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في  56رقم  GACمرحباً بكم في اجتماع  شكًرا لتفضلكم بالجلوس في أماكنكم. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

یسرني أن أتواجد في ھذا المكان بالتحدید، وأیضاً في ھذه القاعة والتي تعتبر  ھلنسكي.

شكراً لك جوسو  من أكثر قاعات الكونغرس جماالً، قاعة المؤتمرات على حد علمي.

 مكان كھذا. على بناء ھذه القاعة وعلى توفیر

واسم توجد لدینا ق أنا من سویسرا. وبالنسبة لمن ال یعرفونني منكم، اسمي توماس شنایدر.

مشتركة مع األرجنتین من حیث أن أفضل العب لدینا أضاع ضربة الجزاء في المباراة 

 أعتذر لك أولغا، إال أنك لست الوحیدة. وخرجنا اآلن من المنافسة.

للجنة اإلستشاریة الحكومیة في الوقت الحالي، ویوجد معنا على أنا رئیس ھذه اللجنة، ا

ھذه القائمة عدد من األشخاص الرائعین، لذا قبل تسلیمھم الكلمة لتقدیم أنفسھم ومن ثم 

إلیكم جمیعاً، أود البدء كالعادة بقول أن لدینا مجدداً عدد من األعضاء الجدد، وحكومات 

أحد ھذه الحكومات بیلیز، ویشرفنا حضور و .GACجدیدة أصبحوا أعضاء اآلن في 

وھذه ھي المرة األولى لھ، لذا ساعدوه على التعرف علیكم  وزیر بیلیز ھنا في الغرفة.

إذا كان لدیھ أسئلة، بالتأكید یسعدني أن أجیب علیھا، ولكن أود منكم  .ICANNوعلى 

 أیضاً الرد على أسئلتھ وأسئلة فریقھ.

ك مثل غیانا وھندوراس وجمھوریة الكونغو وجمھوریة ویوجد لدینا أعضاء جدد كذل

وال یوجد لدینا مراقبین  .GACعضو في  168یوجد لدینا ما مجموعھ  سورینام وبنما.

 لذا، مجدداً، إنھ تطور إیجابي. مراقب. 30حوالي  ما زال ذلك الرقم ذاتھ. جدد.

 أود البدء بتسلیم الكلمة إلى صدیقنا أولوف إللقاء التحیة.
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لدعم الموظفین في  ICANNأجل، اسمي أولوف نوردلینغ، وأنا مسؤول عن موظفي   أولوف نوردلینغ:

GAC. .ا إذا لم تلتقو حسناً، األھم من ذلك، أحضرت كارین بیرسیت وجولیا تشارفولین

 حسًنا. ھذه جولیا. أعتقد أنكما في الخلف. بھم، ھّال وقفتما من فضلكم.

 [ تصفیق ]

 ھا نحن ذا. موجود ھناك. حسًنا. وكارین.     

 [ تصفیق ]

 

 یوترا.أنا واناویت أكیوب ھذه ھي الطریقة الفنلندیة للتحیة في الصباح. صباح الخیر. حسًنا.  واناویت أكیوبیوترا:

 وبالنسبة لعملنا، یجب أن یكون قریباً في ھذه الناحیة من ھلنسكي. GACأنا نائب رئیس 

وبالتالي إنھ شعور  ذ خمسة عشرة عاماً، لذا أشعر أني عدت إلى منزلي.أعیش ھنا من

 رائع.

 شكًرا.

 

أنا من نامبیا وأمثل وزارة تقنیة المعلومات  اسمي ھنري كاسین. طاب صباحكم،  ھنري كاسین:

 شكًرا. ) والعمالة في نامبیا.ICTواإلتصاالت (

 

في  ACIGاریة المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر مرحباً، أنا تریسي ھند من سكرت  تریسي ھند:

GAC. .لیست موجودة في ھلنسكي. میشیل سكوت تاكر زمیلتنا األخرى. أنا ھنا مع توم 

إنھا تعمل وراء الكوالیس من أسترالیا ھذا األسبوع لمساعدتنا بأي شيء یلزمنا إنجازه 

 ممكنة ھذا األسبوع.وأنا ھنا لمساعدتكم بأي وسیلة  بین لیلة وضحاھا.
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وأعمل أیضاً لدى سكرتاریة  اسمي توم دیل. طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك تریسي.  توم دیل:

  .GACفي  ACIGالمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

لترتیبات  GACللتوضیح وحسب، بالنسبة ألولئك الذین لم یعتادوا على طریقة تنظیم 

الدعم من مجموعة من  GAC، حیث تتلقى GACیالً ھنا في الدعم، ألننا نختلف قل

وكذلك  --وھذا ھو أولوف وكارین وجولیا الذین عرفوا عن أنفسھم  -- ICANNموظفي 

نحن عبارة عن مؤسسة استشاریة  .ACIGالمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

مرحباً بكم، وإنني لذا  لتقدیم خدمات سكرتاریة. GACأسترالیة، وكنا قد شاركنا عبر 

 أتطلع إلى تقدیم أیة مساعدة یسعني وتریسي منحكم إیاھا خالل األسبوع.

 شكًرا.

 

 وأمثل وزارة الشؤون الخارجیة في األرجنتین. أنا أولغا كافالي. طاب صباحكم جمیًعا.  أولغا كافالي:

لذا  فقد شاھدت المبارحة باألمس. لم أنم. اصبروا علي. .GACوأنا أحد نواب رئیس 

 كان یوم حزین بالنسبة لي.

 

 شكًرا لك، أولغا.  الرئیس شنایدر:

ولكن قبل أن نتأكد من الرؤوساء، أردُت أن أقول بأنھ ال یوجد لدینا أعضاء جدد في 

GAC .انضم إلینا عضو جدید في منظمة  وحسبICANN .واسمھ  من بضعة أسابیع

ویتواجد معنا في  .ICANNو المدیر التنفیذي الجدید ورئیس منظمة وھ غوران ماربي.

 أنا غوران. إنھ مختبئ في الخلف. وسیقف اآلن. الغرفة، لذا تعرفون كیف یبدو.

 [ تصفیق ]

 بأكملھا. GACیسعدني أن أتعرف علیكم وأتطلع للعمل معكم، وبالطبع مع  إذن، مرحًبا.
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لن نجري جلسة ثنائیة مع مجلس اإلدارة  سنتحدث عن ھذا الحقاً. --لن نجري  --لذا فإنھ 

سیتواجدون معنا في  --وبما فیھم غوران  --ھذه المرة، إال أن أعضاء مجلس اإلدارة 

ذن إ وبالتأكید ستجرى جولة في الجلسات المسائیة بشكلھا الجدید. العدید من جلساتنا.

إذن ھذا  لذا تحدثوا معھ متى ما أتیحت لكم الفرصة وتعرفوا علیھ. و.تعرفون اآلن من ھ

 ھو مدیرنا التنفیذي الجدید.

 شكًرا لك، غوران.

سأطلب منكم المرور على جمیع من في الغرفة  --إذن اآلن أود أن أطلب منكم  حسًنا.

 بعد. وأولئك الذین لم یتعرفوا على بعضھم وبالتالي نعرف من موجود ھنا ومن ھو.

وألسباب تاریخیة، ال یوجد لدینا أرقام دول في ھذه اللجنة كما اعتدتم  أدعوكم إلى ذلك.

ومن فضلكم  سأحاول تدوین أماكن جلوسكم وتذكرھا. في مؤسسات أخرى تعرفونھا.

حاولوا الجلوس، لو أمكنكم، في األماكن ذاتھا تقریباً طوال األسبوع، ألن الترتیب لیس 

لیست مستدیرة، لذا من الصعب رؤیة بعضنا البعض،  القاعة الدراسیة.األمثل لترتیب 

من فضلكم اجلسوا في األماكن ذاتھا وإال لن تساوي قائمتي شیئاً  وأحاول تذكر أماكنكم.

 لذا أشكركم على تفھمكم. عندما تبدلون األماكن.

 دعوني أبدأ من جانبي األیمن، على یساركم.

 (مقدمات)

 

وباإلضافة إلى ذلك، لدینا عدد من المشاركین عن  إنھ تمثیل جید إلى حد ما لدینا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وھذا ممكن أیضاً، في حال لم تتمكنوا، بالنسبة لالجتماع، للمشاركة فعلیاً، حیث  بعد.

 یمكنكم المشاركة عن بعد.

 إذن یا أولوف، من یشارك عن بعد؟
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یوجد لدینا عن بعد في غرفة اتصال أدوبي كونكت  لك سیدي الرئیس. شكًرا جزیالً   أولوف نوردلینغ:

إذن  ، والسید رایزینكو.GACمشاركة عن بعد من أوكرانیا أولكسندر تساروك، ممثل 

 شكًرا. ھؤالء المشاركین عن بعد الذین قمنا بتسجیلھم. الستكمال العد.

 

توجد عناصر  --أن ھذا االجتماع تحدیداً ھو بالفعل  -- إذن لعلكم أدركتم أن ھذا شكًرا.  الرئیس شنایدر:

في استراتیجیة االجتماع  Bجدیدة في ھذا االجتماع من حیث أنھ یدعى أول اجتماع 

 وبدأ تنفیذھا ھذا العام. ICANNالجدیدة التي اعتمدتھا 

إنھ اجتماع  قلیالً من حیث تنظیمھ وطولھ عن بقیة االجتماعات. Bویختلف اجتماع 

، وبالنسبة GACالرسمي، وكذلك  ICANNومدتھ أربعة أیام فقط من اجتماع  ر.أقص

ألولئك الذین حضروا من قبل، یبدأ عملھ في العادة یوم السبت عند وقت الغداء، ویستمر 

، الیوم GACوفي ھذه المرة، بدأنا جمیعاً، وبما فیھا  لغایة یوم الخمیس عند الظھر.

ـ  --ویوجد أیضاً  صباح اإلثنین. حیث یحدث  .ICANNلن یحدث افتتاح رسمي ترحیبي ل

 ھذا عادًة في صباح اإلثنین.

فقد أعددنا  وكذلك بالنسبة لنا، كما الحظتم أننا بدأنا نستغل الوقت قدر المستطاع.

كل صباح، لذا وقبل االفتتاح الرسمي الیوم، عقد  GACاجتماعات لمجموعات عمل 

حول األسماء الجغرافیة التي تترأسھا  GACلمجموعات عمل  اجتماع كما تعلمون

 زمیلتنا أولغا من األرجنتین.

وسنعقد اجتماعات مجموعات عمل أخرى في األیام الثالثة المقبلة، وتبدأ عند تمام الساعة 

، تتمثل الفكرة في الجلسة الختامیة ألولئك 9:15ومن ثم عند الساعة  لمدة ساعة. 8:15

، ستعقد جلسة 9:15وعند الساعة  كوا في اجتماعات مجموعة العمل ھذه.الذین لن یشار

إال أنني أشجعكم وبشدة على المشاركة  بأكملھا. GACختامیة وإیجاز ومقدمة وتسلیم لـ 

في اجتماعات مجموعة العمل ھذه ألنھا مناسبة فریدة من نوعھا بأننا ال نجري اجتماعات 

موعة العمل ھذه، لذا حدنناھا بالعمد لكي ال تتزامن متزامنة تمنعكم من المشاركة في مج

تعامل ت --مع أي جلسة أخرى في الصباح وبالتالي تتمكنون من المشاركة، ألنكم تتعاملون 

وألنھ أتیحت لنا فرصة المشاركة دون  مجموعات العمل ھذه مع عدد من القضایا المھمة.
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ا إلى ھناك وشاركوا في ھذا التعارض مع شيء آخر من حیث الوقت، من فضلكم اذھبو

ـ  --أعتقد أنھ  العمل. بأكملھا  GACسیكون األمر مفید للغایة بالنسبة لمجموعات العمل ول

 وألنفسكم أیضاً.

  إنھ أمر جدید ومختلف في جدول المواعید ھذا األسبوع. --إذن ھذا ھو العنصر الذي 

و أ --نعمل علیھ  --ننا الذي وعنصر آخر وھو أننا نعرض بیان بالعادة والذي یعتبر بیا

ویصدر بالعادة  انعكاس لما ناقشناه خالل األسبوع وأمور أخرى أیضاً حضرناھا من قبل.

، GACاالعتیادي، اجتماع  ICANNعملنا علیھ في مساء أیام األربعاء في اجتماع  --

د فإننا ومن ثم أصدر في مساء یوم األربعاء، إال أنھ ھذه المرة والختالف جدول المواعی

ال یوجد لدینا متسع من  لذا سنصدر البیان ظھیرة یوم الخمیس. نحاول القیام بأمر جدید.

ولھذا السبب بدأنا وطلبنا  الوقت ھذه المرة كما في االجتماع العادي للعمل على البیان.

نصوص ومساھمات على البیان قبل االجتماع لوضع بعض القواعد لألفراد من أجل 

لذا فإن ما تلقیناه في األیام الماضیة من توم یدعى بنسخة الصفر في البیان  العمل علیھا.

الذي یجمع كافة العناصر التي تلقیناھا إلى اآلن من أشخاص اقترحوا وضع نص في 

وھو  كما قلت، مسودة الصفر. إذن ھذه أول نقطة. البیان حول القضایا التي سنناقشھا.

وھي مجرد  وھو بالطبع، غیر ضروري، النص المحدود. .األساس بالنسبة لنا لبدء العمل

لذا دعونا أشخاص  مساعدة على أمل أننا سنصبح أكثر كفاءة مما لو كنا بدأنا من الصفر.

إلرسال قطع نصیة قبل االجتماع لكي یتمكنوا من النظر إلیھا، ومناقشتھا بشكل غیر 

مھلة مخففة حوالي ساعتین ظھیرة ومن ثم سنأخذ، كما قُلت،  رسمي ومن ثم في الجلسات.

قد یشكل األمر تحدي، اعتماداً على أي مدى سنحصل على  یوم اإلثنین إلستكمال البیان.

لن نحظى بفرصة الدخول إلى الجلسة  إجماع بخصوص ما یفترض إدراجھ في البیان.

معروفة المسائیة المتأخرة كما نفعل بالعادة في حال اضطررنا إلى ذلك أیام األربعاء ال

نا لیس لدی وحیثما نفّوت حفل العشاء عندما نتعمق في ھذه الجلسات المسائیة المتأخرة.

 وإذا سارت لذا یجب أن نكون بنائین للغایة عند التوصل إلى البیان یوم الخمیس. ذلك.

وإن لم یكن  األمور على ما یرام، ینبغي أن ننجز البیان قبل استراحة الغداء، كما أظن.

سنعمل بعد استراحة الغداء، سنخوض في األمر بعد جلسة الظھیرة، ونستمر إلى  كذلك،

ولكن سنرى إلى أي حد سیجدي األمر،  المساء، إال أنھ أمر أعتقد یجب أن نحاول تفادیھ.
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 إال أنھ یجب أن نكون بنائین وفعالین للغایة وبالتالي نخرج بیان في نھایة یوم الخمیس.

وأجل، نحن بحاجة إلى روح  نأمل أن تسیر األمور بشكل جید. .ولذا فإن ھذا أمر جدید

 وال سیما فیما لو كان ھناك قضایا مثیرة للجدل. بناءة لنا جمیعاً من أجل إنجاح األمر.

، لذا لدینا قضایا أقل جوھریة على IANAنحن ال نعتمد أو نوافق على شيء مثل انتقال 

ضایا حیث ال نتفق معھا ومن ثم سنضطر إلى إیجاد قائمتنا ھذه المرة، إال أنھ قد تظھر ق

 حل لھذا.

سأسلم الكلمة إلى توم، لتوضیح األمر ألولئك الجدد أیضاً وغیر الجدد، وكذلك اختالف 

لتقسیم الصوامع بحیث  --أال وھي  Bومن إحدى غایات اجتماع  جدول مواعید أیامنا.

نحن لسنا فیما بیننا وحسب كما علیھا وبالتالي  ICANNیعمل العدید من األشخاص في 

ودوائر أخرى  ICANNالحكومات بل نحظى بفرصة االلتقاء بأطراف أخرى من مجتمع 

وبالتالي تدعى جلسات ما بعد الظھیرة بالجلسات المجتمعیة  في جلسة ما بعد الظھیرة.

 وتتشابھ جلسات ما بعد الظھیرة بالنسبة بینما نجري في الصباح جلسات عمل صومعتنا.

للجمیع، ومن المھم كما أعتقد، مشاركة أكثر قدر منكم بفعالیة في جلسات ما بعد الظھیرة 

ألننا من أولئك الذین طلبوا عدم وضع ھذه الصوامع وحسب، بل التفاعل أكثر مع أطراف 

ومن المھم أن نظھر جدیتنا بخصوص التفاعل مع دوائر أخرى  .ICANNأخرى في 

كما یتطرقون  على المشاركة في جلسات ما بعد الظھیرة. لذا أشجع الجمیع .ICANNفي 

وبالتالي فإن فترة ما بعد الظھیرة لیست  معظھم إلى قضایا ذات صلة وثیقة بالنسبة لنا.

إنھ تنسیق  إنھ وقت العمل فعالً. وقت فراغ للخروج ومشاھدة مدینة ھلنسكي الجمیلة.

، وبھذا تلفة بشكل أكثر كفاءة كما آمل.فما ھي إال محاولة للتفاعل بطریقة مخ مختلف.

 سأترك الفرصة لتوم لتقدیم نقاط إضافیة.

 

المختلف وأرجو  GACأود إضافة بضعة نقاط توضیحاً على اجتماع  شكًرا لك، توماس. توم دیل: 

، بل بالطبع بالنسبة GACأن تأخذوا بعین االعتبار أنھ مختلف لیس وحسب بالنسبة لـ 

النقطة األولى وھي عندما أشار  ھناك نقطتان. .ICANNلكافة المنظمات في مجتمع 

توماس إلیكم بأھمیة الجلسات المجتمعیة في فترة ما بعد الظھیرة ومشاركتكم باعتباركم 

وممثلي الحكومة، بل أیضاً لتوجیھ انتباھكم مجدداً بالتحدید إلى حقیقة  GACأعضاء 
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المسؤولیة وما یتعلق بإدارة أعباء  GACء جلسة ظھیرة یوم الخمیس حیث تتولى إجرا

 GACوسوف یترأس رئیس  وحسب. GAC، ولیس ICANNالعمل وتحدید جدول في 

ھذه الجلسة، ووزعت علیكم قبل بضعة أیام ملخص بتلك الجلسة حول إدارة أعباء العمل 

 تتولى مسؤولیة ذلك. GACتحدید بما أن لذا یرجى أخذ ذلك باالعتبار بال وتحدید جدول.

أما الفرق الثاني والذي أود أن ألفت انتباھكم إلیھ ھو أنھ ال یوجد اجتماع رسمي بین 

ومع ذلك، سیحضر أعضاء مجلس اإلدارة  خالل ھذا األسبوع. GACمجلس اإلدارة و

 GACفي عدة جلسات، وفي مواضیع معینة تتضمن عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة و

)BGRI.وبالتالي أعتقد ھذه ھي القضایا األساسیة التي أردت أن  ) والعمل على خدمات

 من فضلك، نعم. ھل ھناك شيء آخر یا تریسي؟ أوضحھا.

 

أردت أن أنوه إلى عندما حضرنا قبل لحظات كان ھناك أشخاص كثر في الخلف وعلى  تریسي ھند: 

حصل على فرصة بالضرورة لسماع أنكم جانب الغرفة لم یكن لدیھم مایكروفون ولم ن

ستكون ھناك  --وألننا نمر بھذا الوضع فإننا نود  ھنا إال أنكم بنفس القدر من األھمیة.

سیتم توزیع ورقة حضور حیث ستطبع  طریقتین للتأكد من أننا نستحوذ على اھتمامكم.

ھ إال أن یھا.وتوزع على أرجاء الغرفة، لذا من فضلكم احرصوا على كتابة تفاصیلكم ف

وفي التقالید الراسخة مؤخراً بتقدیم جائزة الباب لتشجیعكم على تسجیل حضوركم، فقد 

حقیبة مغریة جداً للجنسین وھي  --ھا نحن ذا  --ذھبت إلى السوق یوم السبت وأحضرت 

سأضع ھذه الحقیبة البالستیكیة، ألنني لم أجد بعد  منتج فنلندي محلي ذات جودة عالیة.

تینة، إال أنني سأجد علبة متینة وسأضعھا على الباب حسب عادتنا األخیرة، إن علبة م

وممثلین مراقبین ضعوا بطاقات العمل ھناك، حیث  GACإذا كنتم ممثلي  --أمكنم وضع 

تعتبر طریقة أخرى في لفت أنظاركم بأننا نعلم بوجودكم، وباألخص أولئك الذین لم 

 شكًرا. یتحدثوا وتسجیل اھتمامتھم.
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 GACنقطة نظامیة، وھو متعلق بأعضاء  --إذا سمحتم لي أن أضیف أمر نظامي آخر  أولوف نوردلینغ: 

، وكذلك لذا أیا كان ما یحدث الستخالصھ سوف نتجاھلھ. والمراقبین، أقصد جائزة الباب.

 یرجى مالحظة أنھ عندما نأخذ استراحة تناول القھوة في حین یزداد الحضور في الغرفة.

وأخشى أنھ لن یتمكن بعض  والمراقبین في المقام األول. GACھ القوائم إلى أعضاء توج

لن یتمكن األعضاء أو الممثلین من الوجود في القوائم،  --من  GACمن أعضاءنا في 

إنھ اجتماعي  والمراقبین. GACلذا لو سمحتم أعیدوا الترتیب من باب االحترام ألعضاء 

 GACكم احترموا أولئك المتواجدین لحضور اجتماعات افتتاحي، أجل، ولكن من فضل

 شكًرا. كأعضاء أو مراقبین، بحیث یصل إلیھم المایكروفون. GACلحضور اجتماع  --

 

وألنھا حدثت من قبل،  شكراً لك أولوف وشكراً لك تریسي على جائزة الباب اللطیفة. الرئیس شنایدر: 

س بطاقة واحدة فقط بل اثنتین أو ثالثة، أسقط بعض األعضاء أو المراقبین بالصدفة لی

وبالتأكید بالصدفة ألنھم نسوا أن یضعوا واحدة بالفعل وبالتالي وضعوا بطاقة ومن ثم 

 لذا ال فائدة من النسیان. نسوا مجدداً ووضعوا بطاقة أخرى. سیتم سحب ھذه البطاقات.

ٍذ سنعرف أسمائكم وكل ولكت یجب أن تضعوا بطاقة واحدة ألنھ حینئ بطاقة واحدة تكفي.

وكذلك، ال تأخذوا بطاقات زمالئكم  ولكن إذا قدمتم أكثر من واحدة، سنسحبھا منكم. شيء.

لذا یوجد الكثیر من التالعب المحتمل، إال أننا ندرك  وتضعوا البطاقة الثانیة فیھا أیضاً.

 لكم.شكًرا جزیالً  لذا نحاول خوض منافسة عادلة ھنا. احتمالیات التالعب.

وباإلضافة إلى ھذا، توجد لدینا مسألة أخرى والتي سیتحدث عنھا توم إلیك بالفعل وھي 

حقیقة أننا سنجري انتخابات عما قریب، أي في حیدر أباد في اجتماعنا المقبل في 

ICANN57 سنجري انتخابات رئیس ،GAC .ولكي نقدم لكم بعض  ونواب الرئیس

 لقواعدنا، دعوني أسلم الكلمة إلى تریسي. التفاصیل عن كیفیة تنظیم ھذا وفقاً 
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كما ھو منصوص علیھ في  ھذا العام. GACأجل، ستقرر انتخابات  شكًرا لك، توماس. تریسي ھند: 

لمدة عامین، ویمكن إعادة انتخابھ لمدة عامین  GACمباديء التشغیل، یتم انتخاب رئیس 

 ICANN58ول عامین لھ في الحالي أ GACحیث ینھي رئیس  آخرین للمرة الثانیة.

  لذا ثمة حاجة إلجراء ترشیح لذلك. في كوبنھاغن.

لمدة عام واحد، ویجوز إعادة إنتخابھم لدمة عام واحد  GACویتم انتخاب نواب رئیس 

 ICANN58واآلن سینھي كافة نواب رؤوسائنا الحالیین عامھم الثاني في  لمرة ثانیة.

لذا سنحتاج إلى مرشحین جدد  عادة االنتخاب.في كوبنھاغن، ولن یؤھل أي منھم إل

  .GACلترشیحھم لدور نائب رئیس 

 ACIGولضمان استقاللیة واستقامة سكرتاریة المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

واإلشراف  GACحیث سینفذ میشیل وتوم وأنا إجراء انتخاب  --المستقلة  GACفي 

 علیھ.

حاالً في  GACمن أدوار قیادة رئیس ونائب رئیس  سأفتتح فترة الترشیح رسمیاً لكل

ك الترشیح ویمكن ستفتح الترشیحات الیوم وستغلق في التاسع عشر من سبتمبر. ھلنسكي.

 ال مراقب. GACحیث یجب أن تمثل عضو  رسمي. GACفقط في حال كنت ممثل 

مر المست ویجب أن تترشح بإرسال برید إلكتروني إلى المجموعة األسترالیة للتحسین

ACIG. .وترتبط التفاصیل الموجودة في الملخص ببند جدول األعمال في العلبة لدیكم 

 یمكنك إما ترشیح أنفسكم لمنصب ما أو یمكنم ترشیح شخص آخر.

واآلن، إذا كنتم سترشحون شخص آخر، سیكون من الجید فعالً في حال أعلمتم ذلك 

نا ال ألن یحھ قبل إرسال الترشیح لنا.الشخص بأنكم سترشحونھ والتأكد من رضاه لترش

 نرغب ترشیح أشخاص منزعجین من ذلك.

ذراً، ع --وإن لم تتأكدوا حیال ما ینطوي علیھ العمل، سیلتقي فریق القیادة كل أسبوعین 

ال یجب  كل أسبوعین عبر مؤتمرات عن بعد. --أجل، كل أسبوعین  لیس كل أسبوعین.

یجب أن تحرص على المشاركة لتقدیم  للمشاركة. ICANNأن تكون خبیر ما في 

لذا فإن األمر عبارة عن مكالمة ھاتفیة كل أسبوعین والعمل بین الجلسات  مساھمات مفیدة.

 فیما بینھم.
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وإذا كنت متردداً حول ما إذا كان علیك الترشیح أم ال، فإنني أشجعكم على التحدث إما 

س الحالیین أو إلى توم أو أنا، ویمكننا التحدث إلى رئیسنا الحالي أو أي من نواب الرئی

  معكم أكثر عن أي نوع من األمور وااللتزام بالوقت وااللتزام باألنشطة المشاركة.

رسال وسیتم إ وبالتالي تفتح مدة الترشیح الیوم، وتغلق في التاسع عشر من سبتمبر.

توجد التفاصیل في  .ACIGالترشیحات إلى المجموعة األسترالیة لتحسین المستمر 

 الوثیقة الموجزة.

وإذا لزم إجراء انتخاب إما لمنصب الرئیس أو نائب الرئیس، وسیحدث ھذا فقط في حال 

  كان ھناك المزید من الترشیحات أكثر من المناصب المتوفرة.

انتخاب شخصي خالل اجتماع  ACIGوستعقد المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

GAC وستجرى فترة تصویت  در أباد، وسیتم ھذا ألولئك الحاضرین.المقبل في حی

  إلكتروني ألولئك غیر الحاضرین في المرحلة السابقة.

 ما لم تكن ھناك أیة استفسارات، أعتقد بأن ھذا كل ما في األمر.

 

من أحد المتطلبات األساسیة الوقت، حیث یجب  --یجب أن تعلموا أنھ  شكًرا لك تریسي.  الرئیس شنایدر:

في المناقشات  GACأن تتمكنوا من وضعھ تحت التصرف للمشاركة في التحضیر لعمل 

  .GACالتي نعقدھا بین فریق القیادة، وكذلك في قیادة بعض أطراف عمل 

و العمل إلى حد ما حیث لذا إذا كنتم مھتمون بتولي وظیفة من ھذه، ومن ثم فإن ھذا ھ

 یجب أن تتمكنوا من تغطیتھ من حیث الموارد والوقت المحدد.

إذا كان ھناك أیة استفسارات بخصوص ھذا، أعتقد بأنھا اللحظة المناسبة إلعطائكم 

یمكنكم بالطبع أن تسألونا كما قالت تریسي، أو أي شخص آخر  الفرصة لطرح األسئلة.

  بخصوص تفاصیل أخرى أیضاً.
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ربما یتمثل األمر الوحید لخلق الشفافیة ھنا بسؤال بعض األشخاص لي سواء سأكون 

لذا فاألمر عائد إلیكم فیما لو أردتم االستمرار في  متوفراً في الفترة التالیة، والجواب نعم.

وبموجب ھذا، فیما یتعلق بالسجل، فإنني متوفر في حال كنتم  منصب الرئیس أم ال.

 إذن شكرا. مجدداً.مھتمون باستضافتي 

إن رشحوا أنفسكم، أو شخص آخر  حسًنا. ھل كل شيء واضح؟ أیة أسئلة أو تعلیقات؟

یعد ھذا الموعد النھائي صعب، لذا ال یمكنكم أن تقولوا "عذراً،  بحلول ھذا الموعد النھائي.

إلى ذلك لذا استفیدوا من الوقت  وھذا ھو الموعد النھائي الرسمي. لقد تأخرت كثیراً".

 شكًرا جزیالً لكم. الحین.

ثمة أمر أخیر نود مشاركتھ معكم في ھذه الجلسة، ومن ثم سنأخذ استراحة تناول القھوة، 

-والذي یرتبط بـ  --ربما في الخارج في ذلك الوقت  ونأمل أن نجد القھوة في مكان ما.

ھذا االجتماع وھي فقد سمعنا بالفعل بھذه العبارة من قبل وسنسمعھا مرات عدة خالل  -

  "أعباء العمل".

 GAC، ولكن لیس في GACأعباء العمل ھو عبارة عن أمر یشكل مشكلة للعدید منا في 

ولكن في حال كنا جادین في متابعة كافة  وحسب، بل مع أطراف أخرى في الدائرة.

، سیتطلب األمر قدر كبیر من ICANNالعملیات والقضایا والنقاشات التي تجري في 

موارد ویشكل تحدي بالنسبة للعدید منا ممن لدیھم ملفات أخرى في الوصف الوظیفي ال

حیث یتبع العدید منا مؤسسات أخرى مثل اإلتحاد الدولي  .ICANNلیس فقط  أیضاً.

وقد أجرینا مناقشات متكررة حول كیفیة التعامل مع أعباء  وما إلى ذلك. ITUلإلتصاالت 

ید صعب للغایة في السنوات الماضیة والنصف حیث باإلضافة وقد كان ھذا بالتحد العمل.

 IANAإلى ما سأقولھ، األمور االعتیادیة التي نعمل علیھا، فقد أجرینا ما یدعى بانتقال 

 وإصالح المساءلة التي استغرقت وقتاً مكثفاً للغایة.

أن یساعدنا  لذا نأمل وتم استكمال الخطوة األولى من ھذا العمل اآلن منذ اجتماع مراكش.

إال أنھ ما زال ھناك  األمر في االرتكاز على شيء أكثر استیعاباً من حیث عبء العمل.

وسوف نسمع المزید عن  ، باألخص على المساءلة.IANAیستمر العمل على انتقال  --

وبالطبع، سنجري مناقشات حول جولة  ذلك الحقاً ھذا األسبوع في مناسبات عدیدة.
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لذا لن نشعر  ید وغیرھا من القضایا المھمة التي یجب مناقشتھا.الجد gTLDبرنامج 

حول كیف ننظم أنفسنا  GACومن المھم أن نستمر في التفكیر في  بالملل والعطالة.

  بشكل أكثر فعالیة.

 --ستعقد جلسة مجتمعیة ظھیرة یوم الخمیس حیث أنني  وقد أشار توم بالفعل إلى ھذا.

بل أیضاً بالعموم  GACه القضیة لیس فقط من وجھة نظر سوف أترأس التعامل مع ھذ

للمجتمع بأكملھ ألننا لسنا وحدنا من نعاني في إطار ھذا العمل الھائل الذي یجري في 

ICANN. 

ویوجد أیضاً في موقع  وقد تلقیتم برید إلكتروني حول فكرة كیف نخطط إلنجاز ذلك.

ICANN .تم على جلسة معینة، وھذه أیضاً، إذا ضغط اإللكتروني حسب الجدول المحدد

 یجب حینھا أن تروا نص حول ما یتعلق بالموضوع وكیف سیجدي األمر.

لذا فإن ھذه الجلسة التي نعتزم عقدھا ظھیرة یوم الخمیس، بشكل أساسي، لمحاولة تبادل 

ولكن على  GACاألفكار بصورة تفاعلیة ومفتوحة حول ما یمكننا القیام بھ باعتبارنا 

  بأكملھا فعلھ لتحسین الوضع. ICANNصوص ما یمكن لـ وجھ الخ

وا وما اقترحناه علیكم بالتحدید أن تفكر وقمنا باألساس بتفكیر أولي ھنا في فریق القیادة.

بقضایا من الممكن أن تحظى بتخطیط أوضح من حیث التخطیط السنوي لما نتوقعة أو 

من حیث النتائج أو القرارات المتخذة والتي یمكنكم حینھا التفكیر  ICANNما تتوقعھ 

وسیكون التخطیط األساس  كم ستحتاج القضیة من عمل؟ --بھا ورؤیة كم من المحتمل 

 أیضاً في حال حدوث أمور عدیدة، لن نضطر إلى إعادة اختراع العالم في سنة واحدة.

ر نعتقد أنھ یجب أن نقوم بھا أوالً ألنھا أكثر لذا فمن الممكن نظریاً إعطاء األولویة ألمو

لذا یمكننا أن نقرر  قد تكون ھناك أموراً أخرى مھمة إال أنھا أقل استعجاالً. استعجاالً.

 القیام بأمر ما الحقاً لكي ال نحاول القیام بكل شيء في الوقت ذاتھ. ICANNباعتبارنا 

 ء تقدیر للموارد والتخطیط.ومحاولة إجرا وھذا من أحد العناصر الرئیسیة.

إننا  والمرتبط بأعباء العمل، وھي حقیقة أننا نعمل في ھذه الصوامع. --أما األمر اآلخر 

وھي ھیئة تشكل السیاسات لنطاقات المستوى  GNSOوباألخص في  GACنعمل في 

  حیث یعملون في صومعتھم بشكل سریع للغایة. األعلى العام.
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الصوامع، قّل الوقت الذي نمضیھ في محاولة معرفة ما یحدث  وكلما حسنا التواصل بین

 لذا سنتطرق إلى ذلك الحقاً. وما إلى ذلك.

بفعالیة في عملیات وضع السیاسات لدوائر أخرى في  GACوكلما زادت مشاركة أفراد 

 للتصرف في الوقت المناسب والفعالیة أیضاً. GACعمل آخر، كلما سھل األمر على 

  ن أعباء العمل في نھایة األمر.وسیقلل ھذا م

 وكلما جئنا بأفكارنا ومخاوفنا واقتراحاتنا مبكراً، سھل علینا األمر وعلى اآلخرین.

  وبالتالي ھذا فقط إلعطائكم فكرة عما سیأتي ویناقش في ظھیرة یوم الخمیس.

م ال أعلم فیما لو كان لدي أي شخص أمر یود إضافتھ إلى ھذا أو فیما لو كان لدیك

استفسارات بخصوص جلسات ما بعد الظھر عموماً، ولیس وحسب عن الجلسة التي 

 سنترأسھا.

وإن لم تكن القضیة كذلك، ربما قبل أن نذھب إلى استراحة تناول القھوة، ھل ھناك أي 

  شيء أو سؤال أو أمر بخصوص ما سمعتموه في ھذه الجلسة؟

  ي إضافة أمر ما؟إن لم تكن القضیة كذلك، حینھا، ھل تودین یا ترس

 شكًرا لك تریسي.

 

 جولیا، ھّل وضعِت الشریحة األخرى؟ مرحًبا.  تریسي ھند:

 GACأنتم على درایة بحقیقة أننا نعمل في الخفاء بجد إلنشاء موقع  مجرد إعالن سریع.

 --وفي اجتماع مراكش، ُذكر أننا سنحضر مصور فوتوغرافي اللتقاط صور لكم  جدید.

على الموقع اإللكتروني  GACصور رسمیة ألنھ ستوضع الصور الفوتوغرافیة لممثلي 

 الجدید.
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ا من لذ وسنحضره كذلك في حیدر أباد. یتواجد المصور الفوتوغرافي معنا في ھلنسكي.

إال أنھ  ل األیام األربعة ھذه في حال نفذ منكم الوقت.غیر الضروري أن تنجزوا ذلك خال

  إذا كان لدیكم متسع من الوقت، سیكون من الرائع لو التقطتم الصور الفوتوغرافیة.

األوقات باللون األحمر ھي األوقات  فھو محجوز في األوقات المعروضة على الشاشة.

لذا  العامة. GACجلسات  وقد رتبنا معھ على أال یحضر خالل التي یتوفر فیھا.

لذا إذا تمكنتم في  سیتواجدون خالل أوقات الغداء وكذلك في جلسة ظھیرة یوم الخمیس.

ال یتعلق األمر  عندما یطرح الموقع. GACمرحلة ما من التقاط صور رسمیة لموقع 

ولكن عندما یتم طرحھ، نود التأكد من أننا وضعنا صور حدیثة لكم على  بطرحھ قریباً.

وسیتم التقاط صور الرأس ھذه في بیازا، وھي المنطقة الرئیسیة الكبیرة التي  الموقع.

  جئتم إلیھا أوالً، المنطقة المفتوحة الكبیرة حیث أجریت مراسم االستقبال باكراً الیوم.

 ارتدوا قمصان بسیطة مع خلفیة بیضاء. ارتدوا شيء ملّون.

 

علمنا عن ھذا في وقت متأخر ألننا كنا نود أن نطلب من مضیفنا بناء لألسف، لقد  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

غرفة مالبس ووضع أحمر الشفاه للرجال كذلك تحت التصرف بحیث نظھر بشكل جمیل 

لذا یجب أن نظھر جمالنا الطبیعي ونبتسم  لقد فات اآلوان لألسف. حقاً في ھذه الصور.

 .موقعنا اإللكتروني لبقیة العالم، بالتأكیدونبدو الئقین ولطیفین لترك انطباع جید على 

 شكًرا جزیالً لكم.

لذا،  إذن إنھا استراحة تناول قھوة أطول بثالث دقائق مما ھو مخطط، وھو أمر رائع.

 ص. 10:45نراكم في  أشكركم جمیًعا.

 شكًرا.

 

 

 [ استراحة ]


