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 _ عملیة توثیق بناء التوافق باآلراء Aالملحق 
األدنى نحو األعلى وبنموذج أصحاب المصلحة المتعددین، وتضمّنت  بإسلوب اإلدارة من 1تم وضع مسودة مقترح توصیات مسار العمل  1

العملیة عدة "قراءات" أي مراجعات لكل توصیة من التوصیات. وتم نشر كل مسودة وجعلھا متاحة ألجل التعلیق علیھا من قبل أعضاء 
ألجل مراجعتھا والتعلیق  1ملومن المشاركین. وتم تعمیم مسودة مقترح توصیات مسار الع CCWG-Accountabilityمجموعة 

، مع أول مراجعة خالل الجلسة 2015نوفمبر(تشرین الثاني)  20بتاریخ  CCWG-Accountabilityعلیھا من قبل مجموعة 
 .2015نوفمبر (تشرین الثاني)  26. وتمت آخر مراجعة بتاریخ 2015نوفمبر(تشرین الثاني)  24اإلفتتاحیة یوم 

ساعة  24لفترة  CCWG-Accountabilityالى مجموعة  1رسال مسودة مقترح توصیات مسار العملوعقب المراجعة األخیرة، تم إ 2
لتأشیر أي خطأ أو لتقدیم أیة تعلیقات أو بیانات ألجل التوثیق. ویتوقع أن تتم مصادقة المنظمات األعضاء في بدایة شھر ینایر (كانون 

 . 2016تصف شھر ینایر في من ICANNالثاني) إلحالتھا بعد ذلك الى مجلس إدارة 
 

بإعتباره  ICANNأن تزّود المنظمات األعضاء الخاصة بھا بإطار عمل تعزیز مساءلة  CCWG-Accountabilityویسر مجموعة  3
) ألجل بحثھ 1(مسار العمل  IANAمسألة أساسیة البد من القیام بھ أو اإللتزام بتنفیذه قبل أن تتم عملیة إنتقال اإلشراف على وظائف 

 صادقة علیھ وفق میثاق المجموعة.والم
 

الثمانیة  CCWG-Accountabilityھي نتیجة عمل واسع النطاق قام بھ أعضاء مجموعة  1إن مسودة مقترح توصیات مسار العمل 4
 185وفریق من المستشارین القانونیین المؤھلین تأھیالً عالیاً، على مدى السنة الماضیة والذي تضمن  ،مشارك  172والعشرون، و 

رسالة متبادلة عبر البرید األلكتروني. وتمثل ھذه المسودة توازناً تم  10150إتصاالً أو إجتماعاً، وفترتین لإلستشارة العامة وأكثر من 
من قبل كافة من ساھم فیھا. وتتضمن أیضاً اإلھتمام ألستشارات القانونیة المحددة وتنازالت كبیرة تحقیقھ بعنایة فیما بین المتطلبات وا

 الشدید بالمداخالت الواردة خالل فترات التعلیقات العامة.
 . وسجلت وجھات نظر أقلّیة من قبل أعضاءCCWG-Accountabilityولقد حظى المقترح النھائي بتوافق اآلراء حول دعم مجموعة  5

) وإیبرھاد لیزي NCSGومجموعة أصحاب المصلحة غیر التجاریة  GNSOھم روبن غروس (من المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
 ). وقد أدرجت وجھات النظر ھذه في أدناه ألجل النظر فیھا من قبل المنظمات األعضاء.ccNSO(من منظمة 

 ال ورودھا ومتى ماوردت.وسیتم نشر بیانات األقلیة أو األعتراضات في أدناه، في ح 6

 

 وجھات نظر األقلیة 

 
 ) السیدة روبن غروسNSCGو  GNSOرأي مخالف لعضو من أعضاء ( .1

، ومع ذلك، ICANNعدداً مفیداً من التوصیات لتحسین المساءلة التنظیمیة لدى  CCWG-Accountabilityلقد وضعت مجموعة  7
من الدور  ICANN) لدى GACدور اللجنة االستشاریة الحكومیة (وھو: تغییر غیر صحیح   فھناك جانب واحد في الخطة یعد

ونتیجة لذلك،   بما في ذلك حوكمتھا. ICANN"اإلستشاري" المحض الى دور "صانع للقرار" بخصوص القضایا األساسیة الخاصة بـ 
 ICANNجة التمكین الحكومي على إن در  الحالیة. ICANN) مقارنًة بھیكلة حوكمة SOsفإن المقترح یھّمش دور المنظمات الداعمة (

 والناتجة من آلیة المجتمع في المقترح تشكل خطراً على نجاح القبول السیاسي للمقترح وكذلك أثره النھائي على حریة وإنفتاح اإلنترنت.
ن خالل خطأ جسیم مبإحداث سببت تفي موقع المساءلة حول القضایا الھامة قد  ICANNإن وضع آلیات للمجتمع تمكنھ من وضع  8

وكما تم تحدیدھا في  ACsواللجان اإلستشاریة  SOsالخروج من حالة توازن القوى الموجودة حالیاً فیما بین المنظمات الداعمة 
على المنظمات  ACsوبدالً عن ذلك، فإن آلیات المجتمع المقترحة ترّجح كفة اللجان اإلستشاریة   التفویضات ذات الصلة لمجلس اإلدارة.

دور صناعة  GACوالذي الیمنح اللجنة االستشاریة الحكومیة  ICANNمقارنًة بالتوازن المتحقق حالیاً في مجلس إدارة  SOsالداعمة 
إن   القرار بل یحافظ على أولویة المنظمات الداعمة بخصوص القرارات الھامة وتحدیداً تلك التي تقع ضمن تفویض المنظمات الداعمة. 

كانت السمة الغالبة في كلتا فترتي التعلیقات  ICANNي عملیة صنع القرارات الھامة ضمن مجال عمل تقویض دور المنظمات الداعمة ف
ة العامة السابقتین، ولم تخفق التوصیات فقط في معالجة ھذا القلق الواسع النطاق ولكنھا ذھبت الى ما ھو أبعد من ذلك من خالل تقلیل قیم

وقد أخفقت آلیات المجتمع في األخذ بنظر اإلعتبار األدوار   تمع في التقریر الثالث.في آلیات المج SOsودور المنظمات الداعمة 
والمسؤولیات المناسبة والمھمة لمختلف المنظمات الداعمة واللجان اإلستشاریة، والمخاطر الكامنة في تغییر تلك األدوار مع نھج "حجم 
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في  NCSGوقد أثیرت ھذه النقاط من خالل التعلیقات العامة المقدمة من قبل   واسع یناسب الجمیع" المتّبع في إتخاذ القرارات الحاسمة.
-https://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability: 2015سبتمبر (أیلول)  12

03aug15/msg00053.html  
یوماً  30من فترة الـ  ICANNعلى التغییر المقترح لفترة التعلیقات العامة النموذجیة لـ  NCSGباإلضافة الى ذلك، تعترض مجموعة  9

ت حیث سمحت فترة التعلیقات العامة الخاصة بالتقریر الثالت لتقدیم التعلیقا  .CCWG-Accountabilityفي التقریر الثالث لمجموعة 
أیام فقط بعد تحدید موعد نشر النسخ المترجمة الى لغات أخرى، والتي تعتبر فترة قصیرة جداً بالنسبة لتقریر كبیر  بھذا  9خالل فترة 

 الحجم وبتغییرات عدیدة وھامة قد تمت فیھ قیاساً بالنسخ السابقة.
 
 

 ) السید أیبیرھارد لیزيccNSOمن آراء األقلیة لعضو منظمة ( .2
 الرؤساء المشاركونأعزائي  10
، مدیر نطاق Namibian Network Information Center (Pty) Ltdأنا المدیر اإلداري لمركز معلومات الشبكة النامیبیة  11

سنة وخبرة ذات صلة بھذا  24. ولدي خدمة مستمرة لمدة NA. . لقد أنشأت نطاق NA") للنطاق ccTLDالمستوى األعلى لرمز البلد ("
 .ccTLDsمن نطاقات والذي ھو واحد . NAكمدیر لنطاق  المجال حیث عملت

كعضو في مجموعة عمل عبر المجتمع  ICANN") لدى ccNSOلقد تم تعییني من قبل منظمة دعم أسماء النطاقات لرموز البلدان (" 12
 ").CCWG-Accountabilityوالتي یرمز لھا (" ICANNلتعزیز مساءلة 

" ("المسودة الثالثة للمقترح") والتي من 1دة مقترح حول توصیات مسار العمل "مسو CCWG-Accountabilityقدمت مجموعة  13
 ضمن شروط میثاقھا ھو لزوم التركیز على

والتي ینبغي العمل بھا أو ُیتعّھد بالعمل بھا ضمن اإلطار الزمني لعملیة إنتقال اإلشراف على وظائف  ICANN[...] آلیات تعزیز مساءلة  14
IANA. 

 تعكس ذلك. الة للمقترح إن المسودة الثالث 15
 وتبعاً لذلك، أنا ال أوافق وأسجل إعتراضي ھنا وبشكل رسمي على المسودة الثالثة للمقترح: 16

، السیدة CCWGالى مجموعة  GNSOبھ العضو المفوض من قبل منظمة  تأدعم وبشكل تام تبّني وتضمین اإلعتراض الذي تقدم .1
 روبن غروس.

أشّدد وعلى وجھ الخصوص على المخاوف الجدیة للسیدة غروس بخصوص عمل واألقلیة المعترضة.  ضمن أنا أنضم إلیھا في رأیھا
 ").SOالزیادة المقترحة لسلطتھم كما للمنظمات الداعمة ("تلك ") ACالمقترح على زیادة سلطات اللجان اإلستشاریة ("

 .ccTLDفیما یتعلق بتعاملھا مع مدراء  ICANNإن المسودة الثالثة للمقترح لم تتناول إطالقاً تدابیر المساءلة لـ  .2

 ھذا اإلغفال یعتبر كارثیاً.

بخصوص  ICANNمع مساءلة  CCWG-Accountabilityالزال لدى قلق كبیر بخصوص الطریقة التي تعاملت بھا مجموعة  .3
 حقوق اإلنسان.

 إن مسألة فرض المزید من التقییدات وبشكل یزید على

حقوق اإلنسان األساسیة في جملة أمور مثل حریة التعبیر ، وحریة  ICANNتي تنص على أن تحترم ماورد في رسالتھا وعملیاتھا ال
 إنسیابیة المعلومات وحق المحاكمة وحقوق الملكیة.

 یعتبر أمراً غیر مقبول.

 وبقیت األسئلة: .4

 تحت أیة صالحیات قانونیة ستتم عملیة اإلنتقال ھذه،  •

 ماذا سیتم بالفعل إنتقالھ،  •

 وف لن یتم إنتقالھ ومالذي س •

 بدون أجوبة.

 تتم أیة عملیة إنتقال للوظائف و/ أو لمنطقة الجذر.جل أن أن تتم اإلجابة على ھذه األسئلة أل یجب

https://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15/msg00053.html
https://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15/msg00053.html
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في القیام  CCWGلقد تقدمت سابقاً وألجل التوثیق بمالحظاتي بخصوص شرعیة الطریقة التي إعتمدتھا مجموعة عمل عبر المجتمع  .5
 خرق لمیثاقھا. أخرى بعملھا خالل فترة مداوالتھا السابقة والتي تم حینھا وفي أحیان كثیرة

 .1أجدد إعتراضي ضد ھذه العملیة اإلقصائیة

 لقد تم ترقیع المقترح برّمتھ في وقت قصیر جداً وعلى عجل. .6

ین تعسفیین ومفروضین ذاتیاً علینا وغیر واقعیین )  الى جدول وسقف زمنیCCWGلقد خضعنا نحن (األعضاء الممثلین لمجموعة 
 بالمرة.

ولألسف، تحملت المسودة الثالثة للمقترح نتیجة ھذا التسرع الشدید. إنھ ألمر بالغ التعقید ومن الصعب فھمھ حتى من قبل العدید من  .7
 أنفسھم. CCWG-Accountabilityاألعضاء والمشاركین من مجموعة 

 للمسودة الثالثة للمقترح، فإنھا التزال تحوي الكثیر من األخطاء وتفتقر الى الدقة.وحتى بعد ھذا النشر  .8

 ): Appendix Aنّصت النسخة المعلنة ألجل التعلیقات العامة (في الملحق 

باإلجماع وبدون  CCWG-Accountability، تلّقى المقترح النھائي دعم مجموعة 2015نوفمبر (تشرین الثاني)  29وبتاریخ 
 یل أیة إعتراضات أو آراء معارضة أقلیة، ألجل النظر فیھا من قبل المنظمات األعضاء.تسج

 .غیر صحیحوھذا وبكل بساطة 

نوفمبر (تشرین الثاني)  2على علم وبدون أیة مواربة في ذلك بخصوص مذكرات اإلعتراض منذ  CCWGفقد كانت مجموعة 
غروس وأنا) وفي الواقع إن السیدة غروس  ةالمقدمة من قبل األقلیة المعارضة وھما أعضاء من المنظمات الداعمة (السید 2015

 .20152ني) نوفمبر (تشرین الثا 29كانت قد تقدمت برأیھا المعترض منذ تاریخ 

 وخاضعة للتغییرات واإلضافات. غیر ثابتةوتم اإلعالن الحقاً عن إن المسودة الثالثة تعتبر  .9

ویعتبر ھذا كارثیاً من الناحیة اإلجرائیة، ألنھ الیمكن ألي مراجع معتمد أن یقوم بتشكیل رأي محدد حول مقترح خاضع للتغیر بعد 
 نشره.

 لیقات العامة یعتبر مثاالً آخر لإلقصائیة المتعمدة للعملیة.في أمد فترات التع الشدیدإن التقلیص  .10

 وللمسودة الثالثة للمقترح.  CCWGوحتى لو لم تكن تلك العیوب الفادحة موجودة، فإن ھذا بحد ذاتھ سیكون مدمراً لشرعیة عملیة 

 ة للتعلیقات العامة.من الممكن أن یبقى خاضعاً لفترة مناسبأمامھ وولحسن الحظ، فإن المقترح النھائي الزال 

 أؤكد ھنا بأن المسودة الثالثة للمقترح قد أضافت مستویات إضافیة من البیروقراطیة بدون تحقیق الكثیر من اإلنجازات، إن كان ھناك .11
 إنجازات. أیة

واسع من على روایة كبیرة وأسئلة غیر محلولة قد تقتضي ضمناً مصالح نطاق  IANAتنطوي عملیة إنتقال اإلشراف على وظائف  .12
 على إنخراط كل من المصالح المحلیة األمیركیة والدولیة. أیضاً  الكیانات. وھذا یشمل كل من القطاع الخاص والعام وتعمل

وأن تتقدم بوجھات نظرھا بخصوص ما أن تقوم بإجراء  ICANNالمسؤولة عن تعزیز مساءلة  CCWGیتعین على مجموعة 
المضي وبتسرع  منقال وبمزید من النقاشات والمداوالت واإلجابة على كافة التساؤالت بدالً القضایا الھامة التي صاحبت عملیة اإلنت

 شدید بإصدار مایفي بالسقف الزمني المفروض ذاتیاً  وغیر المبرر.

وقد حددت ذلك بشروط مسبقة تم تثبیتھا منذ البدایة، واآلن   المستمر، وبشكل متكرر بأنھ من الضرور ي التشاور NTIAوقد حددت  .13
 .NTIAلم تفي بتلك الشروط الموضوعة من قبل  CCWGفإن مجموعة 

 أكرر ھنا بأن المسودة الثالثة للمقترح التزال التفي بتلك الشروط.

لیب كوروین في مقالتھ الرائعة والعمیقة في أدعم بشكل تام وأتبّنى وأبین ھنا وجھات النظر التي عّبر عنھا وبوضوح صارخ السید فی .14
 :3والتي كتب فیھا  2014شھر نوفمبر (تشرین الثاني) 

                                            
 .ھنا أسلف بما وتضمینھا 2015 یولیو 30 من" المقترح مسودة" والى ،2016 یونیھ 03 الفترة ومن السابقة" التوصیات مسودة" على إعتراضي أجدد 1
 برأیي الیوم أتقدم وأنا أشعر توضیحھا، ألجل اإلعتراض بیانات تقدیم عملیة لتحدید المتكررة الطلبات رغم األمر ھذا من لإلنتھاء نھائي موعد تحدید یتم لم أنھ ورغم 2

 .مختلفاً  ملفاً  28 في مقسمة صفحة 300 من تتألف وثیقة على دقیق وبشكل للوقوف الكافیین والوقت الفرصة لي تسنح لم بأنھ بي الخاص المعارض
3 http://www.circleid.com/posts/20141110_accountability_group_charter_sets_the_bar_too_low/ )ینایر 1 ریخبتا علیھا اإلطالع تم 
 )2015) الثاني كانون(

http://www.circleid.com/posts/20141110_accountability_group_charter_sets_the_bar_too_low/
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قد أكملت عملھا في موعد  CWG-Stewardship، إن كانت مجموعة الحال كاآلتي ونتیجة لھذا المنھج غیر الصحیح سیكون
وسیاسي مكثف داخلي وخارجي الى الدرجة  ستكون تحت ضغط مؤسساتي CCWG، فإن مجموعة 2015أقصاه یولیو (تموز) 

الذي حددتھ آلیات میثاق  -وبدرجة یرثى لھا - جمیعاً على أن نقول "لقد قمنا بما فیھ الكفایة" ألجل األیفاء  بالحد األدنى فیھا التي نتفق
 ھذه، ومع إتخاذ قرارات بخصوص كل العمل المتبّقي والمؤجل الى حین. 1مسار العمل 

اإلعتراضات، سیؤدي ذلك الى إن المقترح الیحظى بالموافقة الكلیة، وأنا أتقدم بوجھات النظر المعترضة ھذه وإن كانت أقلیة وبوجود ھذه  17
 ألجل إضافتھا الى المسودة الثالثة للمقترح وكما ینبغي وفق المیثاق المعتمد.

 أال تقبل بھ كما ھو علیھ اآلن. NTIAلرفض ھذا المقترح وعلى  ccTLDأدعو الى إرسالة نسخة منھا الى مدراء  18
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