ما إذا كنا سنقدم بیاًنا مع اإلجابة ھناك شيء ال نزال نحتاج لمناقشتھ في ھذه المجموعة.

بوضوح، إذا أدرجنا بیاًنا رسمًیا، وھو ما طلب منا لیون عدم القیام بھ ولكن مع ذلك، 

أعتقد أننا سیكون علینا أن نذكره ونرید أن نذكره في ھذه النقطة. كما أنھ من المتصور 

أننا ال یمكننا تقدیم بیان رسمي ولكن ال نزال نرید طرح عدد من المشكالت التي لدى 

عدم االقتناع فیما یتعلق بھا. كذلك، أود أن أتمكن من تحدید األمور المجموعة ككل بعض 

التي لدى المجموعة قدر من عدم االقتناع بشأنھا ولیس فقط فرد واحد. ولكن بوضوح، 

ھذا قرار سیكون علینا جمیًعا اتخاذه في األربع وعشرین ساعة القادمة. حسًنا. ھل توجد 

 متابعة؟ متابعة وبعد ذلك، أولیفیر. 

 

حتى إذا كان اعتمدنا بالفعل التقریر بدون بیان، فلن تضر المناقشة على اإلطالق. وإذا  تیجاني بن جمعة:

. ALACلم یكن ھناك شیًئا لإلبالغ عنھ أو وضعھ بعین االعتبار كموقف رسمي في 

كذلك، سیكون ذلك توضیح فقط، على سبیل المثال، ألني أشعر أننا في مواقف قریبة 

لدینا بالفعل معارضة، لذا، فاألمر فقط، حیث أننا نضعھ على جدول األعمال للغایة ولیس 

 وحیث أننا نضعھ باألساس على جدول األعمل، فأعتقد أن علینا االحتفاظ بھ. 

 

لیس ھناك سؤال حول ذلك في جدول األعمال. حتى إذا كان بنًدا لثالثین ثانیة على جدول  آالن غرینبیرغ:

سؤاالً حول ما إذا كان على جدول األعمال أم ال. حیث أننا نضعھ  األعمال. لذا، ھذا لیس

ھناك، ولكنھ یأتي متأخًرا. ومع ذلك، أود أن أقترح أن نؤجل أي نقاش حول كیف نعرض 

بالتحدید األمر حنى نقرر فیما إذا كانت إجابتنا ھي ویمكننا العودة إلى النقاش حول ما 

بموضوع ما نقولھ. وبخالف ذلك، فھي مناقشة  نقولھ إلى مجلس اإلدارة بمجرد معرفتنا

 افتراضیة في ھذه النقطة. أولیفیر. 
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، حیث أني قضیت GNSOشكًرا لك، أالن. أحد األمور التي حدثت أمس، في قاعة  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

، ویبدو ICANNمعظم الوقت أمس في نقاش مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز مساءلة 

ت المخادعة ھي عدد التغییرات، أو التغییرات الصغیرة أو الكبیرة أنھ أحد المشكال

لبعضھا كما أعتقد، والتي یحاول المجلس طرحھا في اللحظة األخیرة. كذلك، أردت فقط 

حول موقفنا فیما یتعلق بھذا، ألن األمر قد یكون أن  ALACالتأكد من وضوح رؤیة 

ث ھنا عن القیم الحدیة، والنقاط األخیرة مجلس اإلدارة یطرح سؤاالً حول ذلك. وأنا أتحد

التي قدمھا المجلس والتي ال یمكنني أن أقول أنھا تسبب في سخط، ولكن بالتأكید أغضبت 

 وحتى خارجھا.  GNSOبعض األشخاص في 

 

لیس لدي قائمة بھذا أمامي، ولكن ما أتذكره ألغلبیتھا أنھم دعموا المواقف التي اتخذوھا.  آالن غرینبیرغ:

لذا، أعتقد أننا متفقون بصورة عامة. وقد تكون تفاصیل كیفیة قولھم ھذا مختلفة إلى حد 

ما، إال أن أھم موضوع ھو ذلك الذي أخذ وقًتا أطول لحلھ كان القیمة الحدیة للتصویت 

بإقالة المجلس. كما أعتقد أننا اتخذنا موقًفا جیًدا في تحدید نفس األمر. وقد استخدمنا 

 للقیام بذلك، إال أني أعتقد أن مواقفنا كانت متقاربة للغایة. كلمات مختلفة 

 

 ؟ ال یمكن للجنة التصویت على أمور تتعلق بھا؟GACواألمر المتعلق بلجنة  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

 

 GACلقد قبل مجلس اإلدارة ھذا. ولم یرغب أحد منا في تخفیض ھذا. فال أعتقد أن  آالن غرینبیرغ:

 أعتقد أن مجلس اإلدارة قام بھذا. بل أعرف أن مجلس اإلدارة لم یقم بھذا، قامت بھذا. وال

أو على األقل بعض أعضاء المجلس. كما أعرف أننا لم نقم بھذا، لكننا قبلنا ھذا في النھایة 

تقبل األمر. وكمجموعة،  GACكمجموعة. حسًنا، یبقى األمر متعلًقا بمعرفة ما إذا كانت 

األ/ر وقبلناه وفًقا للتخفیض، وھو تقلیل القیم الحدیة للتصویت.  فقد قبل مجلس اإلدارة

لذلك، أعتقد أن مواقفنا كانت مماثلة. وأعتقد من الناحیة الفلسفیة، أننا اعتقدنا بعدم وجود 

حاجة لذلك وأنھ یجب عدم وجودھا كما كان ھذا ضاًرأ للعالقات بین مختلف الجھات. 
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خذت موقًفا شدیًدأ بأنھا لن تعتمد ذلك في حالة ، فقد اتGNSOولكن بالنسبة لمنظمة 

تركھ دون تغییر، وھذه ھي الطریقة التي یتعامل بھا العالم. لذا، ال أعتقد أن ھناك أي 

 مشكلة لدینا مع مجلس اإلدارة. تیجاني. 

 

، ألنھا لن تتخذ أي موقف. وال یمكن GAC. فال تسأل عن GACلقد سأل أولیفیر عن  تیجاني بن جمعة:

یكون بھا إجماع حول أي شيء. وال أعتقد أنھم یعارضون ألنھم ال یمكنھم اإلجماع  أن

 على ذلك. 

 

حیث أننا في اجتماع خاص، ال یتم تسجیلھ أو نشره، ھذه مزحة. لقد أخبرني أحد  آالن غرینبیرغ:

ھو، ربما یمكنھم االنتھاء، وأنا أقتبس،  GACاألشخاص أن أحد األمور التي قد تقوم بھا 

على عدم  GACإلى عدم معارضة المقترح. واآلن، أنا متأكد تماًما من كیفیة تصویت 

المعارضة. وربما ال یقول أحد بصورة رسمیة "نحن نعارض." أو ربما قال أحد 

األشخاص ذلك، واعترض آخر. ألنھ سیوجد بالضرورة من یعارض. فھذا بیان مزدوج 

یر من الصعب للغایة تفسیره، ولكن ربما یبدو إیجابًیا، لذا ال أعرف ما سنتوصل إلیھ مث

 وحیاتي معقدة بما یكفي لعدم الرھان على ذلك في ھذه المرحلة. وفاء؟ GACمن 

 

ستصوت بعدم التأیید، لذا، ال یوجد إجماع. لذا،  GACنعم، إن فھمت جیًدا ما یعنیھ أن   وفاء داھماني داعفوري:

سیؤیدون؟ وإذا كانوا في موضع یسمح لھم بالتوصل إلى [غیر مسموع]، فاألمر  ھل

نفسھ، كما أنھم یناقشون ما إذا كانوا في موضع لن یسمح لھم بالتعلیق على عدم اإلجماع. 

لذا، سیوافقون  -لذا، فھل ھم في موضع یسمح لھم [غیر مسموع]؟ إنھا عملیة معكوسة 

 ح للمجتمع.على ذلك وسیكونون في موضع یسم
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لقد رأیت تعریًفا مرة للدبلوماسي، وال أتذكره بالتحدید، الصیاغة، لكن المغزى كان  آالن غرینبیرغ:

"الدبلوماسي ھو شخص ما یمكنھ إھانتك في وجھك وجعل األمر یبدو كمجاملة." حسًنا. 

دبلوماسي. فال أعرف كیف سیقومون بصیاغة البیان، ولن  154من  GACوتتكون 

خمین ذلك اآلن. حیث أنھم لدیھم أحد التحدیات الصعبة. وقد تم تقسیمھا مع العدید أحاول ت

بالفعل  GACمن األشخاص بشدة في كال الطرفین. وفي نفس الوقت، ال یمكن النظر إلى 

كمنظمة توقف عملیة االنتقال. فھل یمكنكم تخیل الموقف بأن جمیع ھذه الدول التي كانت 

المتحدة یجب أال تتحكم في اإلنترنت، وأن تكونوا من یقول تقول لسنوات أن الوالیات 

أنھم علیھم البقاء في ھذا الموضع؟ یا لھ من موقف عسیر. لن أرغب في أن أقتفي أثر 

دقیقة، ولكني  25توماس شنایدر، ولن أتوقع بالفعل كیفیة التقدم. فلدینا توقف محدد خالل 

 أرى عدًدا من األیادي المرفوعة. سیون.

 

، اآلن، أو ھل سیكون CCWGشكًرا. أردت فقط التأكید على العملیة ھنا. وسأناقش مع  أوجیدجي: سیون

 الحًقا، ألني لدي بضعة نقاط وال أرید... GACھناك وقت لمناقشة مشكلة 

 

 نحن نناقش حوارنا مع مجلس اإلدارة. آالن غرینبیرغ:

 

 حسًنا. شكًرا.  سیون أوجیدجي:

 

إلى المجلس. كما أنا لست متأكًدا من أني  GACویبدو أننا انحرفنا إلى توقع ما ستقولھ  آالن غرینبیرغ:

أتذكر كیفیة الوصول إلى ذلك، ولكني أقترح أننا ربما ال نرید البقاء ھناك لفترة طویلة. 

وال یمكننا أن أرى أي بطاقة مرفوعة ھناك. في مكان ما في المنطقة، ربما یكون 

 استیان. سباستیان. تفضل، سیب

 

 ؟GACكیف سیرد مجلس اإلدارة على  [شخص غیر محدد]:



 AR  1والقیادة اإلقلیمیة، الجزء  ALACجلسة عمل  -مراكش 

 

 43من  14صفحة 

 

ونطلب اآلن  GAC؟ حسًنا، ال نعرف ما ستقولھ GACكیف سیرد مجلس اإلدارة على  آالن غرینبیرغ:

. ربما تودون تولى GACتوقع كیفیة استجابة مجلس اإلدارة إلى بیان غیر معروف من 

 سباستیان. مسؤولیة االجتماع ورئاسة ھذا الجزء. 

 

نعم. نفس األمر. سأقول نفس السؤال الذي طرحھ سیون، ولكني قد أقترح أن نتوقف عن  سباستیان باتشولیھ:

، CCWGمناقشة المحتوى. فنحن نحتاج بعض الوقت لمناقشة ھذه المشكلة أثناء جلسات 

ودعونا نتفق على الموضوعات وما إذا كانت تحتاج لمزید من النقاش، ودعونا نحدد 

وقت العمل على ھذا. فنحن نحتاج للوقت إلجراء ھذه المناقشة. كما أن لدي بعض 

التعلیقات في ھذا الصدد. وال أعتقد أن الوقت مناسب لذلك. رجاء دعوني أنتھي من جدول 

ھذا االجتماع مع مجلس اإلدارة وأعرف ما یمكننا الحفاظ علیھ وما ال نحتفظ بھ وبعدھا، 

 خر من االجتماع. شكًرا. سنناقش الموضوع في جزء آ

 

شكًرا لك، سباستیان. وھذا ما كنت أحاول القیام بھ، ربما دون تحقیق نجاح. ربما نتباع  آالن غرینبیرغ: 

في  2، الذي نناقشھ بالفعل ببعض التفصیل. یتمثل موضوع البند رقم 2في البند رقم 

نرى حتى ما إذا كانت التعلیق على األسباب المنطقیة لدینا إلرسال الخطاب، أي أننا 

المحددة، فعلینا فھمھا  TLDالمشكلة ال یمكن حلھا من خالل تغییر العقود في نطاقات 

 بما یفكي بحیث یمكننا تجنب المشكالت المماثلة عند التقدم إلى جولة جدیدة. 

عالوة على ذلك، أتوقع أن یتوصل مجلس اإلدارة إلى اقتراح بتنفیذ اإلحالة إلى  

قائمة. وما أخاف منھ ھو موضوع، ھل سیتم التعامل مع ھذا بالفعل؟ وھل المجموعات ال

بدأت  GACإذا كنا نقوم بھ في ھذه المنطقة، وحیث أن  GACھناك بالفعل مشاركة 

ھذه المشكلة الشاملة، فال أعتقد أننا یمكننا تجنب مشاركة اللجنة فیھ، وھو أمر غیر واضح 

ع ذلك، ال أعتقد أننا سنرفض األمر بسبب أنھا أنھ سیحدث في أي من ھذین المسارین. م

طریقة مناسبة للتقدم. مرة أخرى، ھذا ھو موقفي. وسأعكس مع ذلك موقف اللجنة. أیة 

 تعلیقات على ھذا؟

 أعتقد أننا اتخذنا قراًرا.  
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ھو مشكالت المیزانیة. ھناك جانبین لھذا. األول ھو الجمعیة العامة متعددة  3والبند رقم  

وتخطیط القمة التي كنا نتحدث عنھا. وإذا كنتم تذكرون، فنحن نخطط للجمعیات السنوات 

العامة عبر السنوات الماضیة من خالل تقدیم طلبات المیزانیة سنوًیا. غالبیتھا. كما أن 

 بعضھا قد قدم في سنوات مبكرة بصورة أكثر تخصیًصا.

صصة، بمعني، أنھا لم یتم من ناحیة أخرى، تم االنتھاء من كافة طلبات القمة بصورة مخ

إنجازھا عبر طلب المیزانیة العادي، ولكن عبر طلب خاص إلى مجلس اإلدارة. وقد تم 

إنجاز األمر لعدة أسباب، من بین أمور أخرى، تتمثل في أن تكلفة القیمة ھي بالكاد نفس 

حجم المخصص الكامل لطلبات المیزانیة الخاصة لكافة اللجان االستشاریة ومنظمات 

لدعم. كذلك، لیست فرصة طلبنا ألمر ما والحصول على المجموعة الكاملة حصرًیا من ا

 بین الجمیع كبیرة بصورة خاصة.

وقد أنشأنا نموذج لذا، فقد تم إنجاز ھذا عبر عملیات أخرى، إال أنھا كانت عملیات صعبة. 

للجمیعة العامة بالكاد مرة كل خمس سنوات وقمة كل خمس سنوات بجانب جمعیة عامة 

واحدة لكل منطقة بصورة مؤقتة. كذلك، أعرف أن بعضنا تحدث عن مزید من القمم، 

اقترح فادي في آخر اجتماع أن یكون لدینا قمة كل سنة. ولم أرى الكثیر من المتطوعین 

وال أعتقد أن المجتمع ككل سیكون مھتًما بإنفاق ھذا القدر من المال كل لتنظیم األمر، 

سنة. لذا، اعتقد أن النموذج المطروح اآلن لیس معقوالً. فھل یجب ضغطھ ألربع سنوات 

 بدالً من خمسة؟ إنھ سؤال جید. إال أن ھذا تغییر طفیف على ذلك. 

ذلك بصفة ثابتة ھي الحصول على مع ذلك، فقد تم اقتراح أن الطریقة الوحیدة للقیام ب 

بتقدیم ھذا المستوى من التمویل بصفة منتظمة، وقد كنا نعمل،  ICANNالتزام من 

أولیفیر بالتحدید كان یعمل، على مسودة بأننا نرى جمیًعا مسودات من، لإلقناع بالضرورة 

 بالسلطات المطلوب االلتزام بھا بمستوى التمویل المتعدد ھذا.

"نحن نمول سنة مرة واحدة. وال یمكننا تمویل المزید.  ICANNتقول اآلن، عادة ما 

وفي حالة عدم إنفاق المال في سنة واحدة، فستعودون إلى نقطة الصفر." وھذا قرار. 

حیث یمكن االحتفاظ بالمال في حساب بنكي حتى السنة المالیة التالیة. فھو لن یتبخر. لذا، 

 فھذا قرار مدروس.
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لعدة سنوات اآلن بأنھم  ICANNعاملین في الشؤون المالیة في ولدینا رسائل من ال

یفكرون في التمویل متعدد السنوات لمختلف األمور. وقد تم تقدیم البیان بقدر أكبر مؤخًرا. 

بأنھم سیكونون  ICANNكذلك، لدینا مؤشرات قویة من عدد من كبار العاملین في 

ي الذي لدینا اآلن ھو االنتھاء من الوثیقة متعاطفین مع ھذا النوع من الطلبات، لذا فالتحد

وعرضھا قریًبا، وسنضع ببساطة العمل األساسي مع مجلس اإلدارة ككل، ألنھ بالرغم 

من حدیثنا مع األفراد حول األمر، فلم نتحدث مطلًقا إلى المجلس عن ذلك. وھذه ببساطة 

 فرصة لشرح سبب أننا نقوم بذلك وقول أن الوثیقة ستظھر قریًبا. 

كما أني أفترض أن أولیفیر سیقوم بالعرض الرئیسي بھذا الصدد حیث أنھ كان الشخص  

 المسؤول عن ھذا، ولكننا نرحب بالتأكید بأي مداخلة. أرى بطاقتین، تیجاني ثم سباستیان. 

 

شكًرا لك، أالن. أعتقد أن مقترحنا بوجود طلب خاص متعدد السنوات ربما یكون بدیالً،  تیجاني بن جمعة:

، في میزانیتھا ICANNلكن البدیل الثاني ھو وجود طلب بإدراج ھذا النشاط في میزانیة و

الرئیسیة. وھذه ھي الطریقة التي لن یكون بھا ذلك شیًئا یتبخر، بل سیتم إدراجھ في 

المیزانیة. وإن أمكننا اإلقناع بأن ھذا ھو الوقت المناسب، ألنھ بعد ذلك مع المساءلة 

 ا إذا كان یمكننا اعتماد قرار مماثل. شكًرا. الجدیدة، ال أعرف م

 

حتى أكون واضًحا، أعتقد أننا نسأل عما قلتھ بالتحدید، وھو أننا ال نقدم ھذه الطلبات.  آالن غرینبیرغ:

وربما ال یزال علینا قول أن ھذه ھي السنة التي نرید فیھا واحد من أمریكا الشمالیة في 

طلب المیزانیة الخاصة، فنحن نحتاج لعملیة ما للقیام بھذا. ولكن ما نطلبھ ھنا ھو توفیر 

العامة للسماح بھذا النوع من المصاریف. ولم  ICANNالتمویل الشامل في میزانیة 

ت المحددة، كما أني ال أعتقد أن ورقة أولیفر فعلت، ألننا ال یمكن أن أستخدم ھذه الكلما

نتحلى بقدر كبیر للغایة من االفتراضیة فیما یتعلق بالتنفیذ. ولكني أعتقد أن االلتزام بوجود 

 نتیجة نھائیة أمر مھم. سباستیان. 
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كعملیة، ھل حددنا اجتماًعا مع اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة قبل ھذه المناقشة؟ ألني نعم.  سباستیان باتشولیھ:

سأحذركم من طرح ھذا مباشرة أمام مجلس اإلدارة بالكامل. وسیكون لدیكم معارضة 

على الفور من بعض األعضاء، كما أننا نحتاج بالفعل إلدراك أن، یمكنني أن أخبركم أنھ 

وا ذلك، وقًتا طویالً ومناقشات كبیرة مع العدید من األشخاص أخذ مني، حتى إذا لم تر

في مجلس اإلدارة لطرح موضوع التمویل في القمة الثانیة. ویمكنني أن أقول لكم أن 

بعض أعضاء مجلس اإلدارة ال یزالون ھناك، وقد كان من الصعب للغایة إقناعھم. لذا، 

اقشة مع اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة، في حالة اكتشافھم أمر مماثل، وإذا لم یمر عبر من

فسیتسبب ھذا في مشاكل. فاألمر یتعلق بالعملیة. وأنا أتفق تماًما مع المقترح. ولیس لدي 

شك في أنھا طریقة جیدة للتقدم. ما یھم أیًضا ھو كیف سیمكننا القیام بذلك. شكًرا جزیالً 

 لكم. 

 

سیكون نقاًشا مع اللجنة المالیة لمجلس اإلدارة. وقد كانت للتسجیل، لم یكن ھذا، أو ربما  آالن غرینبیرغ:

 ھناك مناقشات مع األعضاء األفراد. تیجاني. 

 

لدي تعلیق آخر. أولیفیر، إن أمكنك تقدیم العرض ببساطة، ال تعرض الجداول، رجاًء،  تیجاني بن جمعة:

ح بأبسط المقتر ألن ھذا سیتسبب في كثیر من اللبس. قدم المقترح، أولیفیر؟ علیك تقدیم

ما یمكن بحیث یمكن للجمیع فھمھ ورؤیة تأثیر المیزانیة بشأنھ. وفي حالة وضع الجدول، 

 فسوف...

 

إذا تسنى لي الرد. لذا، تتضمن آخر نسخة من الوثیقة جدوالً مبسًطا معًدا في صفحة  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

قام، وال یتضمن كافة واحدة، وھو أسھل بكثیر لطرحھ. وھو ال یتضمن كافة األر

التفاصیل. والفضل یرجع إلى نصیحة الخبیر من أرییل، في أننا استطعنا أن نجعلھ مفھوًما 

 لطفل في الثالثة. لذا، أتمنى أن یمكن أعضاء مجلس اإلدارة من فھمھ. 
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لن أطرح ھذا االفتراض. ولكن، لیس من عادتنا استخدام مساعدات بصریة لھذه  آالن غرینبیرغ:

 ATLASاقشات، لذا، لن أعتقد أننا سننشر الجداول للجمعیات العامة السابقة وكذلك المن

 السابقة في ھذا االجتماع بالتحدید. 

 سباستیان، ھل ھذا طلب جدید أم طلب قدیم للكلمة؟ طلب قدیم. ھل ھناك شيء آخر؟ 

البند التالي، بند ب، ھو تحدید عدد الطلبات والطلب الخاص ھو اسم العملیة التي حسًنا. 

نمر بھا لتقدیم الطلبات قبل المیزانیة، وھو األمر الممیز لنا. وقد قدمنا العدید منھا في ھذا 

الوقت مما ال یجعل تقدیمھا مفیًدا. كذلك، فنحن ال نطلب في أحدھا أموال بل نطلب القدرة 

ام فترات السفر بصورة مرنة مثل كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة على استخد

األخرى، باستثناء أن لدینا أحكام خاصة بنا. كما نناقش ھذا مع أفراد فریق العمل باستمرار 

 . 1واإلجابة دائًما "ال، عذًرا. ھذه ھي القاعدة." حسًنا، ھذا ھو رقم 

لًبا خاًصا للمیزانیة لتوفیر أموال من مخصصات ، فیتمثل في أننا قدمنا ط2أما رقم 

لزوج اللغات  LACRALOتكنولوجیا المعلومات إلصالح مشكالت الترجمة في 

 ، ولم یتم حلھا. 2008اإلسبانیة/اإلنجلیزیة. وھذه مشكلة نعاني منھا منذ 

إضافة إلى ھذا، فاألمر الثالث كان إستراتیجیة االجتماع الجدیدة المقترحة بأنھ في 

االجتماع "ج"، یتم تخصیص الیوم األخیر بالطریقة التي جرى بھا األمر في دبلن ، بأن 

یكون لبناء مجموعة فریق التطویر المحترف للتأكد من أن لدینا بدایة جیدة، مع أن علینا 

تقدیم طلب خاص لتمویل ذلك. وسأفترض أنھ إذا كانت لدینا إستراتیجیة جدیدة تقول أن 

دام یوم الجمعة، فسنطرح السؤال "كیف یمكننا التخطیط الستخدامھ ھذه ھي كیفیة استخ

 وما مقدار المال الذي نحتاجھ؟" مقارنة بتقدیم طلب مخصص. 

أما األمر األخیر، والذي ال یزال قید التحقیق ألننا نحاول التوصل إلى حقائق فعلیة، فھو 

ممیًزا. كما كان ھناك  أننا طلبنا عقد جلسة إستراتیجیة یوم السبت والتي تتضمن غداءً 

التي یبدو أنھا أصیبت بالملل، بینما لم یحدث  ICANNعدًدا من المجموعات األخرى في 

 ھذا لنا، والسؤال ھو لماذا ال یوجد إنصاف؟ 
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اآلن، في ھذه النقطة، قیل لي أنھ ال یوجد عدم إنصاف، فقد حصلوا على تمویل خاص، 

قد قدمت بعض االستفسارات الكتشاف حقیقة لیس تمویالً خاًصا، بل مولھم شخص ما. و

عبر ثماني سنوات، فأنا أشك بشدة في ذلك.  GNSOاألمر. واستناًدا إلى تاریخي في 

 ولكن سنرى. فقد یتوصل الشخص أو ال یتوصل إلى القائمة حسب ما یحدث. 

كذلك، لم نطلب في أي من ھذه الحاالت تدخل مجلس اإلدارة والقیام بأي شيء. واألمر 

و، أننا كان علینا تقدیم طلب خاص للمیزانیة، ألنھ یبدو أنھا الطریقة الوحیدة لجذب ھ

انتباه الناس. وھذا یوضح وجود مشكلة ما في العملیة. كما أننا یجب أن نتمكن من جذب 

االھتمام وحل المشكالت بدون المرور بعملیة كتابة النموذج المكون من صفحتین وتقدیمھ 

عندما ال یمكن للجنة القیام بأي أمر في ھذا الموضوع الذي ننظر فیھ.  إلى اللجنة المالیة

وھذه ھي المشكلة، وال حل لھا. اآلن، سأوضح لكم أن مجلس اإلدارة یعمل بكد لحل 

المشكالت، وھو ما أشعر نحوه باالمتنان. ولكن، لیس ھذا سبب وجودھا على جدول 

 األعمال. 

فاصیل الشكاوى التي لدینا واحًدا تلو اآلخر، ولكنني لذا، ال ارید بالفعل أن أنتقل إلى ت

ببساطة سأشیر إلى وجود مشكلة في النظام إذا كان علینا جذب انتباه شخص ما إلى 

 مشكلة تكنولوجیا المعلومات على سبیل المثال. 

التعلیقات. األسئلة. أولیفر... تیجاني، معذرة. ال یبدو أني جید بالفعل في النظر في 

 الرأسیة الیوم.  البطاقات

 

دقیقة حتى نھایة ھذا االجتماع، وعدد  60شكًرا لك، أالن. وآالن، ال تنسى أن لدینا  تیجاني بن جمعة:

المشكالت التي نود مناقشتھا كبیر للغایة وھي طویلة للغایة. لذا، أخشى أن نضطر لتخفیف 

ي. وأیًضا، لنا، بالنسبة ل على سبیل المثال مشكلة القمة، التي تحتل األولویة األعلى بالنسبة

یمكن االنتھاء من ھذه المخاوف التي طرحتم عبر خطاب إلى مجلس اإلدارة. كما أننا 

یسمح لنا بتقدیم النصحیة إلى مجلس اإلدارة إال أننا یمكننا أیًضا مشاركة مخاوفنا معھم 

نھا نشعر أ وربما نتلقى رًدا منھم. لذا، ربما علینا تخصیص ھذا االجتماع للمشكالت التي

 مھمة للغایة لنا. شكًرا. 
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سأقترح أن نتعامل مع ھذا عبر ترتیب البنود بصورة مختلفة، وسیكون لدینا مرونة القیام  آالن غرینبیرغ:

بذلك. وال یمكننا دفعھا فحسب اآلن، كما أني ال أعتقد أن علینا ھذا. فقد تم طرح كافة ھذه 

ار الالزم، ولیس فقط إرسال خطاب بھذا البنود ألننا نرى أن ھناك مستوى من الحو

الشأن. وللتسجیل، فإن أولیفیر یقترح طرح مشكلة أخرى مع مجلس اإلدارة فیما یتعلق 

بسبب حصول العاملین فحسب على المیاه في ھذه االجتماع، أما بقیتنا فعلیھم... یرید 

 أولیفیر قول شيء بخصوص تعلیقي. 

 

شكًرا لك، أالن. ال، ولكن كان ھناك خطاب أرسلتھ إلى ستیف كروكر، كما أعتقد. فھل  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

 تم توقیعھ بالتضامن من... ھل كان تیجاني أم أنت؟ ھل تلقیت رًدا؟ 

 

وقد حاولنا تناول المشكلة، إال أن النتیجة ھي كان لدینا اجتماع مع الشخص المناسب.  تیجاني بن جمعة:

أني لن أتحدث عن ذلك. ولكني أقول أن ھناك تفاعل. ونتیجة الخطاب، كان ھناك تفاعل، 

 ولكن ما حدث بعد...

 

عذًرا، كانت ھایدي تتحدث إلي، ولم أسمع السؤال. نعم، لقد تلقیت رًدا. وقد اجتمعنا مع  آالن غرینبیرغ:

الفور من مھمتھ ولم نسمع شیًئا منذ ذلك الحین من األشخاص  شخص تم إعفاؤه على

 الذین یتحملون اآلن ھذه المسؤولیة. 

 

 [غیر مسموع] تم إعفاؤه من منصبھ؟ [شخص غیر محدد]:

 

 حسًنأ، تم نقل المسؤولیة إلى مكان آخر.  آالن غرینبیرغ:
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 ألنھ رد. اعتقدت أنھم تخلصوا من الشخص الذي رد  لیبلوند:-أولیفیر كریبین

 

 ال، لم یتخلصوا منھا. ودعونا ال ننتقل إلى ھذا الموضوع في ھذا الوقت. فقد ذكرتني ھایدي آالن غرینبیرغ:

بأننا تلقینا نصیحة بأنھا ستكون فرصة جیدة إلرسال ورقة أولیة كتعلیق إلى التعلیقات العامة 

ذا، للقیام بھذا. لدینا مساحة حول المیزانیة المقترحة التي تم فتحھا أمس، كما أعتقد. لذا، ل

 فربما سنوجھ األمر إلى مواطن أخرى أیًضأ، لكننا سنقدمھ في ھذا المنتدى أیًضا. 

 حسًنا، دعونا، لدینا خمس دقائق فحسب متبقیة. سیون، تفضل.  

 

فقد للتوضیح، ھل كانت المیاه مزحة أو ھل ھناك أي عالقة بالخطاب الذي كان یتحدث  سیون أوجیدجي:

اني عنھ؟ التعلیق الثاني الذي لدي ھو، ھل ھناك عالقة بالطلب ب، كما قلتم، الذي لم تیج

یكن علینا تقدیمھ، فھل المقصد ھو تحدي العاملین أو مجلس اإلدارة بأن ھذا یجب أن 

یحدث عادًة بدون طلب منا. وھل كان ھذا المقصد من وراء أننا نرید إرسالھ إلى مجلس 

 اإلدارة؟

 

ما أرید نقلھ إلى مجلس اإلدارة ھو أن العملیات ككل داخل المؤسسة لحل المشكالت أو  غ:آالن غرینبیر

التعامل معھا ال تنجح دائًما. وفي حالة تقدیم طلب میزانیة فقط، حتى عند عدم وجود 

على أن ھذا یعني أموال ذات صلة، فقط لجذب انتباه أحد األشخاص، فھذا أمر خاطئ. 

أننا نضیع وقتنا، وكذلك فریق العمل، في التعامل مع المشكالت التي ال یجري حلھا. 

وبالنسبة للتعلیق على المیاه، لم أكن أخطط لعرضھ على مجلس اإلدارة، ولكنھ كان أحد 

التعلیقات التي یمكننا بالتأكید عرضھا إن أردنا ذلك. ولكن ال، نحن ال نعرض ھذا. فقد 

 ت مجرد مزحة. كان

كما تم إسقاط إستراتیجیة االجتماع الجدیدة من جدول األعمال. فقد استبعدنا ھذا بناًء على  

 اقتراح عدد من األشخاص. ثقة المستھلك. ھل ھذه ھي إستراتیجیة االجتماع الجدیدة؟ جارث؟
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 [غیر مسموع] [شخص غیر محدد]:

 

. المستھلك بأننا لدینا تفاعالن عبر الفترة القصیرة الماضیة حسًنا. تتعلق المشكلة بشأن ثقة آالن غرینبیرغ:

، واآلخر ھو مشكلة طرحھا جارث فیما یتعلق باالمتثال والتي CCWGوأحدھما خالل 

، یوجد اعتقاد أن ثقة المستھلك لیست مسألة ذات ICANNتتضمن أنھ في بعض أجزاء 

ى أن ھذه مسألة تحمل أولویة. أولویة. كما أننا نطرح ببساطة مع مجلس اإلدارة أننا نر

علیھا التفكیر في كیفیة  ICANNوھي على سبیل المثال، في مھمة االمتثال ونرى أن 

زیادة التركیز على المشكلة ككل. كذلك، أرى أن جارث یمكن أن یكون الشخص الذي 

یمكنھ الحدیث عن ذلك، ولكننا نحتاج للحدیث عن التفاصیل قبل اجتماع یوم األربعاء. 

دینا جارث وتیجاني وأتذكر أن علي المغادرة لثالث دقائق. ویمكن لالجتماع االستمرار ول

 إن أردتم، ولكن علي المغادة. جارث. 

 

شكًرا لك، أالن. لذا، أعتقد أن ھناك مشكلة محددة بین أربعة من خطاباتنا، وھي التعھد  جارث برون:

ون أنھم كان علیھم القیام بھذا بتوظیف مدیر إجراءات حمایة المستھلك جدید. وھم یقول

وأنھم سیكون لدیھم إعالن حول ھذا األمر بحلول وقت االجتماع. ولم أسمع أي شيء. 

لذا، أعتقد أنھ إذا وصلنا إلى نھایة ھذا، فسیكون لدینا العدید من اإلجابات حول مدى جدیة 

 تناول ھذه المشكلة. 

 

لم یكن لدینا وقت بالفعل للحدیث، ولكن علینا تنسیق كیفیة قول ھذا. فكما أشار نعم.  آالن غرینبیرغ:

تیجیاني، لدینا وقت محدود للغایة في ھذا االجتماع، لذا، علینا القیام باألمور بصورة 

 مركزة.

 

 [غیر مسموع] نلقي الضوء على موضوع واحد.  [شخص غیر محدد]:
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أیًضا. ولكنھ سیكون أمًرا  CCWGوضوع، نظًرا لتفاعالت حسًنا، یوجد أكثر من م آالن غرینبیرغ:

 مجمًعا. تیجاني.

 

لقد قلت بالتحدید ما كنت أرید قولھ. وھذه نقطة ھامة للغایة، لكنھا ھل یمكن التعامل مع  تیجاني بن جمعة:

دقیقة مع مجلس اإلدارة؟ ھذه ھي المشكلة. ولدینا اآلن فریق  60كافة ھذه النقاط خالل 

 ل ثقة المستھلك، لذا، ربما علینا االستفادة من ممثلنا ھناك. مراجعة حو

 

 لوحظت ھذه النقطة. وسنتحدث في الیوم التالي عن ترتیب ھذه البنود.  آالن غرینبیرغ:

األمر األخیر والذي طرحھ مجلس اإلدارة وسأقتبس ما قالوه "أن التنوع یعتبر تحدًیا في  

ICANN /منظمة الدعم، في حالتنا اللجنة االستشاریة، . كیف تؤدي لجنتكم اإلستشاریة

أن تفعلھ حیال  ICANNفیما یتعلق بتعزیز التنوع في كافة أبعادھا؟ وماذا یمكن لمؤسسة 

ھذا؟" حسًنا، أعتقد أننا، لن أقول متمیزون، ولكننا نتناول بالتأكید التنوع ویرجع ذلك في 

 ccNSOمؤسسات أخرى بما في ذلك المقام األول إلى أننا لیس لدینا خیار. اآلن، توجد 

، متوازنة بسبب أن لدیھم تمثیل إقلیمي، ولكني أعتقد حتى أكون صریًحا، ASOوكذلك 

 أننا لدینا مھمة أفضل كثیًرا فیما یتعلق بالتنوع الفعلي ولیس فقط التنوع االسمي.

دراج علینا إفي ھذا الصدد، سیكون تعلیقي موجًزا وبسیًطا، وھو أنھ إذا كنا نرید التنوع، ف

أن تنوع األشخاص الذي نتطلع لھا یأتي ببعض القواعد اإلضافیة. كما أنھا تمیل ألن تأتي 

من أماكن لیس لدیھا اتصاالت جیدة، وحیث ال یكون لدینا اتصال جید باإلنترنت، أو عبر 

الھاتف، كما ال یوجد قدر من المال یماثل ما قد یكون لدى األشخاص اآلخرین. فھي ال 

ى كثیًرا تمویالً من الشركات الغنیة. وإذا لم تصاحب محاوالتنا بالتنوع حقیقة اختالف تتلق

 الظروف الخاصة بمختلف األشخاص، وأكره وضع األشخاص بین قوسین، فلن ننجح.

ككل، مع مراعاة أنھ ال أحد منا  At-Largeعلى نفس مستوى المشكلة التي لدینا مع 

وصول إلى ھنا، والشركات التي ستقوم بترقیتنا إلى كما أعتقد لدیھ شركات تدفع لھ لل

درجة رجال األعمال، ألنھ رحلة طویلة، أو حتى دفع یوم إضافي في الفندق، فھذا مشكلة 
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بصورة عامة وكذلك  At-Largeلنا. وإذا أردنا التأكد من سماع أصواتنا من كل من 

 .یجب أن توجد استضافة لذلكالكثیر من األجزاء المتنوعة فیھا، فعلینا التحدث وبالتالي 

إال أني متأكد من األشخاص اآلخرین لدیھم أمور أخرى لقولھا وسأختتم االجتماع مع 

دقیقة وقد كانوا متحفظین للغایة حول إزالة القھوة وكل  15أولیفیر. لدینا استراحة لمدة 

مر كان األ شيء بالتحدید في نھایة الوقت. لیس لدینا قھوة ومشروبات في ھذه القاعة، كما

أمس، لذا، سأترك األمر ألولیفیر لمعرفة طول مدة االجتماع، والعودة لي بتقیر حول 

 ھذا. 

 

كما أود أن أقترح أن [غیر مسموع] نضع أوقات للتوقف، أوقات تقریبیة، وتحدید أولویة  سیدة غیر معروفة:

 الترقیم [غیر مسموع] األوقات أیًضا. 

 

سنتحدث عن ھذا بین اآلن... وقد وضحت ألولیفیر أن ھناك بعض المیاه في الزاویة  آالن غرینبیرغ:

 ھناك. ومع ذلك، علیكم عرض األمر. 

 

 ربما یمكننا أخذ استراحة القھوة، ألنھ متاحة ھناك ومن ثم، دعونا نذھب الستراحة القھوة.  [سباستیان باتشولیھ]:

 

لالجتماع،وكأمر من القاعدة إلى القمة فحسب، فدعونا نأخذ استراحة  لذا، بصفتي رئیًسا لیبلوند:-أولیفیر كریبین

 لتناول القھوة.

 

على الجانب اآلخر، نحتاج بالفعل ألصوات إضافیة بخالفي لإلجابة على سؤال مجلس  آالن غرینبیرغ:

 اإلدارة. لذا، علیكم بصورة ما إیجاد الوقت للقیام بھذا.
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ھایدي خارج القاعة ألخذ اسمك ووضعھ على السؤال الذي ترید اإلجابة على  لذا، ستقف لیبلوند:-أولیفیر كریبین

مجلس اإلدارة بشأنھ، وبعدھا، سنتركك إذا كنت تجیب أحد األسئلة. فقد كانت مجرد 

 مزحة. 

 

 عذًرا، لدینا قھوة وشاي في مدة قصیرة. لقد طلبتھا فحسب.  سیدة غیر معروفة:

 

عذًرا، استراحة الشاي باألعلى. لذا، إذا كنتم تریدون الشاي، وإذا كنتم تریدون القھوة  سیدة غیر معروفة:

 اآلن، فالبوفیھ بقدر علمي، یوجد بوفیھ فطائر وقھوة وشاي باألعلى. شكًرا. 

 

 (استراحة في الصوت)

 

لیوم ، ALACالسیدات والسادة، نحن على وشك استئناف الجزء األول من جلسة عمل  آالن غرینبیرغ:

األحد. وفقد لتخلیص الجلسة التي كان علي الخروج منھا، فأنا أفھم عدم وجود تعلیقات 

إضافیة حول ما نود أن نطلب من مجلس اإلدارة نظره أو ما نرید منھم التنوع بشأنھ. إذا 

كان ھناك أي شخص لدیھ ما یقولھ في ھذا النقاش أو طرح شیًئا ما، فالرجاء الحدیث 

 بصورة خاصة. 

 فًوا، تفضل. ع 

 

ھل تم تحدید المشكالت التي ستتم مناقشتھا مع مجلس اإلدارة بالفعل؟ كافة ھذه المشكالت؟  تیجاني بن جمعة:

 ألن نقوم بتخفیضھا؟ 
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 مایك، أعد ما قلتھ ثانیًة. لقد فاتتني الكلمة. آالن غرینبیرغ:

 

جلس اإلدارة. أم ھل علینا االحتفاظ أقترح أن نخفض عدد المشكالت التي سنناقشھا مع م تیجاني بن جمعة:

 بھا كما ھي؟ 

 

. فأنا ال أراھا. وأنت تعتقد أنھا موجودة فحسب. فقد تم استبعادھا 4حسًنا، تم استبعاد رقم  آالن غرینبیرغ:

من جدول األعمال، لم یتم استبعادھا من ھذه الوثیقة. حسًنا. أما البنود األخرى التي 

ضات حولھا بخالف اقتراحكم أن نعید ترتیبھا، بمعنى آخر، اقترحتھا، ولم أسمع أي اعترا

تحدید أولویاتھا بالفعل وتعیین بعض األوقات المقدرة لھا. وإذا لم یشعر أي شخص آخر 

بخالف تیجاني بأن علینا حذف أي من البنود، فعلیھ إما الحدیث بسرعة شدیدة اآلن أو 

اآلن. بعد ذلك، سأتعرض لألمر العودة والحدیث إلي بصورة شخصیة. وال أرى أحًدا 

على أنھ أمر مناسب القیام بھ، ویجب التعامل مع المشكلة كما لو أننا نعاني من انتھاء 

الوقت، وھي تخرج من القاعدة. كما سأتحدث بالتحدید إلى تیجاني، إذا لم یكن شخص 

 آخر، حول الترتیب. 

فھل یمكننا العودة إلى العرض. على ما أعتقد.  CCWGمن ناحیة أخرى، نعود اآلن إلى  

نحن اآلن في التوصیة الخاصة بتكامل تأكید االلتزامات مع اللوائح الداخلیة. وأعتقد أنھا 

. كذلك، امنحوني لحظة واحدة لرفعھا على جھازي حتى یمكنني معرفة ما أتحدث 9رقم 

ا من في ھذه الجلسة، ولذا، لن نأخذ مزیدً  Adobe Connectعنھ. والآن، لیس لدي 

الوقت، إن أمكن ألي شخص آخر مراقبتھ. ورجاء إخطاري إذا كان ھناك شيء یستدعي 

 عنایتي. 

، كان ھناك شعور عام أننا یجب NTIAحسًنا. مع انسحاب الحكومة األمریكیة من عملیة  

أیًضا أن نلغي في نفس الوقت تأكید االلتزامات، وھو ما كان اتفاًقا موقًعا علیھ بالتضامن 

وزارة التجارة األمریكیة. وقد تم تعزیز ھذا، بحقیقة أن االتفاقیة التي كانت  ICANNمن 

قابلة لإللغاء من كل أي طرف بناًء على إخطار قصیر نسبًیا. لذا، قبالرغم من توقیع 
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ICANN  على تأكید االلتزامات، نظرًیا، یمكن للمجلس إلغاءھا عند اختیاره ذلك. ومع

ننا ال ینبغي أن نتمكن من االنسحاب من االلتزامات الموجودة، مراعاة وجود اعتقاد عام بأ

واعتقاد أن الحكومة األمریكیة یجب استبعادھا بصورة عامة، فقد كان ھناك اتفاق عام 

 على إدراك التأكید ضمن اللوائح الداخلیة. 

 ماآلن، یتضمن تأكید االلتزامات عدًدا من االلتزامات الخاصة كما یتضمن متطلب بالقیا 

والشفافیة، وكذلك  ICANNبعدد من المراجعات، خاصة المراجعة المتعلقة بمساءلة 

ومرونة واستقرار نظام اسم النطاق، باإلضافة إلى النطاق الجذر، وبعد  WHOISحول 

 الجدیدة، ومراجعة ثقة المستھلك والمنافسة و...  gTLDسنة تلو األخرى، إصدار نطاقات 

 

 االختیار. [سیدة غیر معروفة]:

 

نعم، عذًرا. أنا أتذكر فقط، بوضوح. تم االنتھاء من ھذا بصورة كبیرة، لذا، فقد كان ھناك  آالن غرینبیرغ:

عدد من االلتزامات في تأكید االلتزامات التي كانت بالفعل في اللوائح الداخلیة. وقد ترك 

كن في اللوائح ھذا بوضوح دون تغییر. لذا، كان ھناك عدد من االلتزامات التي لم ت

الداخلیة، وقد تم إدراجھا. وقد تم إدراج ھذه المراجعات بنفسھا. فلم یكن ھناك جدل كبیر 

 نسبًیا حول البدء فیھا، ولكنھا أصبحت أكثر جدالً في النھایة لعدة أسباب. 

أوالً، اعترض عدد من األطراف، كنا أحدھا وكذلك مجلس اإلدارة وبالتحدید ستیف  

على النحو المبین  WHOIS، مراجعة WHOISى إدراج تقریر نظام كروكر، بشدة عل

في تأكید االلتزامات. وذلك لسببین. األول، أنھ كان یستخدم مصطلحات قدیمة وفي ھذا 

الوقت، كانت مكتوبة ومحددة كمتطلبات مطلقة، األمور القانونیة بموجب بعض القوانین 

ئحة الداخلیة أمور تقدم موضوعات خاطئة الوطنیة. ألذا، لم یعني الكثیر أن نضع في الال

وتوصى بسلوك غیر قانوني من جانب بعض األطراف. لذا، فقد كان ھذا معركة أكبر 

 مما اعتقدت ولكنھا تم التعامل معھا. 
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المشكلة الثانیة التي تم طرحھا كانت أن عدًدا من األشخاص كان لدیھم شعور بأن تفاصیل  

، أال تكون بالفعل في اللوائح الداخلیة، ATRTربما ھذه المراجعات، یجب بخالف ذلك 

ویجب أن تكون في وثیقة ملحقة تكون أكثر سھولة في تغییرھا ومرنة. كما كان ھناك 

عدد من األشخاص العنیدین فیما یتعلق برغبتھم في االنتقال إلى اللوائح الداخلیة، وھذا 

 ھو الموضع الذي توقفوا عنده. 

 لتغییرات األخرى المنفذة طوال الطریق. وقد كان أحدھا، أن التنفیذكما كان ھناك عدد من ا 

، وساء كان GACالحالي للمراجعات ھو أن فرق المراجعة یتم اختیارھا من قبل رئیس 

رئیس مجلس اإلدارة أم الرئیس التنفیذي، فذلك یعتمد على المراجعة، على أن یتم االختیار 

على سبیل  ASOلذا، في بعض الموضوعات، لم یكن لدى حسب الموضوع المطروح. 

 المثال، أي مصلحة مطلًقا ولم یتم إدراجھا. وبخالف ذلك، كان التوازن مختلًفا نوًعا ما.

ینص المقترح الحالي على إنجاز االختیار من قبل رؤساء اللجان االستشاریة ومنظمات 

. والمثیر أن الوثیقة 21الدعم، مع وجود فریق المراجعة المتكون من عدد یصل إلى 

تنص على أن ھذا یعتمد على التاریخ السابق. على أن التاریخ الفعلي ال یتضمن أكثر من 

شاریة ومنظمات الدعم. كما اقترحت الوثیقة المؤقتة أیًضا عضًوا من اللجان االست 13

أنھ یمكن أن یكون ھناك عدًدا غیر محدود من المشاركین الذي سیكونون أعضاء 

 . وقد تم استبعاد ھذا لحسن الحظ. CCWGمتساویین كما كان األمر في 

 اني من أوقاتعالوة على ھذا، أعتقد شخصًیا أن فرق المراجعة أصبحت ممتلئة ومحملة وستع 

عصیبة في التعامل مع األمر. كما أعتقد أن منح حق االختیار للرؤساء سیجعل األمر 

صعًبا للغایة حتى یرفض بعض الرؤساء رغبات المجتمعات الخاصة بھ. لذا، حیث أن 

 الحالي، فمن GNSOالمجموعة یمكن أن تتضمن ما یصل إلى سبعة أشخاص، ومع ھیكل 

وجود سبعة أشخاص فیما یتعلق بأي مراجعة  GNSOرئیس الصعب للغایة أال یطلب 

مطلوبة. لذا، أعتقد أن ھذا غیر مقنع إلى حد ما، إال أني أعتقد أنھ لن یؤدي إلى سقوط 

 المنظمة. وأعتقد أن ذلك ربما یتم تغییره خالل سنة أو اثنتین. كذلك، فھذه ھي أحد المفاوضات

شاركوا بالفعل في مراجعة  CCWGد في التي لم نكن لنربحھا، وكان ھناك بضعة أفرا

 تأكید االلتزامات كما یوجد واحد أو اثنین منھم اعتقدوا أن ھذه فكرة ممتازة. كذلك، ال أعتقد

 أن ھناك أي شيء ھناك معطل على وجھ التحدید، بالرغم من وجود بضعة أمور ال تعجبني. 
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تعلیقات؟ ومن ثم سوف  ھل لخصت ھذا األمر بالكامل؟ أعتقد أني أفھمھ. ھل ثمة أیة 

 أفسح المجال لآلخرین. 

 . Adobe Connectال أرى شیًئا أو أسمع شیًئا. كذلك، ال شيء على برنامج  

. إنھ موضوع شیق بحسب رأیي. والتاریخ یتمثل في ھذا. فحتى نكون 10التوصیة  

صریحین، لسنا نثق بالضرورة في مجلس اإلدارة. ولذلك، نحتاج لمستوى من الرؤیة 

و أن كل منا، المتواجدین لبعض الوقت، لدیھ ÷لمجلس اإلدارة. والسبب في عدم الثقة 

على األقل حالتان أو ثالث، نعتقد أن المجلس تصرف فیھا بحماقة بالفعل، ویجب أن 

توجد طریقة لعالج ھذا. وطریقة حل ھذا ھي أن نمكن المجتمع، اللجان االستشاریة 

دارة. على أن ھذا یفترض أننا یمكننا الثقة في اللجان ومنظمات الدعم من تجاوز مجلس اإل

 والمصلحة العامة. ICANNاالستشاریة ومنظمات الدعم، كمجموعة، للتصرف لصالح 

وبوضوح، فلدى العدید من منظمات الدعم اختصاصات محددة وھي تطلب بصورة مبررة 

ما یمكننا تقدیم أمور یریدھا المجتمع. ویسري نفس األمر على اللجان االستشاریة. ك

طلبات تقول أن ھذا ما یحتاجھ المستخدمون، ولكن قد یكون ھناك بعض اعتبارات 

التجاوز. كذلك، لدى مجلس اإلدارة متطلب بمھمة ائتمانیة بالنظر في مصالح المؤسسة 

والمصلحة العامة العالمیة. لذا، فمن المفترض موازنة ھذه األمور. ولیس لدى كل لجنة 

مة دعم التزاًما بموازنة األمور. فكل منھا یحارب ألجل ما ھو مناسب. استشاریة ومنظ

ومع ذلك، یعتقد أنھ إذا وضعتم ما یكفي من اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم مًعا، 

فسیشكل ھذا وحدة متوازنة. وبالتالي، فھل تتحمل كل منظمة دعم ولجنة استشاریة 

مل مسؤولیة مستخدم اإلنترنت العام؟ كذلك، المسؤولیة عن الدوائر الخاصة بھم؟ وھل نتح

مسؤولیة كافة  GNSOھل تتحمل دائرة المسجل أو مجموعة أصحاب المصلحة في 

أمناء السجل؟ وھل یتحمل مجتمع األعمال الذي یتكون من نصف دستة أو عدد صغیر 

 من األشخاص مسؤولیة مجتمع األعمال العام في العالم؟ 

قد یحاول القیام بمھمة جیدة، وقد یقوم اآلخرون بمجھود  ھناك شعور عام، نعم، بعضنا 

أقل. كما أن ھناك في بعض الحاالت بالفعل إثبات صغیر للغایة للمشكلة. ولیس ھناك 

ال یمكن تتبعھا مباشرة بالنسبة لألشخاص ضمن مجتمع  ASOالكثیر من الحجج بأن 



 AR  1والقیادة اإلقلیمیة، الجزء  ALACجلسة عمل  -مراكش 

 

 43من  30صفحة 

 

. كذلك، تعتبر بعض األرقام، وكل من ھذه المجتمعات تمثل منظمات منفتحة للغایة

المنظمات في موقف أفضل للدفاع عن مسؤولیتھا من المنظمات األخرى. ومع ذلك، كان 

على المساءلة للمنظمات األفراد.  ICANNالشعور العام أن لدینا تركیز قلیل للغایة ضمن 

حیث ركزنا بالكامل على مساءلة مجلس اإلدارة. وكمكون للمساءلة الشاملة عند تقدیم 

من المسؤولیة إلى اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم، یوجد اعتقاد بأننا كان علینا مزید 

 توفیر المساءلة، والتأكد من وجودھا بالفعل. 

. 2كما تشكل مساءلة اللجان اإلستشاریة ومنظمات الدعم بالكامل جزًءا من مسار العمل  

تظمة التي تخضع لھا معظم ، نقول ببساطة أن المراجعات الدوریة المن1وفي مسار العمل 

، التي نضعھا في المساءلة GACاالستشاریة ومنظمات الدعم، جمیعھا باستثناء اللجان 

كأحد االعتبارات التي علینا مراعاتھا. كذلك، یوجد مخصص جدید مضاف لذلك، بالرغم 

ال تخضع لھذه المراجعات، وھناك أمر تاریخي لمجموعة من األسباب،  GACمن أن 

النتقال في حالة رغبة أي شخص في استكشاف المزید، حیث أن ھناك التزام في وعلینا ا

ATRT كما أعتقد، بالنظر في كفاءة ،GAC وتقدیم التوصیات، وھو نفس األمر بالفعل ،

 لكنھ عبر آلیة مختلفة. 

لقد دعمنا في السابق بشدة الحاجة لمساءلة اللجان االستشاریة أي أسئلة أو تعلیقات؟  

ومنظمات الدعم، ومن ثم، كنا نؤید بشدة ھذه التوصیة. وال أرى أیة تعلیقات أخرى. أرى 

 لیون وسباستیان بھذا الترتیب. 

 

 ما إذا كنا شكًرا جزیالً لك، أالن. فقط للتركیز على ھذه التوصیة. وما علینا النظر فیھ ھو لیون سانشیز:

. وأعرف أن ھناك 2إضافة ھذا كشيء علینا النظر إلیھ [غیر مسموع] مسار العمل  ندعم

عدًدا من األسئلة حول كیف یمكننا تحسین مساءلة منظمات الدعم واللجان االستشاریة. 

فھل سیكون ذلك لكل منظمة دعم ولجنة استشاریة بالمثل؟ وھل سیكون للدوائر الخاصة 

ثیر من األسئلة المتعلقة بھذا المفھوم. ولكننا لن نحاول اإلجابة على ھذه بنا؟ ھناك الك

األسئلة في ھذا الوقت، بل نحاول فحسب اإلجابة عما إذا كان علینا تحسین مساءلة منظمة 

الدعم واللجان االستشاریة. وإذا كنا سنقرر تأیید ھذه التوصیة، فیجب تنفیذ العمل المقابل 

 كما تم وضعھا في التقریر النھائي. مجرد توضیح. شكًرا.  2مل كجزء من خطة مسار الع
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 2تقول بالفعل، "ھل جزء ما العمل  10وكتوضیح لھذا التوضیح، ال أعتقد أن التوصیة  آالن غرینبیرغ:

 على ھذا. ولكن التأثیر النھائي مماثل. سباستیان.  2ناجح بالفعل؟" تنص التوصیة 

 

ا لك، آالن. أعتقد أن أحد المشكالت التي لدي ھنا ھي أننا ال نزال نتحدث حول نعم، شكرً  سباستیان باتشولیھ:

منظمة الدعم واللجنة االستشاریة، ولكنھ في الواقع الھیكل الشامل لكل من منظمات الدعم 

، بل مجموعة أصحاب المصلحة، وھي GNSOواللجان االستشاریة. ولیس األمر بشأن 

، وأعضاؤھا RALO، یتعلق األمر بمنظمات At-Large ALACدائرة. بالنسبة لنا في 

. ویجب علینا أخذ ھذه المسألة بعین االعتبار. كما أقدر At-Largeھم ھیاكل منظمة 

تعلیقات لیون ألني أعتقد بالفعل أن أحد األسئلة ھو، ھل نتحدث فحسب حول المساءلة 

نا نحتاج في النھایة بصورة منعزلة أو الحدیث عن المساءلة في أماكن منعزلة؟ وأعتقد أن

، التي تتناول عدة At-Largeألن نعرف بصورة خاصة بالنسبة لمجموعة مثل 

موضوعات، فلن نلتزم بأحد العناوین أو أسماء النطاقات مھما یكن. كما أن علینا ان 

ذا وھنعرف أن اآلخرین مسؤولین وبصورة ما نحتاج لمساءلتھم كما یحتاجون لمساءلتنا. 

 . شكًرا. 2ما أتمنى أن نتمكن من العمل أكثر أثناء مرحلة مسار العمل 

 

 . 11شكًرا لك، سباستیان. ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ ال أرى شیًئا، التوصیة  آالن غرینبیرغ:

حسًنا، ھذا الموضوع مليء باالضطرابات. وذلك یرجع إلى عدد من األسباب. كان ھناك  

. وتتعلق الصیغة 11وقت فیما یتعلق بما ستكون تداعیات التوصیة جزئًیا ثورة مع ال

للنصیحة إلى مجلس اإلدارة وكیفیة التزام  GACالحالیة، حسًنا، تتعلق دائًما بكیفیة تقدیم 

یمكنھا تقدیم النصیحة إلى  ALACالمجلس بالتفاعل مع النصیحة. كما ستتذكرون أن 

ھذا التنوع عبر السنوات. كما أن اللوائح مجلس اإلدارة. وكیف یعالج مجلس اإلدارة 

الداخلیة لیست محددة. وفي النھایة، في األیام األولى، سنرسل النصیحة إلى أمین مجلس 

اإلدارة أو شيء من ھذا القبیل، وكانت ھناك قناعة شدیدة لدى بعضنا أنھا سیتم استبعادھا 

ھا حتى على أعضاء مجلس على الفور. كما كان ھناك إثبات قوي على أنھ لم یتم توزیع

 اإلدارة في العدید من الحاالت.
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لقد تغیر العالم بصورة كبیرة منذ ذلك الحین. ونحن نقر بذلك اآلن، فقد تم تتبع األمر، 

وھذه عملیة معقدة نسبًیا، تمضي مع كیفیة التعامل مع النصیحة. كما أن ھناك توصیة 

ATRT 2 علمھا كأشخاص عادیین، فیما یتعلق مقبولة لم یتم تنفیذھا بعد، ألسباب ال ن

بالتزام مجلس اإلدارة باالستجابة للنصیحة وفي حالة عدم اتباعھا، توضیح السبب. كما 

أنھا تتبع في الواقع ھذه الممارسة اآلن، إال أن اللوائح لم یتم اعتمادھا أبًدا. وال أعتقد أن 

 ھذه مؤامرة، أعتقد أن األشخاص نسوا ذلك. 

لنصیحة رسمیة، فإن المجلس،  GACمختلف. ففي حالة تقدیم  GACفي كذلك، فالموقف  

وسأكون، بالنسبة لمن ال یتابعون ذلك بوضوح، تصدر اللجنة بیاًنا رسمًیا. وحتى وقت 

الجدید، فلم یكن واضًحا ما إذا كانت ھذه نصیحة. وفي الواقع، قال  gTLDمناقشة 

تكون نصیحة بالفعل. لذا، تستخدم  المجلس أنكم إذا لم تستخدموا كلمة "نصیحة،" فلن

GAC  اآلن كلمة "نصیحة." على الرغم من ذلك، إذا قدمتGAC  ،نصیحة رسمیة

. GACفیمكنك إدراك ذلك، وفي حالة تنفیذ مجلس اإلدارة لھا، التعامل معھا بما یرضى 

لمحاولة  GACوفي حالة قول المجلس "لن نقوم بھذا،" فعلیھم الدخول في مفاوضات مع 

صول إلى حل وسط. وفي النھایة، ربما یستمرون في قول "ال، لن نقوم بھذا،" إال أنھم الو

 ال یمكنھم القیام بھ دون تفاعل. 

نصائحھا بناًء على اإلجماع. وأنا واثق من أنكم تعلمون  GACمن ناحیة أخرى، تقدم  

 GACتعریفھ المختلف لإلجماع. في ھذا الصدد، فإن تعریف  ICANNأنھ لكل قسم في 

لإلجماع وارد في المبادئ التشغیلیة للجنة، على أنھ ینص على أن "اإلجماع ھو وجود 

رغبة في قول شيء ما بدون اعتراض رسمي، فھذا ھو قرار باإلجماع." الترجمة: إذا 

"أرید أن أخطر المجلس بارتداء بناطیل حمراء" ولم یعترض  GACقال أحد أعضاء 

، فال یمكن أن یكون ھذا إجماًعا. لذا، یكفي وجود اعتراض رسمي GACأي عضو في 

واحد إلبطال ھذا اإلجماع. فال بأس بالصمت. وذلك ینص بالضرورة على أن أي حكومة 

یمكنھا االعتراض. على أن ھذا یستند إلى ممارسات الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة، 

جسد الممارسات المستخدمة في ، فھي ببساطة تGACلذا، ال یشكل ذلك تدخالً من 

 المناقشات الدولیة بصفة منتظمة. 
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 Iأنھا كانت ترغب في التوقف على السیطرة على  NTIAونظًرا ألنھ عندما تقول  

، فھي تقول أن الحكومات ال یجب أن تكون في موضع السیطرة. في ھذا الصدد، كان 

غایة، أنھ یجب عدم تغییر التأثیر، بالرغم من عدم ذكر ھذا بوضوح حتى وقت مؤخر لل

التعریف الحالي لإلجماع لتقدیم النصیحة إلى مجلس اإلدارة. واآلن، ھذا أمر مثیر 

، ألنھا سیاسة موضوعة یعتمدھا مجلس GNSOلالھتمام. اإلجراءات التشغیلیة في 

اإلدارة. إال أن إجراءات التشغیل لیست كذلك. ولدینا مساحة محددة لتحدید اإلجراءات 

ال یمكنھا تغییر ھذه  GAC. ونحن نفرض اآلن قاعدة تقول أن GACالحال في  كما ھو

القاعدة ألغراض النصیحة الرسمیة. ولم یتم عرض ھذا بوضوح على أنھ جید للغایة من 

. إال أنھ كان یعتقد مبدئًیا أنھ كان متطلًبا للحكومة األمریكیة GACقبل بعض األعضاء في 

 وتم التأكید على ذلك الحًقا. 

عالوة على ذلك، لقد مررنا بعدد ھائل من التكرار لمحاولة العثور على شيء یكون  

بمجلس اإلدارة توصیة بأن یرفض  GACمقبوالً. ومنذ حوالي سنة ونصف، قدمت لجنة 

التي كان علیھ رفضھا بأغلبیة الثلثین بدالً من األغلبیة العادیة.  GACالمجلس نصیحة 

على ھذا بسبب أن المجلس كان على وشك رفض نصیحة كذلك، لم یكن ھناك أي تأثیر 

GAC  التي من المحتمل أن یقوموا بھا بما یقارب اإلجماع، في حالة عدم وجوده. إال أن

األمر كان رمزًیا. كما كان ھناك اضطراب في المجتمع، وقد سحب المجلس توصیتھ 

 بتغییر الالئحة الداخلیة. 

ن، وھو األمر الرمزي، إال أن الرمزیة مھمة، طرح أغلبیة الثلثی GACكذلك، أعادت  

كشرط لقبول عدم التغییر فیما یتعلق بكیفیة تطویر النصیحة باإلجماع. وقد بدا األمر كما 

"لن نقبل تحت أي ظرف  GNSOلو أنھ كا سیمضي حتى قول عدد من األشخاص في 

وقد انتھینا إلى زیادة صالحیات اللجنة من خالل زیادة القیمة الحدیة لرفض النصیحة." 

حل وسط، في رأي بصورة رمزیة للغایة، مما سمح لألشخاص بقبول األمور بدون 

ھو الرقم المقبول. لذلك  %60وقیل أن  %66و %51مشكالت، وتقسیم الفرق بین 

 انتھى األمر على ذلك النحو. 
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یث عالوة على ما تقدم، كان ذلك ناجًحا حتى وقت قریب للغایة في نھایة اإلجراء، ح 

النصیحة، وقام مجلس  GACمرة أخرى مشكلة "ولكن، ماذا لو قدمت  GNSOطرحت 

اإلدارة بشيء ما، یعترض المجتمع على ذلك ویحاول استخدام صالحیاتھ الرسمیة..."، 

 GACكما یمكن أن تستخدم  -تذكر ھذه الصالحیات من بضعة توصیات مضت؟ 

قاف اتباع النصیحة. لذا، تم اقتراح أنھ اعتراضھا على محاولة استبعاد بقیة المجتمع، بإی

، GACبالنسبة إلجراءات المجتمع كرد على إجراء مجلس اإلدارة في الرد على نصیحة 

في ھذا. ولن یكون ھذا واحد من الخمسة بعد ذلك، فسیكون  GACال یمكن أن تشارك 

 ھناك أربعة فحسب.

ویمكنك تخیل أنھ كان ھناك بعض كما اعترض بعض األشخاص بوضوح على ھذا. 

الذین لم یكونوا راضین بالتحدید عن ھذا. ولكن، كان ھناك بعض أعضاء  GACأعضاء 

GNSO  ،غیر الراضین عن األمر المقابل. لذا، فلن یمكنكم إرضاء الجمیع. ومع ذلك

ھا نكان ھذا أحد اآلثار. وقد تضمنت اآلثار، إذا كان لدیكم أربع مجموعات فقط متبقیة یمك

منذ فترة طویلة أنھ یجب عدم اعتراض لجنة استشاریة  CCWGالتصویت، فقد قررت 

واحدة أو منظمة دعم واحدة. كما أن ھناك صالحیات تتطلب أن تتوافق منظمات الدعم 

واللجان االستشاریة األربع على أي صالحیة. وإذا كانت لدیكم أربعة فحسب، فھذا إجماع، 

د سابًقا. كذلك، كان معظمنا یرغب في قبول ھذا، وقد قللنا وھو ما یخالف المبدأ المحد

عدد األربعة إلى ثالثة، مع استثناء إقالة المجلس بالكامل، وھو ما كان ینظر إلیھ على أنھ 

 یتضمن الكثیر من االضطرابات التي ال یمكننا السماح فقط لثالث وحدات بالقیام بھا. 

لذا، ما انتھینا إلى القیام بھ ھو أنھ في ھذه الحالة، ال یتم التخفیض إلى ثالثة، ولكنھا ال  

تزال أربعة وال تزال تتطلب إجماًعا. أما بالنسبة لبعض الحاالت األخرى، فسیتم 

تخفیضھا. وھذا ما وصلنا إلیھ حتى اآلن. لذا، إذا كنتم تتابعون ھذا، فأعتقد أننا كان لدینا 

للتفاوض على حل وسط ألحد الحلول الوسط. وقد تمكن إضافة واحدة أخرى، حل وسط 

 لست متأكًدا. 

كذلك، ال أحد یرغب في ھذا على وجھ الخصوص. كما أننا ال نعرف بالطبع كیفیة  

ألي من التوصیات، لذا، لن أحاول تخمین الرد على ھذا. وبوضوح،  GACاستجابة 

في وقت مبكر  ALACوقد تم تناول موضع  ھذه أحد األمور األخرى الحساسة لھم.
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بخصوص "أننا نرید رؤیة االنتقال، وبالتالي رؤیة الرضا في  GACللغایة في مناقشات 

GAC .ولن نشارك بفعالیة في ھذا النقاش." كما أننا حافظنا على ھذا جیًدا طوال العملیة .

ا م أي بیانات رسمیة فیموقد ناقشنا األمر بأنفسنا بصورة خاصة، بالطبع. إال أننا لم نقد

یتعلق بھذا، وكما قلت، لقد حافظنا على ثبات األمر. وھذا ما وصلنا إلیھ حتى اآلن. ومن 

 ثم سوف أفسح المجال لآلخرین. سیون.

 

، بالرغم حتى من أني كنت من 11أشكرك أالن على المقدمة. نعم، أعتقد أن التوصیة  سیون أوجیدجي:

بالفعل، إال أنھا ال تزال مضافة كأحد المتطلبات اآلن وأنا بین من رأى أنھا لیست الزمة 

 ICANNأعتبر أنھا ستعمل بالفعل على المدى الطویل على توفیر بعض الموارد لمجلس 

كل مرة، بجانب تحسین [غیر مسموع] اإلجماع  GACفیما یتعلق بالحاجة للمشاركة في 

 في اللجنة، وربما یكون من الجید البدء في ھذا.

، وحقیقة أن تقدیم النصیحة التي سیطلب من المجلس GACمع فھم اإلجماع داخل  ولكن،

بالفعل اتباعھا سیتم تقلیلھ بصورة كبیرة، وال أرى سبًبا لھذا، استناًدا إلى ھذا الفھم، فال 

الدفاع عن نصیحة  GACنزال نرغب في تحقیق انخفاض یوضح أننا یجب أال نتمكن في 

 اإلجماع المحددة ھذه.

عالوة على ذلك، یرجع السبب إلى أني قلت ھذا إلى أني كنت أطرح باألمس سؤاالً 

بسیًطا، اسمحوا لي أن أتجاوز بدقیقتین، كنت أطرح سؤاالً بسیًطا أمس ول سبب أننا ال 

ما إذا كنا نكتب نصیحة إلى مجلس اإلدارة ویتم التصرف بناًء علیھا، فیما  ALACنسأل 

ًبا مقابل ھذا، وما إذا كان سیسمح لنا بالدفاع عن النصیحة. إذا كان المجتمع سیصدر طل

ونعم، سنقوم بھذا. وھذا لیس عدالً. ولیس منطقًیا. كما أنھ لیس في صالح [غیر مسموع] 

 بالدفاع عن نفسھا. GACأصحاب المصلحة المتعددین عدم السماح للجنة 

بب اإلشارة إلیھ بھذا إضافة إلى ما تقدم، تم طرح موضوع تضارب المصالح وال أفھم س

االسم. حیث یكن ألي جزء آخر من المجتمع أیًضا السعي للحصول على بعض 

الصالحیات. وقد قلناأن بعض أجزاء المجتمع تحتاج لالعتماد قبل إمكانیة ممارسة ھذه 

الصالحیة. وعلى سبیل المثال، سیاسة [غیر مسموع]. لذا، أرید شخصًیا أن أطرح سؤال 
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ھذا التصویت؟ ألني ال أعتقد شخصًیا أني أرید تأیید االستمرار في وھو متى سنقوم ب

. لذا، أود أن أطلب توضیًحا حول كیفیة GACالتوصیة التي علیھا التعامل مع تخفیض 

 استمرار التصویت، وھل سنقوم بھذا توصیة تلو األخرى، أم سنقوم بھا جمیًعا. شكًرا.

 

سؤال، فبمجر االنتھاء من المراجعة، سنقوم بعدھا باتخاذ قرار شكًرا. كإجابة على ھذا ال آالن غرینبیرغ:

حول كیفیة التصویت، للتعامل مع المشكلة، وال أرید تحویل النقاش اآلن عن ھذا. كذلك، 

فإن سبب التخفیض، وأنا أجیب على ھذا السؤال مقابل االنتقال إلى المتحدث التالي، ألني 

م أنھ ال یوجد سبب لذلك، فال یمكنكم تحدید أعتقد أن ھناك موضوع مھم ھنا. وقد قلت

السبب. وھناك سبب في عقول بعض األشخاص. حیث یتم السماح لكم بأي اعتقاد مھما 

یكن، إال أن ھناك أشخاص آخرین بوضوح لدیھم شعور بأمر مضاد ویرون أنھ حقیقي 

 بنفس القدر.

وبالتحدید في  لذا، فنحن نتعامل مع آراء األشخاص المختلفة. وھناك أشخاص في،

GNSO یرون أنھ حیث أن ،GAC  في موضع ممیز یسمح لھا بالدفع للنصیحة، فیجب

أال تتمكن من االعتراض الرسمي على شخص آخر یعترض. وال یزال یمكنھم الدفاع 

عن أنفسھم. كذلك، فھم یشاركون في منتدى المجتمع، إال أنھم ال یمكنھم التصویت فیھ. 

اتخاذ مواقفھم الخاصة، إال أننا لن نخصص شیًئا ما على أنھ  لذا، یتمتع الجمیع بحریة

 مستحیل عند وجود أشخاص آخرین یشعرون بنفس القدر في االتجاه المضاد. [غیر مسموع] 

 

وأن ھذه المجموعة لدیھا  At-Largeتمثل ممثل  ALACفھم أن  GACیتعین على  سیدة غیر معروفة:

فرصة التعبیر عن احتیاجاتھا في ھذا الصدد، مما یتطلب بعض الحریة في التعامل مع 

ALAC على أن ھذا یوفر بعض الحریة إلى .ALAC .وھذا ما تقولون حول النصیحة .

ما أخشاه ھنا ھو أن ھذه النصیحة تصبح شیًئا ما یجبر اآلخرین أو یلزمھم ویصبح توجیًھا 

فرصة لوجود صالحیة لدى  GACلیمات ویمثل صعوبة للمنظمات. لذا، فھذا یمنح وتع

ALAC  .ستحد من قدرتھا على تمثیل المستخدمین 
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سواء اآلن أو في المستقبل. وال  ALACأي صالحیة على  GACللتوضیح، لیس لدى  آالن غرینبیرغ:

. GACبرفض نصیحة  شيء مما نقوم بھ یغیر ھذا. كما أن المجلس لدیھ دائًما قراًرا

 وھي نصیحة ولیس أمًرا. فقط من أجل التوضیح. 

 التالي، لدینا تیجاني.  

 

شكًرا لك، أالن. وكما قلت، إنھا أحد أكثر النقاط جدلیة، ألن ما لدینا ھناك ھو حل وسط  تیجاني بن جمعة:

ما ألحد المفاوضات حول حل وسط، وما إلى ذلك، وأفھم النقطة التي طرحھا سیون ألن 

یطرحھ ھو أنھ لیس ھناك تساٍو بین أصحاب المصلحة. وھذه ھي المشكلة. كما أني أفھم 

ذلك للغایة، لكني أكرر أنھ حل وسط لحل وسط، لذا نحتاج للتقدم. وقد قدمت بیاًنا بالفعل 

حول ھذا، بیان [غیر مسموع] حول ذلك. لذا، لدي وجھة نظر إال أني أعتقد أن الحل 

 سموع]، وعلینا التعامل معھ. شكًرا. الوسط مقبول [غیر م

 

شكًرا جزیالً لكم. بعد ذلك، لدینا تشیریل، وكمقدمة لتشیریل، فسوف تالحظون في  آالن غرینبیرغ:

كانت  CCWG، بأن أحد العملیات التي مررنا بھا في 18الموضوع اختبار اإلجھاد 

إعداد سیناریو تخیلي لما سیحدث إذا، والتعامل مع مشكالت المساءلة الجدیدة. كذلك، فقد 

وتغییر طریقة اإلجماع أحد اختبارات اإلجھاد. كما أنھا  GACكانت مشكلة نصیحة 

كانت أحد اختبارات اإلجھاد المطلوبة من قبل الحكومة األمریكیة. وقد كانت تشیریل ھي 

، بل في 18قیادة جھود اختبار اإلجھاد، ولم یكن ذلك فقط حول رقم  الشخص الذي تولى

من اختبارات اإلجھاد األخرى التي عملنا علیھا. كما أن تشیریل تتحدث قلیالً عن  493

 علم بالموضوع. شكًرا. تشیریل. 

 

وجب اختبار شكًرا لك، أالن. وأنا أتعلم فحسب. لدي بعض العلم فقط. ھذا متطلب بم أور:-تشیریل النغدون

، فیما یتعلق بأن نتمكن من التأكید على ھذا، كنتیجة لمبادرات المساءلة، 18اإلجھاد رقم 

وأال نزید من الصالحیات ودور الحكومة. كما أن علیكم التفكیر في األمر من وجھة نظر 
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البدایة. وھذا ھو االختبار المھم. كما أنھ متطلب. وال یمكن للحكومات أن تزید، سواء 

أو الحكومات وحدھا، من سلطاتھا وتأثیرھا في نموذج  At-Largeأو  GACت كان

 أصحاب المصلحة المتعددین نظًرا لما نقترحھ في إطار المساءلة لدینا.

لذا، طالما نتحلى بالوضوح في ھذا األمر، فأتمنى أن تقدم المراحل التالیة لما قالھ أالن 

لمفاوضات حول الحلول الوسط للحلول لكم جمیًعا، وھو أن النزاعات والمناقشات وا

الوسط. لذا، فسترغب بعض الحكومات، ومن حقھا ذلك، في تغییر، في نقطة زمنیة في 

. وھذا GACمن  47المستقبل، إذا لم یكن اآلن، طبیعة تعریف اإلجماع بموجب المادة 

عدم وجود معارضة  GACھو ما آلت إلیھ األمور. وكما وضح أالن، فیعني إجماع 

 یة. وفي غیاب ھذه المعارضة الرسمیة، سیمضي األمر في اتجاه اإلجماع. رسم

، وفقط مثل كافة اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم، عند الوصول GACوھذا ھو عمل 

إلى مستوى السیاسات والعملیات المذكور، وعند االنتقال إلى العملیة، فقد قلنا خالل ھذا 

واعد ضمن ھذا الجزء من المؤسسة. لذا، فھذا ھو عمل األمر بالكامل أن علیكم اتباع الق

GAC .وھذا ھو ما نریدھا أن تكونھ. فھذا ھو عملھا ، 

، ھو السماح في نقطة زمنیة مستقبلیة، 11ولكن ما ال نریده، وما تتعلق بھ التوصیة رقم 

، بدون ھذه القیود GACسواء قریبة أو بعیدة، بمزید من سالسة التعریف لنصحیة 

، في GACالموجودة اآلن، بجانب العمل اآلن على الوصول إلى نصیحة باإلجماع من 

، في غیاب أي اعتراض GACغیاب أي اعتراض رسمي. ونظًرا لنصیحة باإلجماع من 

برحوف كبیرة وأن مجلس اإلدارة حسب اللوائح یجب أن یتعامل  GACرسمي ھي أن 

ر من أي شخص آخر. وھذا ھو ما آلت إلیھ األمور. وھذا بصورة مختلفة مع كل شيء آخ

ما كان مخطًطا لھ. فال یوجد أي انحسار لھذه الحقوق والممیزات اإلضافیة االستثنائیة. 

وما ھو، إنھ متعمد، وأرى شخصًیا ضرورة لذلك، لیس بسبب فلسفتي الشخصیة ولكن 

ا، فلیس ھذا رأیي لن تتمكن من االتفاق بخالف ذلك، لذ ICANNبسبب أن أجزاء 

 11الشخصي، ولكنھ بالضرورة العملیة الموجودة لمتابعة ذلك والنجاح، فبدون التوصیة 

من اتخاذ موقف یكون حرفًیا، وقد ذكرت ذلك یا سیون فیما یتعلق  GACوبدون تقیید 

بموارد مجلس اإلدارة، وھو أكثر تشویًقا قلیالً من ھذا، فإن على المجلس التعامل مع ھذا 

. وقد تم التعامل مع كافة النصائح حتى اآلن GACحترام والعنایة الواجبة لنصیحة باال
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بمزید من الجدیة مما كان األمر قبل ذلك، إال أن علیھا المرور بعملیة رسمیة للغایة لشيء 

 ، فھذا ال یتغیر.GACما، حول الحروف الكبیرة في نصیحة 

على الجانب اآلخر، فما یتغیر بالفعل، أو ما نحاول التأكد من عدم حدوثھ، ھو أنھ في 

، فیمكن ظھور أنواع مختلفة من النصیحة، ومن ثم، یكون مجلس GACحالة انقسام 

ICANN  في موقف صعب حیث علیھ اختیار الجزء الذي یصغي إلیھ فيGAC وھل .

عة صغیرة؟ لذا، فھل أندم بالفعل على القیام یجب اإلصغاء إلى أحدھا، أم ثالثة أم مجمو

بھذا التخفیض؟ نعم. ولكنكم إما أن یكون لدیكم جزء من ھذه المنظمة غیر راًض أو 

 اآلخر. وبھذا، ربما یكون الجمیع غیر راٍض بنفس القدر. 

 

مة، ولم أقل شكًرا جزیالً لك، تشیریل. وأعتقد أن أحد األمور التي قالت تشیریل أنھا مھ آالن غرینبیرغ:

أن تقدم النصیحة عندما یتعین  GACذلك من قبل، ال، لم أشر إلیھا. إذا كنا سنتیح للجنة 

على المجلس اتخاذ إجراء خاص ومراعاة خاصة، والتي ال تستخدم طریقة اإلجماع 

على أنھا تستمر في تقدیم  GACالحالیة. وكذلك، ستتیح أي طریقة إجماع أخرى انقسام 

ن ھذا یضع مجلس اإلدارة في موضع اتخاذ قرار حول الحكومات التي النصیحة. كما أ

یرید الوقوف بجانبھا. وبالفعل، من الشيء أن تضطر للقیام بھذا، لدینا الحًقا سیون الذي 

، وبعد ذلك لدي Adobe Connectرفع یده. كما أفھم أن سباستیان قد رفع یده في 

 ھازور. 

 

 11أرید فقط أن أكون واضًحا. لیست لدي بالفعل أي مشكلة مع التوصیة شكراً تشیریل.  سیون أوجیدجي:

. كذلك، فإن التفسیر الذي قدمتھ تشیریل واضح، والمقصد منھ 18الختبار اإلجھاد 

واضح، كما أعتقد أنھ من الجید القیام بذلك، وما لدي مشكلة معھ ھو التخفیض، ولیس 

 .11الذي یمثل التوصیة  18اختبار اإلجھاد 
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الن، لقد ذكرت أن ھناك سبب لوجود التخفیض. والسؤال اآلن، الذي أود أن أطرحھ، أ

أن السبب مھم بما یكفي ویتوافق مع األمرین.  ALACھو ما ھو السبب وھل نعتقد في 

كذلك، فإن ما نقصده في المقام األول ھو الوضع المتساوي فیما یتعلق بدعم أصحاب 

و ترویج مصالح مستخدمي اإلنترنت ومجتمع المصلحة المتعددین، أو أن قصدنا ھ

؟ لذا، فھذان سؤاالن یمكننا اإل<ابة علیھما، ویمكننا الرد على ICANNاإلنترنت داخل 

ذلك. مرة أخرى، ال تتعلق كافة ھذه األمور التي أطرحھا بتقدیم المقترح، كذلك، ال توجد 

لتعامل مع ھذه المشكلة خطوط حمراء لعدم تقدم ھذا المقترح، لكني أعتقد أننا نحتاج ل

واضًحا وخارج [غیر مسموع]  18وحدھا. من ناحیة أخرى، یعتبر اختبار اإلجھاد رقم 

 NTIAالنطاق. في ھذا الصدد، یعتبر التخفیض أمًرا مختلًفا، ال یتطلب... لم تطلب 

التخفیض. ھل أنا على حق، تشیریل؟ نعم، لذا، سیكون من الجید وجود وجھة نظر حول 

على  18نب المحدد وھذا ما أتحدث عنھ بالفعل، ولیس اختبار اإلجھاد رقم ھذا الجا

 اإلطالق. شكًرا. 

 

شكًرا. وللتوضیح فقط، ال یجب وجود إجماع. فیمكن وجود من یعارض. وھذا مسموح  آالن غرینبیرغ:

یمكن للخالف فیھا أن یقضي على أي أمر.  GACبھ. كذلك، لیس لدینا قاعدة ساریة في 

ن شخصًیا لذلك. لدینا قائمة انتظار. وقد فقدت المسار اآلن. لدینا سباستیان. ولدینا وأنا ممت

[غیر مسموع] وقد وضعت نفسي في قائمة االنتظار. ھل نسیت أي أحد؟ سباستیان، 

 تفضل. 

 

 سوف أتحدث باللغة الفرنسیة. أوالً، لدي سؤال حول المبدأ. في ھذه القاعة، علینا أن سباستیان باتشولیھ:

نكون جمیًعا على قدم المساواة. وتوجد دقیقتان للجمیع، أو یمكنكم التخلص من ھذه 

القاعدة. فلم یكن لدیكم دقیقتان لي فحسب أو لآلخرین فحسب، لذا علینا تطبیق القواعد 

على الجمیع. حیث تسري القواعد على الجمیع بنفس المستوى. لذا، رجاء بدء الدقیقتین 

بكل تأكید. لكني أعتقد أنھ من المھین عدم التعامل مع الجمیع  اآلن، واستخدام المؤقت

 بمساواة في ھذه القاعة.
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؟ مشكلة دور الحكومات. نعم، ICANNتتمثل المشكلة التي لدینا، ماذا نرید القیام بھ في 

وعند تقدیم النصیحة إلى مجلس اإلدارة، فعلى . ALACستكون ھناك صالحیة أكبر من 

 CWG، عندما تقول CCWGالمجلس النظر في ذلك عن قرب شدید. وفي مقترح 

أمًرا ما، فعلھم  ccNSOأو  GNSOشیًئا ما، فعلینا االنتھاء منھ. كذلك، عندما تقول 

المصلحة المشاركة في ذلك. لذا، فاألمر على قدم المساواة. وال یتم التعامل مع أصحاب 

بصورة متساویة، والھدف من مجموعة العمل یجب أن یتمثل في التأكد من أن الجمیع 

 على قدم المساواة.

، المقدمة إلى ALACعلى سبیل المثال، فالنصیحة التي نقدمھا كمستخدمین نھائیین إلى 

و . وما علینا أیًضا فھمھ ھGACمجلس اإلدارة للتعامل مثل معاملة النصیحة القادمة من 

شخًصا، إال أننا نعمل مع  15أن أالن قال أننا ال نرغب في ضرورة وجود إجماع من 

GAC  ممثالً من كافة  200كما سیحضرALS  وسیكون علینا الوصول إلى اتفاق

باإلجماع فیما بینھم. وقد تكون ھذه طریقة صعبة للتقدم. كما أن علینا أن نفھم أن الطریق 

في الجانب  150شخًصا في جانب و 15كن أن یوجد التي نعمل بھا مختلفة، حیث یم

. 150شخًصا، إال أنھ بالطبع أكثر مع  15اآلخر، وللتوصل إلى اإلجماع، فھذا صعب مع 

 كذلك، من الجید توفیر بعض المرونة في ھذا الصدد. ویبدو ھذا األمر منطقًیا.

یجب أن یكون الھدف ھل قدمنا مزید من الصالحیات لھم بھذه الطریقة؟ أنا ال أعتقد ذلك. 

وھو كما أتمنى تقدیم صالحیات إلى كافة الجھات، وكافة األطراف والمجتمع بأسره. ولیس 

ما یھم موضعكم. على أن ھذا ھو سبب أن لدي مشكلة مع ھذه الوثیقة، وھو األمر األكثر 

 اص.نفس األشختعقیًدا وال یتیح لنا التواجد على قدم المساواة. كما أن لدینا فائزون، وھم دائًما 

 كذلك، لن یكون علیھم إنشاء حكومة حتى یمكن سماعھم. وبالنسبة لي، فھذا التخفیض كما قلت

 باإلنجلیزیة، ھو مشكلة بالفعل. وھو مشكلة بالنسبة لي فیما یتعلق بھذه الوثیقة. شكًرا جزیالً لكم.

 

نا ولیس سباستیان. وقد بدأت ألن للتسجیل، بدأ مؤقت العد التنازلي في المتحدث السابق، آالن غرینبیرغ:

تجاوزنا اآلن وقت االستراحة بدقیقتین. وأرغب في متابعة ھذا، إال أن علینا تناول الغداء 

وسنبدأ بعد الغداء في نفس الوقت. وإذا أراد األشخاص متابعة رفع أیدیھم فھذا یرجع لھم. 

 لدي متحدث على القائمة اآلن من [غیر مسموع] وأنا. 
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باختصار شدید، أود التحدث عن اإلجماع، وما نسمیھ "اإلجماع" وما أود اقتراحھ ھو أن  ر معروفة]:[سیدة غی

وھذه تجربة مثیرة للغایة قمنا بھا في تونس وربما تابعتم ذلك نسمع اتفاق بدالً عن ذلك. 

بعد الفعالیات التي حدثت في تونس والتي كانت سبب أن تونس، ال أعرف بالفعل كیفیة 

قول ھذا بالفرنسیة واإلنجلیزیة، ولكنھا كلمة سحریة، ویمكننا بذلك، فاإلجماع شيء ال 

 200أو  100ل أن إطار العمل یتكون من یمكننا الوصول إلیھ كما قال سباستیان. وتخی

شخص، فكیف یمكننا الوصول إلى إجماع؟ لذلك، فكلمة "اتفاق" ومحاولة الوصول إلى 

 نتیجة تتضمن حل وسط، وأن نأخذ جمیًعا خطوة ونحاول االلتقاء في منتصف الطریق.

 

دقائق. وھذه مشكلة  تم إغالق [غیر مسموع]. على المترجمین أن یغادروا خالل ثالث آالن غرینبیرغ:

محل جدل كبیر، ولتصحیح التسجیل، فلم أقل أن ھذه المجموعة لیس علیھا الوصول إلى 

إجماع. فعلینا ذلك، وقد قلت أنھ ال یجب وجود إجماع تام. حیث یمكن للناس االعتراض. 

ویمكن أن تتسبب لنا ھذه االعتراضات في رفض شيء أو قبول شيء آخر. كذلك، فإن 

ددة بصورة جیدة نسبًیا، وسأراجع القواعد عند بدء الحدیث حول كیفیة اتخاذ القواعد مح

القرار، ولكننا نشجع األشخاص على التفكیر بالفعل في أنفسھم واتخاذ قرارات. كما أن 

ھناك شيء خطأ في األشخاص المختلفین طالما أن لدینا فھم واضح لما نقولھ. وھذا ما 

 أردت توضیحھ. 

ت أخرى اآلن. سنعید االنعقاد ونناقش الطریقة التي سنستخدمھا للتوصل ولیس لدي تعلیقا 

دقیقة من اآلن. ومن ثم، أرجو  55أي بعد  13:30إلى قرار. ونسعید االنعقاد الساعة 

أن یتواجد الناس ھنا ویجلسوا في مقاعدھم في ھذا الوقت. فلدینا بالفعل جدول مزدحم 

موعة ووجود النصاب القانوني، فلدینا مشكلة دقیقة لجلوس المج 20-15وعندما نستغرق 

بالضبط.  01:30فعلیة. لذلك، من فضلكم، یجب أن نكون ھناك جاھزین للعمل الساعة 

 شكًرا. 

ھي من یجب أن  ALACوالقیادة اإلقلیمیة، ولكن للتوضیح، فإن  ALACھذا اجتماع  

 ALACنا، فإذا لم تكن یوجد نصاب قانوني لدیھا التخاذ قرار. وأرید أن یتواجد الجمیع ھ

 ھنا، فلن یمكننا البدء. شكًرا. 
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اآلن، نحن خارج التسجیل، وأشكر المترجمین على مشاركتھم في ھذا، فھل یعرف الجمیع  

أین یمكننا تناول الغداء بعیًدأ عن المكان الصغیر الموجود في الخیمة؟ وبالنسبة للدعم 

إلقلیمیة والزوار. إذا كان الجمیع ، والقادة اALAC، وكذلك At-Largeالفني، وفریق 

 یعرف أین یمكنھ تناول الغداء، فأقدر معرفة ھذا.

  

 

 

 [نھایة النص المدون]


