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 إننا بحاجة للبدء فالوقت المتاح أمامنا ضیق جداً. إذن طاب صباحكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

 رجاًء تفضلوا بالجلوس.

فقد سمعت أنھ باألمس وفي بعض  ولكن قبل بدء اإلجتماع، أود اإلشارة لنقطة ھامة.

ھا من وخصوصاً ممثلي الدول التي تتكون أسماؤ -الجلسات لم یستطع بعد الممثلین 

فمكان الجلوس ھنا لیس مثالیاً، فھو بعید  من التحدث نظراً لعدم إمكانیة رؤیتھم. -رمزین

ولذلك فعلى  جداً عمن بالوراء، والحضور قریبون من بعضھم البعض بصورة كبیرة.

الجالسین في الخلف إن أرادوا التحدث أن یستمروا في رفع أیدیھم حتى یتأكدوا من أنھ 

تم وضعھم على قائمة المتحدثین. فمن المؤسف أال یستطیع الناس أن تمت مالحظتھم و

 نرید أن نتجنب ذلك. یتحدثوا فقط ألن رئیس الجلسة ال یراھم.

فكلما بعدت مقاعدكم كلما كنتم بحاجة لرفع األیدي ألعلى بصورة  لذا یرجى اإلشارة.

 أكبر، حتى تتلقوا إشارة بأنھ تمت مالحظتكم.

 شكًرا جزیالً لكم.

ولدینا ھنا بعض الحضور  .IANAأود أن أبدأ جلستنا بالحدیث عن انتقال اإلشراف على 

 الذین حضروا اجتماعات سابقة ولدیھم معرفة جیدة عن الموضوع.

 سیتم تقسیم الجلسة إلى جزءین، نظراً ألن ھناك عملیتین مرتبطتین بعملیة االنتقال.

، وفي ھذا IANAفالجزء األول، ھو الجزء الفني المرتبط بمرحلة ما بعد نقل وظائف 

الجزء سوف نأخذ فكرة سریعة عن الوضع القائم بعدما تم تسلیم المجموعة بأكملھا إلى 

وذلك بعد اجتماعنا النھائي في مراكش. وسیتم  ICANNعن طریق ھیئة  NTIAوكالة 

الدائمة للعمالء ألن ھناك تساؤالً یتعین على لجنة  التركیز ھنا بشكل خاص على اللجنة
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GAC  اتخاذ قرار بشأنھ وھو: كیف یمكن استخدام واالستفادة من وجود اتصال مع

 اللجنة الدائمة للعمالء.

وقد  CWGسأكتفي بھذا وسأعطي الكلمة للیز وجوناثان الرئیسین المشاركین لمجموعة 

 .PTIیخص  تمت دعوتھما لكي یلخصوا لنا الوضع فیما

 شكًرا.

 

سأكون معكم الیوم مع الرئیس المشارك  أنا جوناثان روبنسون. شكًرا، وصباح الخیر.  جوناثان روبنسون:

 فكما ذكر توماس، سوف نطلعكم الیوم على مجموعة من النقاط المستجدة. لیز فوھر.

ھل  جاھزة؟ھل شرائح العرض  ھل یمكنني معرفة ما إذا كانت الشرائح جاھزة للعرض؟

 تم تحمیلھا؟

 سأتناول بعض المالحظات حالما یتم تجھیز الشرائح. حسًنا.

بدایة، كنا نحن المجموعة التي قدمت مقترح االنتقال بالنیابة عن مجتمع األسماء. وكما 

أحدھما تم وضعھ من قبل مجتمع األسماء،  تعرفون فقد تم تقدیم ثالث مقترحات من جانبنا:

 ه من قبل مجتمع األرقام، أما الثالث مجتمع معلمات البروتوكوالت.واآلخر تم تطویر

 .NTIAوھذه الثالث مجتمعة كونت المقترح النھائي الذي تم إرسالھ لوكالة 

وھا نحن قد انتھینا من مرحلة إعداد وتسلیم المقترح، ونحن اآلن بصدد مناقشة تنفیذ ھذا 

العالیة المھنیة، وذلك بصفتھم  ICANNیئة وتتم عملیة التنفیذ برئاسة أعضاء ھ المقترح.

بأن یتم استعادة  ICANNولقد تم االتفاق مع ھیئة  المدراء التنفیذیین المسؤولین عن ذلك.

مجموعات العمل عبر المجتمعات بھدف اإلشراف على عملیة التنفیذ، أو المشاركة في 

یر عملیة التنفیذ في عملیة التنفیذ، وذلك لضمان س ICANNالعمل المشترك مع ھیئة 

وھذا ما كنا بصدد القیام بھ طوال  بشكل متسق ومتكامل مع ما تم تقدیمھ في المقترح.

ویتضمن ذلك جوانب عدة للتعامل مع المقترح المقدم مثل  فترة الشھور القلیلة الماضیة.

الھیكل بما نوع اتفاقیات مستوى الخدمة التي سیتم تقدیمھا، وما الوثائق التنظیمیة المتعلقة 
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مستقالً من الناحیة التنظیمیة أو الناحیة  IANAالجدید، وھل سیكون ما بعد انتقال وظائف 

 أو یمكن أن نسمیھا فرعاً تابعاً. ICANNفھي تابعة لھیئة  القانونیة على أقل تقدیر.

ولكنھ منفصل قانونیاً وتسمى ھیئة تابعة،  ICANNفیمكننا القول أنھا كیان تابع لمؤسسة 

 ویتطلب األمر ام ھذه الھیئة یتطلب وجود وثائق ومستندات قانونیة لكي یبدأ عملھا.وقی

ولذلك فإن كل ھذا الجھد والتفاصیل المرتبطة بھ  أیضاً وجود ھیئة مستقلة بموظفیھا.

بالتعاون والتنسیق  ICANNبحاجة إلى أن توضع موضع التنفیذ، وھذا ما تقوم بھ ھیئة 

 .CWGالمباشر مع مجموعة 

 دعوني أتحقق من جاھزیة الشرائح للعرض حتى یتسنى لي توضیح ذلك.

 جولیا، ھل لك أن تخبرینا عما إذا كانت الشرائح جاھزة للعرض أم ال؟

 لقد حصلت على تأكید بأنھ جاري تحمیلھا للعرض. حسًنا.

نا ودع ھا نحن ذا. حسًنا. ولدي ھنا بعض الرسوم التوضیحیة التي سأنتقل إلیھا مباشرة.

 نري ما یمكننا...

 ولكن دعوني ... أعتقد أننا ...

 دعونا ننظر برھة حتى یتم تحمیل الشرائح.

 أعتقد أنھ من المنطقي ترك المجال للیز.

، فھذا الكیان IANAإن واحداً من المكونات الرئیسیة للبناء ھو تصور ما بعد نقل وظائف 

سوف یكون لھ اتصال مباشر مع العمالء من خالل وحدة تسمى  ICANNالتابع لمنظمة 

 والعمالء اآلن ھم السجالت التي تعتمد بصورة مباشرة على وظائف اللجنة الدائمة للعمالء.

 واآلن لتقدیم خدماتھم وسوف یتم تمثیلھم من خالل اللجنة الدائمة للعمالء. IANAھیئة 

 معكم وسأعود إلیكم لكي أقدم ملخصاً عن الھیكل.دعوني أفسح المجال للیز أن تتناول ذلك 

 وستتوافر لدینا ھذه الشرائح وسنعطیھا لكم فیما بعد.
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ربما علىنا اإلنتقال إلى الشریحة السابعة فھي الخاصة باللجنة الدائمة  شكًرا لك، جوناثان.  لیز فیر:

 شكًرا. للعمالء.

لجنة دائمة للعمالء، وذلك ألن الھیكل  وكما ذكر جوناثان فإن الھیكل الجدید یعني وجود

فیما یتعلق بمجموعة من  NTIAالسابق كانت بھ أخطاء غیر مقصودة من قبل وكالة 

 .IANAالقضایا الخاصة بھیئة 

أما الھیكل الجدید فیضم لجنة دائمة للعمالء، والتي یمكنكم رؤیة أعضائھا في المربع 

ونطاق المستوى  ccTLDمز البلد األزرق، وستتكون من نطاق المستوى األعلى لر

 .Gأو  Cوممثلي نطاق المستوى األعلى العام الذین ال یتبعون إلى  gTLDاألعلى العام 

ھذا باإلضافة  والذي سیكون عضواً إلزامیاً. PTIمنھا  وسیكون لدینا مسؤولو اتصال عدة.

لدائمة وسوف تكون أیضاً مسؤول اتصال مع اللجنة ا .GACولجنة  ALACإلى لجنة 

 للعمالء.

المختصة بنقل وظائف  PTIویھدف ھذا إلى الحصول على إشراف یومي على ھیئة 

IANA .وتقییم ما إذا كانت ھیئة  الجدید والتأكد من أنھا تحقق مستوى اتفاقات الخدمة

PTI .فنحن ال نستطیع أن نحدد ما إذا كان أداء  ضعیفة األداء أم الPTI  ًسیكون ضعیفا

ستستمر في العمل بشكل جید، ولكن  IANAفلم یحدث ذلك من قبل وأعتقد أن ھیئة  أم ال.

 ستبقى ھي المجموعة التي تمثل الجھة األولى التي تقوم بمعالجة ومناقشة أیة قضایا.

ال یتم وفقاً لمستوى اتفاقات  PTIفإذا ثبت أن أداء ھیئة  وسوف یقومون بالتصعید بالتأكید.

و  ccNSOك مشكلة فیمكن رفع/ تصعید ذلك لمنظمتي أو أن ھنا SLAالخدمة 

GNSO.  كما تھدف أیضاً إلى مراجعة وتقدیم التوصیات فیما یتعلق بأھداف مستوى

 .PTIخدمة 

 ولھذا فإن ھذه المجموعة من المفترض أن تجتمع مرة واحدة شھریاً على سبیل المثال.

 ورة أن یتم االجتماع بصورةومن المفترض أن یتم ذلك بصفة مستمرة، ولكن لیس بالضر

مباشرة حضوریة ولكن سیكون ھناك كم كبیر من العمل داخل المجموعة ألنھا سوف 

 بشكل صحیح. PTIتقوم بدور التأمین الفني الذي یضمن عمل ھیئة 
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وھي عكس  وھي لجنة فنیة. .RSSACالشریحة التالیة تتعلق بلجنة أخرى وھي لجنة 

. ولذلك أردنا فقط أن نعلمكم عن وجود لجنة GACجنة اللجان األخرى غیر مرتبطة بل

 .PTIسوف تقوم بتقدیم المشورة للمجلس إذا تم إجراء أي تغییرات على الجوانب الفنیة لھیئة 

 .PTIوفي النھایة أود أن أعرض علىكم الشریحة األخیرة والتي تحوي لمحة سریعة عن 

عضوان مؤقتان وھما أنا وجوناثان  فكما ترون، المجلس یتكون من خمسة مدراء من بینھم

وذلك حتى تنتھي لجنة الترشیح من اختیار المجلس، وسیتم إعارة الموظفین كخطوة أولى، 

 خالل ثالث سنوات. PTIولكن سیتم تعیینھم كموظفین تابعین مباشرة من طرف 

 .ICANNستكون ھیئة تابعة لمؤسسة  PTIوكما وضح جوناثان فإن 

  سیكون بإمكانكم أخذ نسخة من الشرائح ویمكنكم مراجعة التفاصیل بأنفسكم.

 شكًرا.

 

  شكًرا لك، لیز.  جوناثان روبنسون:

فقد الحظتم أننا  دعونا نلقي نظرة على آخر شریحة والتي تلخص اإلطار الزمني العام.

كان ھذا المقترح  فكانت ھناك مرحلة إعداد المقترح، وقد مررنا بثالث مراحل مختلفة.

الشامل نتاج عمل ثالث مجتمعات مختلفة والتي ذكرتھا في البدایة وھي مجتمع األسماء، 

ومجتمع األرقام، ومجتمع معلمات بروتوكوالت اإلنترنت، والتي تم تجمیعھا معاً من قبل 

وتنفیذھا خالل فترة التعلىق العامة. وتم  ICGمجموعة تنسیق نقل المسؤولیة اإلشرافیة 

والتي سنناقشھا  ICANNبالتوازي مع ذلك العمل على معاییر المساءلة المتعلقة بھیئة 

أما المرحلة الثانیة فتمثلت في تسلیم المقترح إلى وكالة  بشكل أكثر تفصیالً خالل لحظات.

والتقریر الذي تم  من أجل مراجعتھ وتقییمھ. NTIAاإلتصاالت والمعلومات الوطنیة 

ذا الشھر تناول، في الواقع، تقدیم ھذا المجتمع مقترح إلدارة المرحلة الخروج بھ أوائل ھ

االنتقالیة بناء على مشاركة مجموعة من أصحاب المصالح المتعددین والذي وجده قسم 

مطابقاً للمتطلبات أو المعاییر األساسیة التي وضعتھا الوكالة في  NTIAاإلدارة بوكالة 

 .2014مارس 
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ون سمعتم بھا مرات عدیدة من قبل ولكنني أذكركم بھا مرة أخرى. ھذه المتطلبات قد تكون

تمثلت ھذه المتطلبات في تحسین وتدعیم نموذج اصحاب المصلحة المتعددین، والحفاظ 

، وتلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء DNSعلى ثبات واستقراریة نطاق أسماء النطاق 

ى انفتاح اإلنترنت، وعدم استبدال ، والحفاظ علIANAعلى الصعید العالمي لخدمات ھیئة 

  بأیة حلول تقودھا حكومات أو منظمات حكومیة دولیة. NTIAدور 

وعلىھ فإن المقترح قد التزم بھذه المعاییر، وھذا یجعلنا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وھي 

حن وھذا ما ن النقطة النھائیة التي یتم فیھا وضع اللمسات األخیرة فیما یخص التنفیذ.

بصدده اآلن، حیث أننا نقوم بالتأكد من أن جمیع تفاصیل التنفیذ متسقة فیما بینھا، ومتسقة 

لقد اعتقدنا بصورة أو بأخرى بأن عملنا قد انتھى بتسلیمنا المقترح  مع المقترح ككل.

، ولكن بالطبع ھناك مرحلة ھامة تتطلب مستویات مناسبة من العمل على ICGلمجموعة 

وكما أشارت لیز وھو أمر ذو أھمیة خاصة ربما  ذا ما نحن بصدده اآلن.تنفیذ المقترح وھ

ومشاركتكم المحتملة مع مسؤولي االتصال  CSEھذا الصباح ھو  GACبالنسبة إلى 

 وأعتقد أن علي أن أعطي المیكروفون مرة أخرى لتوماس شنایدر، رئیسكم. .CSEمع 

 

ك أن علىنا أن ننتھز فرصة وجود اثنین من أكبر الخبراء وأعتقد كذل شكًرا جزیالً لكم. الرئیس شنایدر: 

في ھذا المجال لكي نطرح علىھم األسئلة، أو نعرض تعلىقاتنا، ولكن األھم ھو أن نسألھم 

  .CSEوباألخص یجب علىنا التركیز على طرح أسئلة تخص  عن ھذه العملیة.

متحدة، حیث بإمكانھم تزویدنا ولكن قبل ذلك أحب أن أفسح المجال لزمالئنا من الوالیات ال

بمعلومات عما وصلت إلیھ المرحلة الثانیة، وما المتوقع عملھ في الشھور القلیلة القادمة، 

إذن كریس، ھل لك أن تخبرنا عن ذلك، شكراً  وما یتعین علىنا فعلھ لكي یستمر العمل.

 لكم.

 



 AR  1مسار العمل  CCWGومساءلة  IANAانتقال اإلشراف على  –ھلسنكي 

 

 27من  7صفحة 

 

 ICANNفي شھر مارس، قامت ھیئة  مالء.شكراً لك، توماس، صباح الخیر لكل الز ممثل الوالیات المتحدة: 

، وقد IANAوھیئة  NTIAبإرسال مقترح نقل المسؤولیة اإلشرافیة إلى كل من وكالة 

وكما  تم إعداد ھذا المقترح بواسطة مجتمع اإلنترنت ألصحاب المصالح المتعددین.

سینات والتح IANAتعرفون فإن الخطة تتضمن كالً من جانب األداء الفني لوظائف ھیئة 

  .ICANNفي سیاسة المساءلة الخاصة بھیئة 

أن المقترح مستوف للمعاییر المعدة من قبلھا  NTIAوفي التاسع من یونیو أعلنت وكالة 

إن عملیة تقییم مدى اسیتفاء  ، والتي ذكرھا السید روبنسون للتو.2014في مارس 

االقتراح للمعاییر كانت نتاج جھد مشترك بین جمیع الوكاالت الفیدرالیة األمریكیة 

وقد قدم فریق الوكاالت مجموعة من  والمساھمین في عملیات نظام أسماء النطاقات.

 ااألسئلة التي تسمح بتقییم تفصیلي عن التزام الخطة بالمعاییر المقررة والتي تعكسھ

  المصفوفات المرفقة مع ھذا التقریر.

وفي رد على توصیة مقترحة من قبل مكتب مساءلة الحكومة األمریكیة، قامت وكالة 

NTIA  بمراجعة مقترح إدارة المرحلة االنتقالیة في ضوء األجزاء المتعلقة بمبادئ الرقابة

ولقد  .COSOیدواي الداخلیة التي تم إعدادھا من قبل لجنة المنظمات الراعیة للجنة تر

أسفرت عملیة تقییم المقترح في ضوء اإلطار والمعاییر الموضوعة من قبل لجنة 

COSO  إلى أنھ یتوافق مع مبادئCOSO  فیما یخص البیئة التنظیمیة، وتقییم

  المخاطر، والمراقبة.

 ICANNإلى أن ھیئة  NTIAفیما یتعلق بالبیئة التنظیمیة، فقد توصلت مراجعات وكالة 

تملك الھیاكل والعملیات القادرة على العمل والتي تمھد للمساءلة. كما أن التحسینات 

المقترحة تعزز من ذلك حیث أنھا تسمح للمجتمع بوضع المجلس موضع المساءلة فیما 

، IANAكما أن عملیات ما بعد نقل وظائف  یخص مدى تحقیق التزاماتھ ومسؤولیاتھ.

بھدف إجراء وظائف التسمیة، تسیر في  ICANNھیئة والتي سیتم رفعھا ككیان تابع ل

 الطریق الصحیح نحو إنشاء العملیات والھیاكل قبل مرحلة إتمام االنتقال.
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إن مقترح االنتقال قدم تصوراً جیداً للتعرف على المخاطر واقتراح آلیات  تقییم المخاطر.

لخدمة، ومراقبة عمل مواجھتھا، وذلك من خالل المتطلبات التعاقدیة، وتوقعات مستوى ا

 الالزمة لالعتماد المؤسسي. ICANNلجان المراجعة، وتحقیق متطلبات لوائح ھیئة 

أما فیما یخص المراقبة، فالمقترح یتضمن توافر عدد من المتطلبات المتنوعة مثل 

باإلضافة إلى المتطلبات  IANAالمتطلبات المتعلقة باألداء التشغیلي لوظائف ھیئة 

 ومجلس إدارتھا. ICANNالخاصة بھیئة 

لجنة من خبراء حوكمة الشركات تضم أستاذ الحقوق بجامعة  NTIAوأخیراً، كلفت وكالة 

كولومبیا جون كوفي، وأستاذ القانون بجامعة بروكلین دانا بریكمان ریزر، ومركز 

بیركمان لإلنترنت والمجتمع بجامعة ھارفارد وذلك لمراجعة أحكام المساءلة الخاصة 

وتوصلت لجنة الخبراء إلى أن توصیات المساءلة تتفق بشكل وثیق مع  .ICANNبھیئة 

داخل  ICANNمبادئ الحوكمة الجیدة، والتي تعكس المھمة الفریدة والخاصة بعمل ھیئة 

  نظام عمل اإلنترنت.

إن مقترح إدارة المرحلة االنتقالیة یمثل العملیة األوسع على اإلطالق والتي تم اتخاذھا 

وبالنیابة عن حكومة الوالیات المتحدة، أود أن  فیما یخص أصحاب المصالح المتعددین.

ومجتمع أصحاب المصالح المتعددین  GACأقدم صادق الشكر والتقدیر ألعضاء لجنة 

 شكًرا. .IANAنحو عملیة نقل المسؤولیة اإلشرافیة على  لعملھم الشاق والتزامھم

 

 وأترك المجال اآلن للمفوضیة األوروبیة. شكًرا جزیال على ھذا التحدیث. الرئیس شنایدر: 

 

ي ف شكراً جزیالً لك توماس. وشكراً لجوناثان ولیز على عروضھم التوضیحیة المفیدة. ممثل المفوضیة األوروبیة: 

 ففي التقییم الذي ال وھو یعكس أیضاً ما قالھ كریس من الوالیات المتحدة.الواقع لدي سؤ

وبمعنى  كان ھناك بعض األجزاء التي تم تحدیدھا باللون األصفر. NTIAقامت بھ وكالة 

و أتساءل عما إذا كان رؤساء  آخر ، فإن ھذه األجزاء الزالت بحاجة لمزید من العمل.

دیراً عن الوقت والجھد المطلوبین للعمل على تصحیح بإمكانھم إعطائنا تق CWGلجنة 
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ھذه األجزاء. فأنتم تحدثتم عن ذلك ولكن ھال تفضلتم بإعطائنا تقدیراً عما إذا كان ھذا 

أغسطس، وما یجب علىنا  12العمل سینتھي عند التاریخ الذي تم االتفاق علىھ ھنا وھو 

 .فعلھ للمساعدة في ذلك إذا لزم األمر GACوعلى لجنة 

 

 PTIأما اآلن فنحن بصدد العمل على إعداد لوائح  وسأكون أول من یمد ید المساعدة. لیز فیر: 

فلقد بدأنا العمل الفعلي على  وكثیر من النقاط التي تم ذكرھا ال یزال العمل قائماً علىھا.

الكثیر من النقاط فیما یخص قواعد السلوك العامة والتضارب في وثائق المصالح  ذلك.

فلقد بدأنا بالفعل العمل على ھذه النقاط، ولكن لم تتم مناقشتھا، وأعتقد أن بإمكاننا  غیرھا.و

االستفادة من العمل الذي قمنا بھ وما توصلنا إلیھ واالستفادة منھ في مجموعة المساءلة 

وأنا متاكدة تماماً من  وبالتالي لن نكون بحاجة التخاذ إجراءات جدیدة فیما یخص ذلك.

سنتمكن من إنجاز ذلك في الوقت والتاریخ المحددین، ولكننا بحاجة أوالً إلى إتمام  أننا

 الجاري العمل علىھم. IANAوعقد انتقال وظائف  PTIالجزء الخاص بكل من لوائح 

 

من فضلك  الجزء الذي عرضھ جوناثان روبنسون من أجل السجل. أود فقط أن أعقب ھنا. جوناثان روبنسون: 

فكما ترون  توجد شریحة واحدة أخرى. جولیا، ھل لكي أن تعرضي الشریحة االخیرة.

في الھیكل التنظیمي، یوجد مدیر للمشروع وملخص. ال نرید التدقیق في التفاصیل، ولكن 

ما أود اإلشارة إلیھ وما یعبر عنھ النموذج ھو وجود مدخل احترافي مھني إلدارة المشروع 

ویعرض البناء لمسارات العمل المختلفة  وقتاً طویالً على إنجازه. ICANNعملت ھیئة 

ولذلك علینا أن نطمئن إلى أننا نلم بكل ھذه التفاصیل، وأنھ  بتفاصیلھا وأجزائھا المختلفة.

یتم تناولھا والتعامل معھا بشكل مھني سلیم بغرض تحقیق األھداف الموضوعة في الوقت 

 وأتمنى أن یكون ذلك مفیداً في اإلجابة. ى ھذا السؤال.شكراً لك عل المحدد لذلك.

 

 ممثل إیران ھو التالي. شكًرا. الرئیس شنایدر: 
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السؤال الذي سأطرحھ علىكم  شكًرا لك، لیز، على ھذه التقدمة. شكًرا لك، جوناثان. ممثل إیران: 

أعني ھنا إجراءات  شكًرا. ال؟ماذا إذا لم تتم عملیة االنتق لإلجابة علىھ من جانبكم إذا أردتم.

PTI .فأنا ال أتحدث ھنا عن دور مجموعة المساءلة  فقطCCWG  ألننا حصلنا على

بھذا  PTIولكن أتحدث عن إجراءات  .ICANNإجابة على ذلك من جانب مجلس ھیئة 

 شكراً لك. --الشأن، ما سیحصل إذا ما 

 

ھذا السؤال بطریقة أو بأخرى، ولكن من الواضح أننا ال  ال أرید أن نتجنب اإلجابة على جوناثان روبنسون: 

فتركیزنا ینصب بشكل أكبر على العمل نحو تحقیق النتیجة النھائیة  نفكر في ھذا التساؤل.

أعتقد أنھ ربما سیكون ھناك اتجاه یخص الذھاب/عدم الذھاب  وإنجاز األعمال التجھیزیة.

نقاط التي سیصبح ال رجعة فیھا نوعاً ما ھي عند نقطة معینة، ولكن ربما قد تكون أھم ال

وھذه نقطة ھامة، فیجب أن نفكر عند أي نقطة یمكننا إجراء  نقل حقوق الملكیة الفكریة.

فھناك دائماً  نوع من التغییر، ألنھ بمجرد اتخاذ أي تغییر یصبح الرجوع عنھ صعباً.

 خلق كیاناً فرعیاً تابعاً لھیئةما أعنیھ ھو أننا عندما ن توقیت حساس یتطلب إحداث تغییر.

ما فإن ھذا ال یعني بالضرورة نقل ھیئة الموظفین أو ما شابھ ذلك. فمعظم ذلك یدخل 

فمن المھم أن نسأل أنفسنا دائماً عند أي نقطة یجب إحداث  تحت نطاق العمل التمھیدي.

حداث االستعداد إلأو باألحرى ركزنا على كیفیة  ولقد فكرنا ودرسنا ذلك بالفعل. التغییر.

 ھذا االنتقال.

 

فأمامنا من الوقت حتى منتصف یولیو لنفكر كیف ومن سیتم انتدابھ من لجنة  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

GAC  للتحادث مع لجنة العمالء الدائمة. أعتقد أن علىنا أن نتوقف دقیقة أو دقیقتین عند

ن یكون ھناك اتصال بین لجنة وقبل أي شيء، علىنا أن نقرر ما إذا كنا نرید أ ذلك.

GAC .واللجنة الدائمة للعمالء 

 

 (المیكروفون موقوف). متحدث غیر معروف:
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وسأساعدكم في اإلجابة على ھذا السؤال. فاللجنة الدائمة للعمالء ھي ھیكل مصمم  جوناثان روبنسون: 

خدمة من أجل العمل بصورة جیدة ل IANAللمساعدة في مرحلة ما بعد انتقال وظائف 

لقد كان ھناك اتجاه قوي أثناء فترة تصمیم الھیكل بوجود عمالء مباشرین لھیئة  العمالء.

IANA .وكان  لدیھم الرغبة في أن تكون ھناك عالقة مباشرة بینھم وبین مزود الخدمة

ھناك أیضاً شعور قوي بوجود خطر، فلو أننا ركزنا فقط على العمالء المباشرین فإن 

ء في نموذج أصحاب المصالح المتعددین سیشعرون بالحرمان ولھذا بعضاً من العمال

 السبب انتھینا إلى إمكانیة إتاحة فرصة للتواصل المباشر ولكن لن یكون ذلك شرطاً.

وال زالت الفرصة أمامكم لرفع ھذا  ولن تذھب بعیداً. ففرصة االتصال المباشرة موجودة.

 یقة المناسبة لمناقشة ذلك.األمر، إذا أردتم، أعتقد أن ھذه ھي الطر

 

 إیران. شكًرا لك، جوناثان. الرئیس شنایدر: 

 

بما ر فأنتم تثیرون سؤالً یتعلق بحاجتنا إلى وجود نوع من االتصال. شكًرا لك، توماس. ممثل إیران: 

 تكون اإلجابة: "ولم ال؟

 

 المملكة المتحدة.أرى ھنا ممثل  شكراً إلیران على كلمتھم الواضحة. الرئیس شنایدر: 

 

شكراً لك جوناثان أنت والفریق على الرؤیة الشاملة التي عرضتموھا  شكًرا لك، توماس. ممثل المملكة المتحدة: 

فكما ذكرت فإن عملیة  لقد كان عرضاً مشجعاً جداً. الیوم عن طبیعة األدوار الحالیة.

 شاركین فیھ.االنتقال تدار بصورة احترافیة وھو إنجاز رائع من قبل الم

، فإن ما أفھمھ بشأن المجموعة أن إحدى CSCوبخصوص السؤال الخاص بمجموعة 

وظائفھا ھو إجراء بعض المراجعة الجوھریة، وخصوصاً في حالة وجود قضیة معینة 

وأعتقد أنھ في ھذه المرحلة ستكون  .PTIتستلزم قلیالً من إعادة النظر أو تعدیل بھیئة 



 AR  1مسار العمل  CCWGومساءلة  IANAانتقال اإلشراف على  –ھلسنكي 

 

 27من  12صفحة 

 

ھم القضیة وما إذا كانت ھذه القضیة تتعلق بالمصلحة العامة مھتمة جداً بف GACلجنة 

بحاجة إلى  GACوأعتقد أن لجنة  أو تتعلق بمسألة استقرار وتكامل الكیان االنتقالي.

تقدیم المشورة والنصح فیما یتعلق بذلك وخصوصاً إذا كانت مسألة تتعلق بالمصلحة 

 إذن ھذه فكرتي األولیة. العامة واالستقرار.

ال تتطلب منا التدخل واالشتراك  CSCیعیاً أرى أن الوظیفة التشغیلیة الرئیسیة لـ فطب

سیكون لھا ارتباط ومشاركة  GACولكن لجنة  ال أرى ذلك حقاً. المباشر الیومي في ذلك.

 شكًرا.  فیما یخص وظیفة المراجعة.

 

ف من محاولة إیجاد طریقة اتصال. وأعتقد أن ھذا ھو الھد شكًرا لك، مارك. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ون لن یك وأعتقد كذلك أنھ في حال االتصال، تستطیع لیز أن تصحح لي إذا كنت مخطئاً.

الدور المطلوب ھو مراقبة العملیات التشغیلیة ولكن سنكون بمثابة شخص لدیھ القدرة 

 ة المراجعة.على تحدید القاعدة أو نقطة األساس التي یمكن من خاللھا المشاركة في عملی

 شكرا لك لیز.

 

 ،IANAوأود ان أشیر إلى أن ھناك فریق مراجعة آخر سیقوم بمراجعة وظائف ھیئة  شكًرا.  لیز فیر:

إن المراجعة التي تعنى بھا  وسیبدأ ھذا الفریق عملھ خالل عامین ثم كل خمسة أعوام.

احد من العمل، وبعد عام و ھي مراجعة تتعلق أكثر بالمسائل الفنیة. CSCمجموعة 

 .CSCسنكون قد انتھینا من مراجعة المیثاق لنرى ھل یحقق الغرض منھ وھل یلبي أھداف 

لذلك أعتقد أنھ وعلى مستوى تنظیمي أكبر، یكمن القول بأن فریق المراجعة سوف یلقى 

وھذه بمثابة لجنة تنفیذیة، ولیس من المھم والضروري  .GACاستحساناً من قبل لجنة 

 اتصال مباشر معھا ولكن نرید فقط أن نضع رؤیة لتوقعاتنا. GACجنة أن یكون لل

 

 ھل من تعلیقات أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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 مالحظة واحدة فقط.  جوناثان روبنسون:

 

 بالطبع، جوناثان.  الرئیس شنایدر:

 

  فقط تعقیب واحد على ما ذكرتھ لیز.  جوناثان روبنسون:

، فبالتالي IANAمنصباً بشكل رئیسي على الوظیفة التشغیلیة لھیئة  CSCإذا كان عمل 

إن عملھا سیكون ذا صلة ولكن دورھا األساسي  .IANAنحن بحاجة إلى مراجعة وظائف 

بشكل یومي وأسبوعي. كما أنھا  IANAیتمثل في مراجعة األداء التشغیلي لوظائف 

 ستعنى أیضاً باألداء الكلي بشكل دوري واستراتیجي.

 

 سؤال أو تعلىق أخیر؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

فبعد ما  علىنا أن نقرر خالل ھذا االجتماع ما یجب علىنا فعلھ بشأن مسؤول االتصال.

إننا ال نرید االندماج  سمعتھ، أستطیع ان ألمس أن لدینا اھتماماً من حیث المبدإ بذلك.

لذلك  ة أساسیة في نھایة المطاف.بشكل كلي ولكن ھناك حاجة لربطنا بذلك ألنھا مسأل

ویمكنكم التعبیر عن آرائكم فیما یخص ذلك  علىنا االستمرار في مناقشة ذلك من فضلكم.

 إلكترونیاً من خالل القائمة البریدیة.

وسنعقد جلسة أخرى عن عملیة االنتقال نھایة ھذا األسبوع ولكن سیكون التركیز فیھا 

كننا بحاجة إلى أن نقرر ما ھو النتاج المرغوب قبل نھایة ول على الجزء الخاص بالمساءلة.

 وأرى أن ما سمعتھ في ھذا الشأن إیجابیاً أكثر منھ سلبیاً. الفترة مع مسؤول االتصال.

 نعم، لیز.
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ولدي مالحظة أود طرحھا فیما یتعلق بھذا األمر ألن العام األول من العمل سوف یتم   لیز فیر:

والمالحظة تتعلق بالكیفیة التي یمكننا من خاللھا  ورة كبیرة.خاللھ تشكیل اللجنة بص

وھذا سیكون الجزء األكثر إثارة في عمل العام  بعملھا كلجنة. CSCمعرفة كیفیة قیام 

 شكًرا. األول، وبعد االنتھاء من ھذا یمكننا تقییم ما تم عملھ والتوصل إلیھ.

 

 شكًرا جزیالً لكم.  الرئیس شنایدر:

 دونیسیا.ممثل إن

 

 أعتقد انھ تساؤل وتعلىق آخر على ما قالتھ صدیقتنا إیران بشأن التساؤل "لم ال." أجل.  ممثل إندونیسیا:

سوف یكونون بحاجة لمعرفة ما یحدث  GACجید ألن كثیراً من عمالء اإلنترنت ولجنة 

 مع العمالء.

ھو سؤال یتعلق  PTIوالسؤال بشأن  .PTIثانیأ، أود ان أطرح سؤاالً على لیز بشأن 

ھي ھیئة تابعة وزارة  IANAوما أفھمھ الیوم ھو أن ھیئة  .IANAبشكل أساسي بـ 

ماذا سیحدث  بموجب عقد خاص. ICANNالتجارة األمریكیة ولكنھا تدار من قبل ھیئة 

لقد قرأت بعض المعلومات  وبعد منظمات أصحاب المصالح المتعددین الجدیدة؟ PTIبعد 

ولكن ربما بسبب لغتي االنجلیزیة الضعیفة، لم أستطیع فھمھا بشكل  عن ذلك األمر.

 مناسب.

منظمة أمریكیة تدار من قبل التنظیم الجدید أو سیتم فصلھا تماما عن  IANAھل ستظل 

المنظمة األمریكیة وتصبح منظمة خاصة مملوكة من قبل منظمات أصحاب المصلحة 

ألیست  منظمة أمریكیة (غیر مفھوم) من الداخل؟وھذا یعني أنھ لن یكون ھناك  المتعددین؟

ھل یمكنك أن تخبرني  ھناك أیة معدات، أو شبكات، أو أیاً كان مملوكاً للوالیات المتحدة؟

 شكًرا. المزید عن ذلك؟
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 سأحاول اإلجابة عن ذلك بدقة قدر المستطاع. شكًرا لك على ھذا السؤال.  جوناثان روبنسون:

والتي ھي  –المرحلة ما بعد االنتقالیة كمؤسسة خاصة حدیثة  في IANAسیتم تأسیس 

في نظري نوع عادي من الناحیة التجاریة ویطلق علیھا شركة تابعة مملوكة بالكامل، إذا 

ولكن ألنھا ال تھدف للربح، یشار إلیھا باسم إحدى الشركات التابعة،  فكرت في ذلك.

ولكنھا ترتبط بشكل  ة المطاف موظفیھا.ولدیھا أعضاء مجلس إدارتھا الخاصة، وفي نھای

  ، ولكنھا كیان قانوني مستقل ومؤسسة خاصة غیر ھادفة للربح.ICANNوثیق جداً بمنظمة 

یمكن أن نقدم لكم المزید  لذلك آمل أن ھذا یجیب على سؤالكم ویخفف أیة مخاوف لدیكم.

شركة خاصة،  علیھ.من التفاصیل حول طبیعتھ بالضبط ولكن ھذا، في جوھره، ھو ما ھو 

، تملك مجلساً مكوناً من خمسة أعضاء، مع ICANNغیر ھادفة للربح، تابعة لمنظمة 

 القدرة على توظیف موظفیھا وإدارة میزانیتھا الخاصة.

 

كلمة أخیرة سریعة للمفوضیة األوروبیة، وبعد ذلك سننتقل إلى أجزاء أخرى من  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. المناقشة.

 

ي ولكني أعتقد أنھ ینبغ بطبیعة الحال، أنا ال أرغب في تمدید المناقشة. شكًرا لك، توماس.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

 وأنت قد ذكرت ھذا، بطبیعة الحال. علینا أن نتخذ موقفاً أكثر جوھریة بھذا الخصوص.

وعلینا  لى حد ما.، أعتقد أنھ خیار ضعیف إGACولكن لتحدید "لماذا ال" كخیار للجنة 

جزءاً من نھج  GACوكما قالت لیز، أعتقد أنھ إذا كان  أن نجعل من ذلك موقفاً واضحاً.

ونموذج أصحاب المصالح المتعددین، فیجب علینا أن نشارك بوضوح على األقل في 

، سواء الرئیس، ونائب GACویمكننا تحدید المسئول عن  السنوات األولى القادمة.

  ولكن ھذا لمناقشتنا القادمة. جراً، كمسؤول للتواصل. الرئیس، وھلم

ال یستطیع أن یقرر، ولماذا ال، وربما، وھلم  GACولكني ال أود أن یقول السجل أن 

 شكًرا. لذلك، ھذا للمناقشة المستقبلیة. جراً.
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 شكراً لك على ھذا البیان الواضح الذي ینبغي علینا مشاركتھ بوضوح.  الرئیس شنایدر:

بالطبع، یمكنكم البقاء إذا كنتم تریدون ذلك واالستماع  وبھذا، أود أن أشكر لیز وجوناثان.

ولكن إذا كان لدیكم المزید من العمل المھم، إذن، بالطبع،  إلى كیفیة استمرار بقیة المناقشة.

 شكراً جزیالً لكم على كل حال. لیس علیكم البقاء ھنا.

الثة الذین یجلسون بین السیدتین على ھذا الجانب من الطاولة مع ھذا، أود تسلیم السادة الث

 لقد نسیت أسمائكم، ولكن على ما أعتقد أنكم على نحو ما رؤساء مشاركون لشيء ما. فوراً.

 [ ضحك ]

 شكًرا جزیالً لكم. لماذا ال تقدم نفسك وتبدأ.

 

شھراً  18واأللماني الذین أمضوا أستطیع أن أشیر الینا فقط بالفرنسي، والمكسیكي،   توماس ریكیرت:

  الماضیة معاً.

والمعین  CCWGوأنا الرئیس المشارك في  ولكن بجدیة، اسمي ھو توماس ریكرت.

وأود أن أدعو أولئك الذین لیس لدیھم سماعات لمحاولة العثور على  .GNSOمن قبل 

 واحدة ألنھ بعد كالمي، سیتحدث زمالئي باللغة اإلسبانیة والفرنسیة.

وھذا إلمدادكم بالقلیل من التحدیث على ما فعلناه في نھایة ھذا األسبوع ومستھل مسار 

 .2، ومسار العمل 1وكما تعلمون، فلقد قمنا بتقسیم العمل لمسارین، المسار العمل  .2العمل 

اآلن من  1وأود أن أغتنم ھذه الفرصة لنذكر أنفسنا أنھ في حین اكتمال مسار العمل 

ونحن لم نكن فقط  مع الموضوعات ذات األھمیة نفسھا. 2امل مسار العمل جانبنا، فیتع

 قادرین على التعامل مع كل ھذا في نفس الوقت.

وأعتقد أنھ ال  لذلك ھذا سمي بمجھود أصحاب المصالح المتعددین الذي لم یسبق لھ مثیل.

 GAC وأود أن أشكر یوجد شيء من الممكن أن یكون أكثر حقیقة في ھذا المجال.

وآمل أنكم ستواصلون العمل  وأعضائھا مرة أخرى للمساھمة بال كلل في ھذه المرحلة األولى.

 .2مع األجزاء األخرى من المجتمع على نفس المستوى من االنخراط في مسار العمل 
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خضع لتوصیات عدة أخذت العدید من مراحل التفاعل 1أیضاً، في حین أن مسار عملنا 

وصلنا إلى استنتاج مفاده أن ما اقترحناه ھو الشيء  -لمجتمعي مع المجتمع والفحص ا

وكان من المطمئن حقاً، كما أعتقد، لیس فقط بالنسبة لي  -الصحیح الذي ینبغي عملھ 

ولكن أیضاً بالنسبة ألعضاء المجتمع اآلخرىن لسماع ذلك مرة أخرى قبل بضع دقائق 

ھ بشكل دقیق جداً، وأنھ لیس فقط یلبي من المنظمة األمریكیة أن ھذا االقتراح قد تم فحص

 ICANNولكن في الواقع أن ھذا ھو نھج المساءلة المناسب لمنظمة مثل  NTIAمعاییر 

لذلك نحن ال یمكننا أن ننسخ أیة نماذج لشركات أو  والتي ھي منظمة فریدة من نوعھا.

 ة تماماً.مسؤولیة اجتماعیة من أماكن أخرى، ولكن كان علینا أن نخرج بعملیة جدید

 وأعتقد أن ھذا ثوري نوعاً ما.

و  .2وكان لدینا ھذا األحد اجتماع یوم كامل لنستھل مناقشاتنا بخصوص مسار العمل 

 حیث كانت الغرفة ممتلئة، وكانت لدینا مناقشات مشتركة. كان ھناك إقبال جید جداً.

من خالل السماح لما یسمى بالمحادثات الخاطفة  2وكانت الفكرة بدء بنود مسار العمل 

حیث یتحدث المتطوعون من مجموعتنا عن قضیة مھتمین بھا بحیث نحصل على مناقشة 

انت  .2تسیر نحو كیفیة تناول ھذه المواضیع التسعة التي لدینا في تقریرنا لمسار العمل 

 لن أشعركم بملل التكرار. تعلم كل ذلك.

رفون، سیكون لدینا تسعة فرق فرعیة ولكل فریق منھم زعیم أو والفكرة ھي، كما تع

 سیقومون بتقصي الحقائق. ولكن ھذه المجموعات ستقوم فقط بالعمل األساسي. مقرر.

وبالتالي فإن الفریق  .CCWGوسیناقشون التوصیات، ویقدمونھا الى الجلسة العامة في 

 CCWGفقط بإعداد توصیات لفریق سیقومون  الفرعي لن یتخذوا بنفسھم أیة قرارات.

 وبعد ذلك سیتم طرح ھذه المقترحات أمام المجتمع. للمناقشة.

ویمكنكم  .2وسیكون ھناك فترة للتعلیق العام لكل من تلك الموضوعات لمسار العمل 

توقع ھؤالء الذین خرجوا بالتتابع ألننا نعرف أنھ سیكون من المجھد للمجتمع أن یكون 

 .2یق العام حیث سیحتاجون للرد على كل التوصیات التسعة لمسار العمل ھناك فترة للتعل

یمكن جمع بعضھم لالستعداد، فمن فضلكم توقعوا فترات متعددة  -وفي حین أنھ یمكنھم 

 للتعلیق العام حیث وضعنا التوصیات أمام المجتمع.
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ع، تسمح لھ ومن ثم سیتم تحلیل ھذه التعلیقات العامة، وأنھ من خطتنا، أملنا، كمجتم

لذا یجب  .2017الموارد، بتقدیم توصیات لجمیع الموضوعات التسعة في منتصف عام 

عندما نقدم مرة أخرى النتائج التي توصلنا إلیھا إلى  2017أن یكتمل عملنا في یونیو 

 المجتمع العالمي.

من المقرر أن یبدأ قریباً وفقاً  ATRT3ان  ولذا تبقى نقطة واحدة أود أن أذكرھا بإیجاز.

متطابقة أو منسجمة  ATRT3وبعض البنود على جدول أعمال  للخطة الموضوعة.

لذلك، كان ھناك سؤال عما إذا كانت مجموعتنا یجب أو  .2جزئیاً مع بنود مسار العمل 

ولكن مناقشاتنا توصلت بطریقة ما أننا  .ATRT3ربما علیھا أن تقف وتنتظر نتائج 

قوم بإعداد المراسالت إلى المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة وكذلك مجلس سن

ICANN  وإبالغھم بأن مجموعتنا ستجري العمل على النحو المخطط لھ، كما وعدت

 2لذلك سنقوم بإعداد توصیات مسار عملنا  .1للمجتمع العالمي في تقریر مسار عملنا 

وبالتأكید أنھا لیست  .ATRT3التأجیل بسبب بشأن جمیع الموضوعات، ولیس التوقف أو 

ولكن أعتقد أنكم سوف تسمعون من المجلس أثناء  .ATRT3لنقوم بتحدید كیفیة إجراء 

 .ATRT3انتقالنا إلى األثر الذي قد یترتب على العمل على 

 و مع ذلك، أود أن أسلم إلى لیون سانشیز، زمیلي الرئیس المشارك.

 

سوف أتحدث باللغة اإلسبانیة لذلك ستحتاج إلى سماعة الرأس،  یالً لك، توماس.شكًرا جز  لیون سانشیز:

 امض قدماً واستخدم الخدمات. من فضلك.

لذلك فكنا نحاول إبراز ھذه الصورة لتخویفكم، ولكن في الواقع ھناك سلسلة من  حسًنا.

ك فوراء تل ر.السنافر وراء ھؤالء الناس، وذلك ألغراض الترجمة، فالسنافر تقدم كسناف

  الخوذ، ھناك في الواقع ثالثة ھناك ھم في الواقع ثالثة سنافر.

و تماشیاً مع ما قالھ توماس للتو، فھذا وقت مھم للفریق، ونحن نرید أن ندعوكم إذا كنتم 

تعتبرون ذلك ضروریاً، یمكنكم مراجعة مشاركة األعضاء المختلفین الذین عینوا داخل 

CCWG  أیضاً الشتمال المشتركین الجدد، إذا كنتم ترغبون في ذلك، فضالً عن دعوتكم

 .CCWGأو أیضاً لتطلعوا على األعضاء الذین تم تعیینھم في 
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 لذلك ھذا في الواقع ھو الوقت المناسب للقیام بذلك.

یمكنكم القیام بذلك في أي وقت، ولكن ما زلنا نعتبر أن ھذا ھو المنعطف الصحیح في 

 الستعراض ھو األمر الصحیح.العملیة حیث أن ھذا ا

ونحن نؤمن أن العمل كان حاداً جدا وأنھ من الممكن لبعض المتطوعین الذین كرسوا 

ساعات للعمل في ھذه العملیة أن یكونوا قد استنفدوا طاقاتھم اآلن، وھكذا ھذا في الواقع 

م ھو الوقت المناسب لھذا االستعراض، وھذا ما ینبغي القیام بھ من خالل عملیاتھ

 واحتیاجاتھم الخاصة.

 كما أنھ من الجید أن یكون ھناك مراجعة للقضایا التي یجب تناولھا في إطار مجموعات العمل.

فالتنوع ھو القضیة التي كانت ال تزال معلقة للجزء الثاني من  وأول قضیة ھي التنوع.

ظمات أیضاً قضیة مساءلة المن االختصاص القضائي. عملنا، وحقوق اإلنسان كذلك.

الشفافیة للموظفین  الشفافیة. قضیة محقق الشكاوى. الداعمة واللجان االستشاریة.

ره ما الذي نعتب أیضاً، المبادئ التوجیھیة أو معاییر السلوك. والمساءلة للموظفین أیضاً.

حسن نیة وما إذا كنا بحاجة إلى ممارسة السلطة إلزالة بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 ، وھي عملیة اإلشراك التعاونیة.CEPوبالطبع إلعادة النظر في  اإلدارة. أعضاء مجلس

إذن فھذه ھي القضایا التي سنركز علیھا، وقد أعطاكم توماس للتو وصفاً للھدف من ھذه 

ولكني أعتبر أیضاً أنھ من المھم أن أذكركم بكل ھذه  المجموعة وكیفیة إتمام العمل.

 ا بحاجة إلى الكثیر من األیدي، وربما نحتاج أید جدیدة.القضایا وأدعوكم مرة أخرى ألنن

لذلك أنا أصر على أن ھذا ھو الوقت المناسب للقیام بذلك، توماس، بحیث یمكنكم تقییم 

ما إذا كان أولئك الذین تم تعیینھم حالیاً ینبغي أن یظلوا أعضاًء في المجموعة، إذا كانوا 

 بحاجة إلى تحدیث ھذا الفریق الذي كان یعمل معنا.نفسھا  GACیریدون البقاء، أو إذا كانت 

على كل الدعم الذي أبدوه في ھذه العملیة،  GACلذلك أرید فقط أن أشكر جمیع أعضاء 

  على كل العمل الذي قاموا بھ، وأشكركم مرة أخرى على دعوتنا الیوم.

 إذن، سوف أعطي الكلمة اآلن لماثیو، زمیلي الرئیس المشارك.
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  شكًرا.  ماثیو ویل:

تم تعیینھ من قبل  أنا الرئیس المشارك لمجموعة العمل المكلفة. أُدعى ماثیو ویل.

ccNSO .في توزیع العمل مع اثنین من زمالئي 

لذلك نحن بحاجة اآلن إلى تقدیم المھام أو طلب المھام التي من المحتمل أن تجعل عملنا 

 أكثر ثقالً.

بھ في دورة ھلسنكي تلك، ألن ھناك عدداً من النقاط التي ھذا ھو العمل الذي علیك القیام 

 تحتاج إلى إكمال التقدم في عملنا.

العنصر األول ھو رسالة مفادھا أن ننقل إلى الرئیس، وإلى رئیس المجلس، والى جمیع 

رؤساء جمیع المنظمات التي تدعم عملنا ومیثاقنا، وھذا لھ عالقة بمیزانیة الجزء الثاني 

 من عملنا.

ولیون أشار في الواقع إلى المتطوعین، لكن  2ذا بسبب أننا نعمل على مسار العمل ھ

كما تعلمون، یقوم  -إنھم  القضیة الجدیدة التي أشار إلیھا تتطلب دعماً من الموظفین.

موظفونا بعمل ممتاز، وھذا أمر ضروري لمواصلة ھذه االجتماعات، ودعم مجموعات 

وأیضاً، فقد أظھرت التجربة التي مررنا بھا  كلھم ھنا.األعضاء بحیث یمكن أن یكونوا 

مشورة قانونیة مستقلة، ألن طبیعة  -حتى اآلن أن ھناك حاجة لنصیحة خارجیة وقانونیة 

 القضایا التي نتعامل معھا ھنا تتطلب ذلك.

وجود صلة ضیقة جداً باللجنة المالیة، وكنا  ICANNلذلك نحن نعتقد أنھ مع دعم فرق 

قادرین على تقدیر احتیاجاتنا للفترات التالیة، ونحن على علم بأن جمیع المنظمات التي 

ینتظر بفارغ الصبر رأي ھذه المنظمات  ICANNوقعت على میثاقنا ونعلم أن مجلس 

ة صل القیام بھا والتكلفلمعرفة ما إذا كانت العالقة بین القیمة المضافة للعمل التي سنوا

 ھي عالقة مناسبة من وجھة نظر كل شخص.

ھذا شيء أنا أعلم أنكم تریدون أن تعرفوه، إلى أقصى حد ممكن، وقمنا بإعداد بعض 

االقتراحات وسیكون من المثیر لالھتمام أن تكون لدیكم ھذه المعلومات حاضرة ووضع 

 ھذا في االعتبار.
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  ھذا ھو الجزء المالي.

 ICANNلما زاد عملیاً وبأبعاد تنفیذ التوصیات المعتمدة في مراكش وتقدیم لوائح اذن فك

 الجدیدة، فھناك العدید من القضایا التي تحتاج إلى النظر.

ھو أحد المشاركین، ھو مشارك لدیھ الحقوق الكاملة في المجتمع، في  GACأوالً، 

ج إلى أن تكون مستعدة، فضالً المجتمعات التي تم تمكینھا، وھذا ھو السبب في أنھا تحتا

عن بقیة التنظیمات، حتى یتسنى لنا معرفة ما ھي اإلجراءات الالزمة لبدء عریضة 

للمشاركة في المراحل المختلفة لتصعید المناقشة، إذا اقتضى الحال ذلك، وأیضاً، بطبیعة 

 الحال، التخاذ قرار المالذ األخیر إذا وصلنا إلى ھذه المرحلة.

دعوكم إلى تحدید، بین جمیع إجراءاتكم الخاصة، وسیلة لنرى كیف یمكننا أن ولذا فإننا ن

 نكون منظمین، بما في ذلك الجداول الزمنیة، للمشاركة بشكل كامل في الحاالت المختلفة.

اآلن، وثانیاً، وربما تعرف أنھ من اآلن فصاعداً، سوف تكون فرق المراجعة المنتظمة 

، ولذا فمن الضروري لتنفیذ عملیة GACتلفة وأیضاً من قبل المنظمات األعضاء المخ

 اختیار ممثلین لھذه الفرق بحیث یمكن تطبیق ھذه العملیة في كل مراجعة جدیدة.

ثالثاً، في الوقت الحاضر، ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ حیال ذلك ولكن من الجید أن نبدأ 

تیار سنقوم باخ من قبل المجتمع. ستكون ھناك عملیة اختیار في التفكیر في ھذه المسألة.

وعلى  .IRPھذا سیكون  أعضاء اللجنة بشكل مستقل حتى یكون ھناك مراجعة مستقلة.

 ، أنھ من المھم تحدید أوGACالرغم من أن عمل ھذا الفریق حالیاً، فإنھ من الواضح للجنة 

 .ICANNید في التعرف على طریقة المساھمة لھذا العنصر المركزي في جھاز اإلدارة الجد

 انتباه كل واحد منكم، بحیث یمكنكم البدء -لذلك أردت فقط أن أدعو كل ما تبذلونھ من اھتمام 

في مناقشة ھذه القضایا ولنرى كیف ستكونون قادرین على المشاركة الكاملة في إدارة 

  كش.ااآللیات الجدیدة التي سیتم تنفیذھا من قبل التوصیات التي اعتمدناھا حتى اآلن في مر

 شكراً جزیالً لكم، واآلن أنا أعطي الكلمة لرئیسنا.
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وھناك غیرھا من القضایا التي  إذن، شكراً جزیالً لك على ھذه المعلومات الھامة جداً.  الرئیس شنایدر:

نحن بحاجة لمناقشة ھذا بسرعة جداً، وسوف تكون القضیة الرئیسیة  نحتاج إلى مناقشتھا.

 .CCWGفي  GACن ھم أعضاء ، والذی2لمسار العمل 

وھذه المناقشات ال تزال  لیس ھناك حدود للعدد. أنتم تعلمون أن المشاركة أمر ضروري.

 قید الوقت الحالي وأولئك الذین یھتمون سیعلمون أنھ سیكون لدینا عرض في األسابیع التالیة.

  حدث غداً في الصباح.ھذا سی أنتم تعلمون أیضاً أن ھناك مساحة أخرى لمناقشة ھذه المسألة.

باالستجابة  GACفمن الضروري أن تبدأ  والقضیة الثانیة ھي التي ذكرھا ماتیو للتو.

 في تمكین المجتمع. GACونبدأ العمل وتطویر العملیة لمزید من المشاركة من جانب 

ھذه لیست عاجلة جداً ألنھ في الواقع النظام نفسھ یحتاج إلى الوضع في المكان الصحیح، 

 ولكن في الواقع ھذا سیكون موجوداً و سنحتاج إلى معرفة كیفیة المشاركة في ھذا الھیكل.

دقائق لطرح األسئلة والتعلیقات على الرؤساء المشاركین ھنا ویمكنكم  10لذلك لدینا 

أیضاً التعبیر عن وجھة نظركم ھنا شفویاً في الغرفة، ولكن یمكنكم أیضاً استخدام الوسائط 

 الً لكم.شكًرا جزی في التواصل بشأن القضایا ربما عن طریق البرید اإللكتروني.اإللكترونیة 

 

 ، لتزوید اللجنة بأحدث المعلومات ھذا الصباح.CCWGوشكراً للرؤساء المشاركین في  ممثل المملكة المتحدة: 

 إنھا مساعدة جداً ومفیدة جداً.

أتساءل عما إذا كان یمكنك أن  .2مجرد سؤال واحد حول الجدول الزمني لمسار العمل 

  تفسر قلیالً عن كیفیة إتمام العمل ، في ضوء الطلب المتسلسل للتعلیق العام وھلم جراً.

 ھو شيء یؤخذ في االعتبار؟ 2ما ھي نقطة نھایة الھدف، وھل تكلفة الدعم لمسار العمل 

جربة ة جداً من توأنا أفكر بشكل خاص في التكالیف القانونیة، والتي بالطبع كانت كبیر

 لذلك قبل كل شيء، الجدول الزمني، وبعد ذلك، كما تعلمون، إدارة التكالیف .1مسار العمل 

 شكًرا. ، إذا كان ذلك ممكناً.1ومسار العمل  2والدروس المستفادة من مسار العمل 
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 شكًرا جزیالً على السؤال.  توماس ریكیرت:

بالنسبة للجدول الزمني، فلدینا لمحة عامة عن كل متطوع لكل موضوع، وھناك بعض 

المواضیع التي تتمیز بالمزید من االھتمام من قبل المجتمع عن غیرھا، لذلك نحن نعزز 

اآلن دعوتنا للمجتمع ككل لالنضمام إلى واحدة أو أكثر من الفرق الفرعیة للعمل في 

 .2مسار العمل 

أنھ سیكون لدینا الموارد البشریة، والعقول في متناول أیدینا، إلنجاز جمیع  لذلك نحن نأمل

 األعمال في الوقت المناسب.

وربما ھناك اجتماعان  والفكرة ھي أن نبدأ جمیع الفرق الفرعیة مباشرة بعد ھذا االجتماع.

استخدام بأو ثالثة سنعقدھم في وقت الحق قلیالً، ولكن بعد ذلك یجب أن تتوقع أننا سنقوم 

كفرص للتشاور مع المجتمع على نطاق واسع، بحیث  ICANNأكبر اجتماعین لمنظمة 

في الواقع، أن یكون باستطاعتنا تقدیم الناتج النھائي فیما یخص الفرق الفرعیة أو الحزمة 

 .2017الكاملة للفرق التسعة الفرعیة في مایو ویونیو من عام 

، والتي من شأنھا أن ICANNإلى جنب مع موظفي ونعم، قمنا بإعداد المیزانیة، جنباً 

تسمح لنا بتسلیم كل ھذه العناصر، ولكن أود أن أشیر أیضاً أو أن أنشط ذاكرتكم أن ھناك 

أي، أننا سنعمل بطریقة جدیدة ستقدم إلى المجتمع في  طریقة جدیدة لتوظیف المیزانیة.

مجتمع المعزز، في الواقع، أن ال --المستقبل القریب، والتي من شأنھا أن تسمح للحساب 

 یملك المیزانیة ألجزاء معینة من العمل.

طریقة من شأنھا أن تسمح لنا بممارسة الرقابة على التكالیف بطریقة أكثر كفاءة بكثیر 

من ذي قبل، وھذا سیساعدنا أیضاً في تحقیق األھداف المالیة، وسوف یكون ھناك أیضاً 

یر محتملة وھي أن نحتاج إلى مزید من المیزانیة عما عملیة للحالة التي نأمل أن تكون غ

 كان متوقعاً في البدایة.

 

 ھذا أمر ممتاز. .CCWGلذلك سوف تقوم بحملة تمویل جماعي لفریق  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 التالي اآلن إیران على قائمة المتحدثین.
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وأغتنم ھذه  شھراً. 17قاموا بھذا العمل لمدة واألبطال الثالثة الذین  شكًرا جزیالً لكم.  ممثل إیران:

 الفرصة ألتوجھ بخالص الشكر لجمیع األشیاء الجیدة التي قمتم بھا، وتنوون القیام بھا.

 ،2ومسار العمل  ATRT3وفیما یخص  مجرد سؤال واحد مكمل لما قالھ توماس ریكرت.

علینا أن نذكر وقررنا فعلھ، ولكن  ICANNعلى الرغم من أننا غیر منخرطین فیما یرید 

أن نذكر أنھ إذا كان القیام بھذا العمل موازیاً لعملنا، فسیكون متداخالً ألن ھناك العدید من 

 المناطق المشتركة مع عملیتنا.

لذلك من المھم أن یؤخذ بعین االعتبار تجنب أي تداخل والحاجة للتعلیق من واحد إلى 

 الحریة الكاملة فیھ، وأخذ ذلك في االعتبار. -- ICANNأن ھذا لیس شیئاً لمنظمة  آخر.

 وھذا قد تم ذكره.

كما أعتقد، إذا سمعت بشكل صحیح، فإنھ  -وفیما یتعلق بالمسألة التي أثارھا ماتیو، وآمل

فیما یتعلق بھاتین  CCWGالمدخالت من  GACسیكون من المفید لو نتلقى، أو تستقبل 

الفریق، ونطاق العمل وطبیعة العمل،  المسألتین، فریق االستعراض ومؤھالت أعضاء

 وھلم جراً، من أجل أن نعرف حقاً في أي وقت ما یتعین علینا القیام بھ. 

في صنع القرار، وما یتعین علینا فعلھ ھو  GACوفیما یتعلق بتمكین المجتمع، لمشاركة 

 بالفعل في بیان مراكش، وقد سبق مناقشة ھذا بشكل عام.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 التالي ھو ممثل سویسرا.
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 شكراً جزیالً لك على منحي الكلمة.  ممثل سویسرا:

وقبل كل شيء، شكراً جزیالً، وأنا سعید جداً لرؤیتكم مفعمین بالطاقة مع انطالق مسار 

ولكن أنا  اقیة.، أو كنت تتظاھر بھذه الطاقة بطریقة موثوقة جداً وذات مصد2العمل 

 سعید جداً لرؤیتكم بھنا القدر الكبیر من الطاقة.

 ،2وبما أن الوقت قصیر، أود فقط أن أشكركم أن في ھذه المفاوضات حول دعم مسار العمل 

قد اتخذتم الكثیر من النقاط التي قمنا بھا على النصوص، وعلى دعم الموظفین للصیاغة، 

 لھذا الجھد. ألن ھذا مھم جداً للشمولیة والتنوع

وفیما یتعلق بھذه الملحوظة عن التنوع، أود أن أتعھد أو أن أحثكم على الحفاظ على 

والتوجیھ الجید وعلیكم أن تحافظوا على مناورتكم وإدارتكم للمناقشات بھذا الجھد الصعب 

جداً ومحاولتكم الشتمال أكبر قدر مستطاع من مجموعات أصحاب المصالح المختلفة من 

ناصب في المجموعات الفرعیة التي ستبدأ ھذا العمل، ألننا تعلمنا بعض الدروس جمیع الم

، وأنا متأكد من أنكم سوف ستخرجون منھا باالستنتاجات 1حول التنوع في مسار العمل 

 الصحیحة.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 الھند، من فضلك. -ترید التحرك بسرعة أو علینا استغالل الوقت 

 .شكًرا

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الھند:

ولذا فإننا نرى أن القضایا التي سوف تثار في المجاالت التسعة التي سوف تثار في مسار 

ھي مرتبطة للغایة ببعضھا بالنسبة لنا، وعبر المجتمع، عبر جمیع أصحاب  2العمل 
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ك واالنضمام بأكثر المصلحة في البلد، نحن أكثر من سعداء كما حرصنا على االشترا

من طریقة للقضایا، في جمیع القضایا، وخاصة المتعلقة بالتنوع واالختصاص القضائي 

 وحقوق اإلنسان.

 لذلك نود التطوع لیكون المتطوعون فضالً عن المشاركة في جمیع المناقشات.

ولیس وأیضاً، ونحن نمضي قدماً، فإننا نرى أن العام القادم، العام اآلتي، حاسم للغایة، 

تعلمون، فإن  -ھذا النوع من  .CSC، ولكن أیضاً في 2فقط في جوانب مسار العمل 

أیضاً على اتصال كبیر  GACالتحدیات في ھذه السنة األولى، لذلك فمن المھم أن تحافظ 

بالمجتمع، مع ھیكل الوكالة الناشئة، ونحن نشعر أنھ ینبغي أن یكون دوراً ھاماً للجنة 

GAC في ھذا المجال. 

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیالً ممثل الھند.  الرئیس شنایدر:

 أخرى؟ ةتعلیقات أو أسئل

 ھل ترغبون في الحصول على استراحة لتناول القھوة؟

ال أرى أیة أسئلة أخرى أو أیدي مرفوعة، وھذا یعني أنني أود أن أشكركم، وجمیع من 

 ساھم في ھذه الدورة.

القلیل جداً من الوقت لذلك علینا السیطرة على ھذا لدینا  ھناك الكثیر من المواد ھنا.

واستخدام جمیع وسائل االتصاالت لدینا لتبادل وجھات النظر من أجل أن نكون جاھزین 

في الوقت المناسب التخاذ القرارات لمعرفة أین وكیف سنستمر في المساھمة في ھذه 

 العملیات، ألنھا مھمة بشكل أساسي.

والمراقبین الذین على استعداد لتقاسم األعباء، ألنھ  GACي لذا شكرا للجمیع أیضاً ف

 ھناك الكثیر من العمل، ولكن األمر یستحق ذلك.
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 واآلن استراحة القھوة.

صباحاً، ألنھ بخالف ذلك سیكون  11:00وسوف نستأنف في الساعة الخامسة إلى الساعة 

دیث لمدة خمس دقائق ونحن لدینا تح الوقت قصیر جداً حتى یحصل الجمیع على القھوة.

 بالضبط سنبدأ الدورة القادمة. 11:00وفي الساعة  عن البیان.

 شكًرا جزیالً لكم.

 [ تصفیق ]

 

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ]


