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األصلي: اإلنجلیزیة 
التاریخ: 17 سبتمبر 2015 

الوضع: نھائي 

 االستشاریة At-Largeلجنة 
حول  ICANNحول مجموعة عمل عبر المجتمع المسؤولة عن تعزیز مساءلة  ALACمسودة التقریر الثاني لبیان 

 )1مسار العمل (
 مقدمة

في مجموعة العمل  ALAC، وعضو )NARALO(في شمال أمریكا  At-Largeلمنظمة  ALACوعضو  ALACس قام أالن غرینبرغ، رئی
 . ALACبوضع مسودة أولیة لبیان ) المساءلة-CCWGمجموعة ( ICANNعبر المجتمعات المعنیة بتعزیز مساءلة 

 ICANNعبر المجتمعات لتعزیز مساءلة  Large-Atمساحة عمل مجموعة عمل  ، تم نشر المسودة األولى للبیان على2015أغسطس  17في 
 . )1مسار العمل (مسودة التقریر الثاني 

إرسال دعوة لتقدیم التعلیقات على البیان إلى كل  ALACبدعم من  ICANN، من فریق عمل ALAC، طلب رئیس 2015أغسطس  18وفي 
  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات عن طریق  At-Largeأعضاء 

ویت ، تم نشر نسخة تشمل التعلیقات الواردة في مساحة العمل السابق ذكرھا، وطلب الرئیس من طاقم العمل فتح تص2015سبتمبر  11وفي 
 . التوقیت العالمي المنسق 23:59الساعة  2015سبتمبر  17إلى  2015سبتمبر  11للبیان المقترح اعتباًرا من  ALACإلقرار 

، وإرسال نسخة ICANNإلى عملیة التعلیق العام لـ  ،ST-ALAC-AL-0915-04-00بعد ذلك طلب الرئیس بأن یتم نقل بیان، بعنوان مرجعي، 
 .ALACالمسئول عن ھذا الموضوع، باإلضافة إلى إشارة إلى أن البیان بانتظار مصادقة من  ICANNإلى عضو فریق عمل 

 0صوت لصالحھ، و 15للبیان بنتیجة  ALACانت اعتماد ، أكد فریق العمل على أن نتیجة التصویت عبر اإلنترنت ك2015سبتمبر  17وفي 
: یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على. امتناعات عن التصویت 0أصوات ضده، و

https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5061C79xK2mYb6mS94gYd5zZ . 

https://community.icann.org/x/a45CAw
https://community.icann.org/x/a45CAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002657.html
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15/pdfCgW5PQZlIm.pdf
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5061C79xK2mYb6mS94gYd5zZ
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على المسودة الثانیة لمقترح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز  ALACتعلیق لجنة 
 1المساءلة حول توصیات مسار العمل 

 مقدمة

 المساءلة في إنشاء ھذا المقترح. -CCWGكثیرا كل الجھود التي بذلتھا مجموعة  ALACتثمن لجنة 

كان وجود "قابلیة للنفاذ" أقل ومقترح أخف  ALACبشكل عام الدعم للمقترح كامال. وعلى الرغم من أن تفضیل  ALACوتقدم لجنة 
 ALACجنة ، نعتقد أن االتجاه العام الجاري اتخاذه اآلن مقبول. ُیقال إن لICANNوزنا من الذي تفضلھ بعض المجموعات األخرى في 

ب تدعم المخاوف المعرب عنھا في بیان األقلیة لـ سیباستیان باتشولیھ بأن التعقید الناتج والضوابط المتعددة المستویات قد تجعل من الصع
أن تتطور إذا اقتضت الضرورة وعند وجودھا. وھذا التعقید فضال عن عدم التفصیل في  ICANNأو المستحیل على نحو عسیر على 

رة من المتقرح یثیران أیضا القلق أال نكون قادرین على استكمال المقترح في الوقت المطلوب. ولھذا السبب اقترحت لجنة أجزاء كثی
ALAC  أن تنظر مجموعةCCWG  ،في آلیة المجتمع كنموذج داللي وحید مما یقلل من عدد "األجزاء المتحركة" في ھذا المقترح

ت المحدد. وعالوة على ذلك، العتبات العالیة الموضوعة لضمان صعوبة تجاوز مجلس اإلدارة ویزید احتمال استكمال المقترح في الوق
یمكن أیضا أن تسمح ألجزاء معینة من المجتمع أن یكون لدیھ قدرة فعالة على رفض التغییر الذي یكون في المصلحة العامة، مسألة مثیرة 

بشكل إیجابي جدا في المقترح الجدید الذي قدمھ مجلس اإلدارة  ALACجنة للقلق بشكل خاص. لألسباب المذكورة أعاله، تنظر أیضا ل
 . وسیتم تناول ھذا بمزید من التفصیل في نھایة ھذا البیان.2015سبتمبر  2في  CCWGفي اجتماع مجلس اإلدارة ومجموعة 

لحالي، على المستویین المفاھیمي تود أن تعرب عن بواعث قلقھا بشأن المقترح ا ALACوعلى الرغم من دعمنا العام، فإن لجنة 
 ة وبیانات األقلیة ضمن الوثیقة.والتفصیلي. ونغتنم ھذه الفرصة أیضا للتعلیق على عدد من الخیارات المقدمة حسب آراء األقلی

في كثیر من الحاالت حاسمة في قضایا. وفي حاالت أخرى، كانت المجموعة منقسمة، وھذا البیان سوف یحدد  ALACكانت لجنة 
 بوضوح ھذه الحاالت.

 . المبادئ3البند 

تعمل في  ICANNتستخدم األحكام الواردة في المادة األولى من اللوائح الداخلیة من خالل عملیات المراجعة المستقلة لتحدید ما إذا كانت 
إطار والیتھا ووفقا للوائحھا الداخلیة. ولذا فمن األھمیة بمكان أن تكون صریحة وواضحة، بما یضمن أال تفسرھا ھیئات عملیات 

على الصیغة الجدیدة، أو تعتقد  ALACالمراجعة المستقلة بطرق لم تكن مقصودة. ھناك عدد من التغییرات المقترحة حیث ال توافق لجنة 
 واضحة بما فیھ الكفایة.أنھا لیست 

بقوة موقف األقلیة أنھ یجب اإلشارة صراحًة إلى  ALACتدعم لجنة  ):234و 205(والفقرتان المرجعیتان  2، النقطة 154الفقرة 
لك المستخدمین أو المستخدمین النھائیین. وعلى الرغم من أنھ یمكن تصنیف العدید من منظمات المستخدمین على أنھا مجتمع مدني، فإن ذ

لیس صحیحا في الحالة العامة. تنص معظم تعریفات "المجتمع المدني" على أنھ یشمل مجموعة متنوعة من المنظمات غیر الھادفة للربح. 
على نحو متزاید األفراد غیر المنتسبین، وكذلك مجموعات المستھلكین والمجموعات التي تدعم منھجیات  At-Largeویشمل مجتمع 

ر المفتوح) والمجموعات التي تدعم تدریب وتطویر المستخدمین النھائیین (وخاصة في المناطق النامیة)؛ وكثیر البرمجیات (مثل المصد
 منھم ال ینطبق علیھ تعریف المجتمع المدني، وال یعتبرون أنفسھم على ھذا النحو.

األعلى في حد ذاتھ كافي وأن یدعي البعض أن اسم نطاق المستوى  أي صالحیة ...": ICANN، "ال یكون لمؤسسة 187الفقرة 
ICANN  یجب أال تمارس أي رقابة على ما ھو مسموح بھ لنطاقاتTLD وباستخدام ھذا التفسیر، یمنع قْید المھمة الجدید .ICANN 

المماثلة بشكل مربك، على سبیل المثال) أو من تقیید  TLDالجدیدة (بما في ذلك نطاقات  TLDمن ممارسة أي رقابة على نطاقات 
ستخدام بعض أسماء المستوى الثاني. وھذا أمر غیر مقبول، ویجب إما حذف التغییر أو توضیحھ لجعل األمر صریحا أن اسم المجال ا

 نفسھ مستبعد.
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مخاوف بشأن ما  ALACتثور لدى  ...": DNS، "تحافظ على وتعزز عملیة محایدة خالیة من الحكم لنظام اسم النطاق 199الفقرة 
الستخدامھا (مثل  TLDلم تعد قادرة على إصدار طلبات أحكام على نطاقات  ICANNاحیة العملیة. ھل ھذا یعني أن یعنیھ ھذا من الن

الجدیدة أم في الموافقة على نطاقات المستوى األعلى لرموز  gTLDالمماثلة بشكل مربك) أم قرارات صادرة في عملیة  TLDنطاقات 
جاھدًة لوقف الدول ذات السیادة من الفلترة، أم لتلك  ICANN؟ ھل ھذا یعني أن تسعى IDN ccTLDsالبلدان ألسماء النطاقات المدّولة 

 المسألة، تسعى لحظر القوائم السوداء البریدیة غیر المرغوب فیھا؟ تبدو الصیاغة فضفاضة جدا وخاضعة للتفسیر في المستقبل.

من اللوائح الداخلیة.  3شملت المسودة األولى للمقترح أن ھذا المبدأ سوف یحل محل المادة الثانیة، البند  ، المعاملة التمییزیة:207الفقرة 
تعترض بقوة. في حین أن البعض قد  ALAC، فإن لجنة 3والمسودة الحالیة أغفلت ھذا الشأن. إذا كان المراد حذف المادة الثانیة، البند 

 أنھا یجب أن تكون واضحة. ALACجوھري ومعقول" تنطوي على "التمییزیة"، تعتقد لجنة  یستنتج أن عبارة "ما لم یبررھا سبب

 :3تغییر في القیمة الجوھریة  :216الفقرة 

ال تدعم حذف عبارة "إلى أقصى حد ممكن ومناسب"، وخاصًة عند إضافة اإلشارة إلى ھیئات الخبراء الخارجیة. یجب أن  ALACلجنة 
 ICANNالقدرة على الحكم على نحو رشید على السیاسات التي تعتمدھا، وأن الدور األحادي الجانب لمجلس إدارة  ICANNیكون لدى 

(بدعم المجتمع باستخدام الصالحیات الجدیدة) ال یمكن تفویضھ. تمنح اللوائح الداخلیة مجلس اإلدارة القدرة على رفض التوصیات 
 في حاالت استثنائیة عندما یكون أمن اإلنترنت واستقراره معرضان للخطر.المتعلقة بالسیاسات وحتى بوضع السیاسات 

 في اللوائح الداخلیة على ما یلي:  ICANNالحالیة لـ 5تنص القیمة الجوھریة  :218الفقرة 

 اعتماًدا على آلیات السوق. –متى كان ذلك ممكنا ومناسًبا  –تشجیع بیئة تنافسیة والعمل على دعمھا 

 بتغییر ھذا لینص على ما یلي: CCWGولى للمقترح، أوصت مجموعة في المسودة األ

الذي یعمل على  DNSمتى كان ذلك ممكنا ومناسًبا، اعتماًدا على آلیات السوق لدعم واستدامة بیئة تنافسیة صحیة في سوق 
 تحسین ثقة العمیل واختیاره.

 ھذا التغییر. ALACأیدت لجنة 

 وفي المقترح الجدید، تنص القیمة الجوھریة المقابلة على ما یلي: 

تعمل على تحسین ثقة العمیل واختیاره وذلك اعتماًدا على آلیات  DNSتوفیر الدعم والمساندة لبیئة تنافسیة صحیة في سوق 
 السوق.

مسؤولیة دعم المصلحة العامة،  ICANNمل حذف عبارة المقدمة "متى كان ذلك ممكنا ومناسبا". تتح ALACال یمكن أن تقبل لجنة 
وللقیام بذلك یجب أن تكون قادرة على إصدار أحكام قیمیة لحین أن تكون آلیات السوق المفتوحة كافیة، ولحین ضرورة تدخلھا. وإضافة 

 كلمة "صحیة" لیست كافیة لتحقیق ذلك.

"ستدعم  ICANNذفھا. ینص تأكید االلتزامات على أن أن اإلشارة إلى ثقة المستھلك تم ح ALACوعالوة على ذلك تالحظ لجنة 
". ھذه عبارة عامة ولیست فقط إشارة إلى توسیع فضاء االسم. یجب أال یتم DNSالمنافسة وثقة المستھلك واختیار المستھلك في سوق 

ولیس فقط تلك التي ترتبط  gTLDحذف ھذا االلتزام لكن ُیوضع في اللوائح الداخلیة ویجب أن یشیر االلتزام بوضوح إلى جمیع نطاقات 
 بتوسیع فضاء االسم. لیس كافیا ترك األمر لمراجعة ثقة المستھلك للرصد، ثم النظر فقط في توسیع فضاء االسم.

أن ھذه العبارة یجب أن تتضمن إشعارا بأن التوازن أمر ثانوي بالنسبة للمصلحة العامة واألمن  ALACتعتقد  ، التوازن:226الفقرة 
 وقیمھا الجوھریة. ICANNرار كما ورد في التزامات واالستق
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 . اللوائح الداخلیة األساسیة4البند 

 % لتغییر اللوائح الداخلیة األساسیة، فینبغي استخدام العتبة نفسھا لتغییر بنود التأسیس.75ألن األمر یستلزم تصویت بنسبة  :246الفقرة 

ینبغي أن تكون العتبة للموافقة على تغییر بنود التأسیس مرتفعة مثلھا في ذلك مثل التي لتغییر اللوائح الداخلیة األساسیة.  :254الفقرة 
وأیضا في ھذه الفقرة لیس من الواضح أن العتبة تطبق على أصوات منظمات الدعم / اللجان االستشاریة للكیانات التي تشكل العضو 

 الوحید.

ریف عتبة مجلس اإلدارة للموافقة على التغییرات في اللوائح الداخلیة األساسیة غیر واضح. ویتم الحكم على أغلب تع :259الفقرة 
أصوات مجلس اإلدارة على أساس عدد من األعضاء الذین یصوتون أو یمتنعون عن التصویت، لكن باستثناء أولئك األعضاء غیر 

جمیع أعضاء مجلس اإلدارة. ووفقا لذلك، ینبغي أن  3/2الداخلیة، تكون العتبة بنسبة ثلثي الحاضرین. وللموافقة على التغییرات اللوائح 
% من جمیع أعضاء مجلس اإلدارة، بما أن "األصوات المتاحة" 75یكون الحد األدنى إلقرار اللوائح الداخلیة األساسیة صراحًة نسبة 
 .236وھذا یتماشى مع الوصف الوارد في الفقرة  یمكن تسویغھا على أنھ مجرد أولئك الحاضرون في ذلك الوقت.

 . آلیات الطعون 5البند 

قدرة عملیة المراجعة المستقلة للتوفیق بین قرارات "ھیئة الخبراء" المتضاربة، لكن  ALACتدعم لجنة  ب:2، البند الفرعي 268الفقرة 
لداخلیة. وینبغي أال یغفل المقترح نتیجة عملیة المراجعة المستقلة مع العلم بأن ھذه القرارات لن تكون مجرد حكم بعدم االلتزام باللوائح ا

 التي تعالج تحدیدا تلك القضایا.

وتحدید ما إذا تم  ICANNأن عملیة المراجعة المستقلة ھي تقییم إلجراءات  ALACالمفھوم لدى لجنة : 18، البند الفرعي 268الفقرة 
ا. ینطوي النص المقترح على أن عملیة المراجعة المستقلة سوف تأمر بمعالجة المخالفة، الداخلیة وبنود تأسیسھ ICANNااللتزام بلوائح 

تدعم ھذا، لكن تعتقد أنھ یجب أن یكون واضحا أن عملیة المراجعة  ALACلكن لن تملي بالضبط العالج الذي ینبغي أن یكون. ولجنة 
تفسیر غیر صحیح والقصد ھو أنھ یمكن لعملیة المراجعة المستقلة أن تملي المستقلة ال یمكن أن تملي مسارات محددة للعمل. إذا كان ھذا ال

 تعترض بقوة. ALACمعالجات محددة، فإن لجنة 

 یجب تضمین الحیثیة لھذا األمر. ، ترقیم اإلنترنت خارج نطاق عملیة المراجعة المستقلة:279الفقرة 

 . نموذج آلیة المجتمع كعضو واحد6البند 

: یجب أن یكون ھناك حد أدنى لعدد اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم عضویة منظمات الدعم واللجان االستشاریة، نموذج 6.1البند 
مقیدة.  ICANN"المختارة للمشاركة" من أجل أن السماح لنموذج آلیة المجتمع كعضو واحد بالعمل. أي عدد أقل من ثالثة یعني أن 

الدعم واللجان االستشاریة وربما تحتاج إلى تغییر إذا تغیر عدد منظمات الدعم واللجان تفترض قیمة الثالث العدد الحالي لمنظمات 
كما قد یحدث على  –االستشاریة. وتحتاج ھذه العتبة بالمثل إلى إعادة النظر إذا تغیر المزیج العام لمنظمات الدعم واللجان االستشاریة 

إلى منظمات دعم متعددة تماما كما حدث مع منظمة دعم أسماء  GNSOعامة سبیل المثال إذا انقسمت المنظمة الداعمة لألسماء ال
 .DNSOالنطاقات 

الداخلیة بحیث  ICANN، على أن یكون مفھوما أنھ ینبغي تغییر لوائح (2×2)+(5×5)نموذج  ALACتدعم لجنة  :334-319الفقرة 
، بما 5وزنا قیمتھ  SSACورئیسھا، وأن ُتمنح  SSAC أعضاء اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ICANNال یعین مجلس إدارة 

 . ICANNیتناسب مع أھمیة األمن واالستقرار في رسالة 

 At-Large) إذا كان ھناك أي دعم شامل لھذا المنصب (في واقع األمر البعض داخل مجتمع 5×7نموذج ( ALACكما تدعم لجنة 
 یفضل بقوة ھذه اآللیة). 

وزنا أقل من  GACواللجنة االستشاریة الحكومیة  ALACحیث ُتمنح لجنة  (2×4)+(4×3)نموذج إطالقا  ALACال تدعم لجنة 
 منظمات الدعم.
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، یشوه 354وصف منتدى المجتمع، المضاف إلیھ عبارة "لن یكون لھا أي أھمیة" الواردة في الفقرة  ، منتدى مجتمع:356-348الفقرة 
 . ھذه الھیئة الوظیفیة. ویحتاج الوصف إلى تعزیز

 صالحیات المجتمع .7البند 

مخاوف بشأن قدرة المجتمع على رفض بنود المیزانیة التي تتعلق  ALACلدى لجنة . إعادة النظر في المیزانیة / رفضھا: 7.1البند 
أقل من ونظرا للرأي الواضح لبعض أفراد المجتمع أن مجموعات معینة ینبغي أن یكون وضعھا  بمنظمة دعم أو لجنة استشاریة واحدة.

غیرھا، فیصح بالضرورة حرمان ھذه المجموعات أیضا من الدعم المالي. یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة تحقیق التوازن بین االحتیاجات 
 وینبغي أن ُیمنح السلطة التقدیریة للقیام بذلك.   ICANNواألولویات المختلفة لألجزاء المكونة لـ

یال عملیة وضع المیزانیة بمشاركة أكبر للمجتمع، لكن بدون وجود بیانات ومعلومات أكثر تفص 380تصف الفقرة  :381-380الفقرة 
ھذا، لكن تعتقد أن المقترح الحالي یجب أن یوفر وضوحا  ALAC. تدعم لجنة 2كافیة، وتقترح تعزیز ھذه العملیات في مسار العمل 

 إضافیا بشأن ھذه التحسینات المطلوبة. 

قا لذلك، ھذه الصالحیة الجدیدة من شأنھا أن تتیح للمجتمع ...". في الواقع، یجب أن تكون الكلمات بعبارة "وف 381تستھل الفقرة 
االفتتاحیة المناسبة "على الرغم من وجود عملیة علنیة وشفافة، إذا تم تجاھل اتجاه المجتمع، فإن ھذه الصالحیة الجدیدة تتیح للمجتمع 

ن أن الصالحیة الحقیقیة تقع على عاتق عملیة التخطیط ووضع المیزانیة، وأن صالحیة الالئحة ...". وعلى وجھ التحدید، من األھمیة بمكا
 الداخلیة تعمل بصورة بحتة باعتبارھا آلیة آمنة من التعطل.

 الحاجة إلى صالحیة تتیح عزل مدیر (مدیرین) لكنھ منقسم على طریقة تنفیذ At-Largeیدعم مجتمع  عزل المدیرین: 7.4-7.3البند 
 ذلك.

ومع ذلك، في حالة وجود ھذه الصالحیة، یجب أن یكون ھناك بیان واضح (وربما تنازل من كل مدیر) أنھ ال یوجد أي حق لالستئناف، 
 وال أي حق في االدعاء بالظلم إلى محقق الشكاوى، وال أي حق قانوني یتعلق بالتشھیر أو القذف أو التشھیر.

 عزل المدیرین األفراد: 7.3البند 

یمیل الوصف إلى تصور انعقاد عملیة لكل مدیر سوف یتم عزلھ. ینبغي تعدیل العملیة للسماح بالعزل المتماثل  :409و 407الفقرة 
 عدة مرات. ICANNلمدیرین متعددین دون الحاجة إلى عقد منتدى مجتمع 

ة الدعم واللجنة االستشاریة، لكنھ منقسم مفھوم عزل أعضاء مجلس اإلدارة المعینون من منظم At-Largeیدعم مجتمع  :407الفقرة 
 حول ما إذا كان ینبغي أن تناط ھذه الصالحیة بتعیین منظمة الدعم واللجنة االستشاریة أم بآلیة المجتمع كعضو واحد.

من   ICANNأن إعفاء مجلس اإلدارة سیكون مدمرا إلى أبعد الحدود لـ ALACتعتقد لجنة  بالكامل: ICANNإعفاء مجلس إدارة  7.4
العزل  ALACغیر قادرة على النمو والتطور. وتفضل لجنة  ICANNالناحیة العملیة، وربما یرسل إشارة إلى بقیة مجتمع اإلنترنت أن 

 "الجراحي" ألعضاء مجلس اإلدارة األفراد محور المشكلة بدال من ھذا الخیار النووي. 

ات الدعم واللجان االستشاریة ولجنة الترشیح قد ال تكون قادرة على بالقلق أن بعض منظم ALACتشعر لجنة  :1، النقطة 424الفقرة 
یوما ھدف معقول، لكن  120یوما المنصوص علیھا في المقترح. مھلة  120تحدید البدالء ألعضاء مجلس اإلدارة في غضون مھلة 

 النص علیھا كحد أقصى مطلق دون أي وسیلة لتنفیذھا ال معنى لھ.

رأي األقلیة أن منظمة دعم واحدة مجاز لھا  ALACترفض لجنة  اإلدارة من جانب منظمة دعم واحدة: عزل مجلس 430-429الفقرة 
 عزل مجلس اإلدارة بأكملھ.
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 . متطلبات المساءلة8البند 

  التنوع: 8.1البند 

 ICANNبقوة على أن مراجعات التنوع ینبغي أن تدرج في برنامج مراجعة  ALACتوافق لجنة  :2، البند الفرعي 465الفقرة 
الشامل، وربما ینبغي أن یكون أیضا مكونا رسمیا للمراجعات الملزمة في وثیقة تأكید االلتزامات. ومع ذلك، یعتقد البعض أن ھذه 

مكان الممكن إلجراء مراجعات التنوع،  ATRTشفافیة التوصیة إلزامیة أكثر من الالزم. على الرغم من أن فریق مراجعة المسؤولیة وال
، وینزع التركیز عن غرضھا األصلي وأن ATRTالسابقین أن ھذا من شأنھ أن یضع عبئا مفرطا على  ATRTیعتقد بعض أعضاء 

 قد ال یكونوا أفضل مجموعة ألداء ھذه المراجعات. ATRTأعضاء 

ھذه التوصیة وتنوه أنھا یمكن أن تكون مھمة فرعیة لفریق المراجعة المشكل كجزء  ALACتدعم لجنة  :4، البند الفرعي 465الفقرة 
 .2من التوصیة 

 دمج تأكید االلتزامات 9البند 

" لمعالجة القضایا المناسبة WHOISبقوة أن ھذا البند یجب تعدیلھ للسماح لفرق مراجعة " ALACتعتقد لجنة  :587-580الفقرات 
. وعالوة على ذلك، إذا 2009في ذلك الوقت وأال یقتصر على الصیغة المكتوبة في تأكید االلتزامات لعام لخدمات الدلیل المتداولة 

، التي تتمتع بالقلیل من ATRTاحتاجت اختصاصات ھذه المراجعة إلى تعدیل إضافي في المستقبل، فإنھ ال معنى إلسناد ھذه المھمة إلى 
 .WHOISي أن ُتسند إلى فریق مراجعة الخبرة في ھذا المجال. وبدال من ذلك، ینبغ

، ینبغي أن یكون جمیع فرق مراجعة تأكید االلتزامات مسؤوال عن التوصیة WHOISعلى النحو الموصى بھ لمراجعة  :549الفقرة 
یمكن أن یكون بالتنقیح على لوائحھم الداخلیة. والمسؤولیة یجب أن تقع على عاتق أولئك الذین یتمتعون بأفضل فھم للقضایا المحددة. و

 وحدھا. ATRTحقوق غالبة للقیام بذلك أیضا، لكن ھذا ال ینبغي أن یكون مسؤولیة  ATRTلفریق 

ال توافق أنھا  ALACتم ضغطھا إلى أبعد حد، لكن لجنة  CCWGعلى أن عملیة  ALACتوافق لجنة  بیان أقلیة من ایبرھارد لیسھ:
 ھذا البیان من استنتاجات.تعسفیة أو ال مبرر لھا، وال تدعم ما توصل إلیھ 

جوانب معینة في بیان األقلیة المقدم من سیباستیان باتشولیھ. وفي حد ذاتھ،  ALACتدعم لجنة  بیان أقلیة من سیباستیان باتشولیھ:
 جوانب البیان مدرجة في متن ھذا البیان.

معظم ما ھو مقترح. والجزء الوحید الذي قد یكون لھ ما یبرره ھو ضمان أن  ALACترفض لجنة  بیان أقلیة من إدوارد موریس:
األفراد أو المنظمات ال یمارسون حقوق التصویت في عدة لجان استشاریة ومنظمات دعم أو تقسیمات فرعیة منھا. ومع ذلك، فإن ھذا ال 

 المساءلة وال مجرد تقیید للحقوق الفردیة.بد من دراستھ بعنایة للتأكد من أن ھذا القید یعمل على إصالح مشكلة في 

 2015سبتمبر  02 –مقترح مجلس اإلدارة 

)، لم یتم إصدار تفاصیل مقترح مجلس اإلدارة حتى تاریخھ. وبناء على 2015سبتمبر  9في الوقت الذي تجري فیھ صیاغة ھذا البیان (
 ALAC، وفي المذكرات الموزعة، تقدم لجنة 2015بر سبتم 2في  CCWGما تم التصریح بھ في اجتماع مجلس اإلدارة ومجموعة 

في میثاق  1دعمھا بشكل عام للمقترح. وعلى وجھ الخصوص نعتقد أنھ من خالل الرجوع إلى المواصفة المكتوبة لمسار العمل 
CCWG مع التركیز على القضایا اإللزامیة إلحداث انتقال ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ،IANAینا مھمة أكثر ، فقد یكون لد

 بنجاح.  IANAسھولة إلنجاز تسھیل انتقال 

في حین أنھ كان من المفضل كثیرا أن نشھد بعض ھذه األفكار في وقت سابق في العملیة، إال أن اطالعنا علیھا في وقت متأخر أفضل 
 من عدمھ، ونعتقد أنھ یمكن إجراء التحدیثات الالزمة على موضوع مقترح مجلس اإلدارة. 

. وریثما یتم البت في تلك األمور، تعتقد CCWGلواضح أننا بحاجة إلى تفاصیل إضافیة وتقییم من المستشار القانوني لمجموعة ومن ا
 IANAأن المقترح الجدید یجب تقییمھ بالكامل وتقدیم دعمھا بحذر لمفھوم مجموعة مبسطة وقلیلة من التغییرات قبل انتقال  ALACلجنة 

 لة األجل للمجتمع.مع تحسین المساءلة طوی


