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مسألة داخلیة مھمة للغابة، والتي  في ھذا الصدد، علینا االنتقال إلى مسألة داخلیة، إنھا  :الرئیس شنایدر

 .قد بدأنا مناقشتھا بالفعل في اجتماعات سابقة

وتتعلق بأمانة سر اللجنة االستشاریة الحكومیة، القسم المستقل باألمانة الھجینة للجنة 

االستشاریة الحكومیة الذي یتم تمویلھ بشكل تطوعي من قبل أعضاء اللجنة االستشاریة 

 .الحكومیة

وفي  .فلقد ناقشنا ھذ الموضوع، كما قلت من قبل بالفعل .الموضع بأكملھولن أكرر 

عجالة، عندما ناقشنا ھذا الموضوع آخر مرة في مراكش، ُطِرح سؤال بشأن ھؤالء 

الذین ُیحتمل انضمامھم إلى الفریق على الصعید الداخلي، مجموعة من الممولین أو 

ما ستقوم بھ األمانة، وكیف یجري  الجھات المانحة الذین یحصلون على المواد بشأن

ذلك، وكیف یتم تمویل ذلك، وما ھي آلیات تحویل األموال والمساءلة والشافیة ومن ھم 

األشخاص الذین سیوقعون على الفواتیر وكیف ستقدم األمانة تقاریر عما تقوم بھ وما 

 .إلى ذلك

وفي  .بأن تكون كافیةونرجو  .فقد أرسلنا عدًدا من الوثائق لكم جمیًعا منذ ذلك الحین

 .حالة ما إذا كان البعض بحاجة إلى معلومات إضافیة، فسنكون سعداء جدًا لتقدیمھا

وأعتقد أننا متفقون على حقیقة أنھ كان ھناك اتفاق في اللجنة االستشاریة الحكومیة منذ 

لیس فقد من حیث  --بضع سنوات بشأن أننا بحاجة إلى أمانة سر مستقلة تدعمنا 

تقدیم الدعم على  --اللوجستیة والتواصل ولكن أیًضا من حیث مساعدتنا على  الخدمات

 .إعداد المناقشات من خالل تلخیص األوراق والمسودات والوثائق وما إلى ذلك

ولكن لدینا ثالث دول  .باإلضافة إلى إعداد وثائق المحاضر الفنیة لالجتماعات وما شابھ

وساھمت كل  .ى نحٍو تطوعي لمدة خمسة أعوامتقدمت بسخاء وقامت بتمویل األمانة عل
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یورو كل عام، أي قدمت كل دولة ملیون یورو على مدى  200,000دولة منھم بـ 

 .األعوام الخمسة

كما واجھتنا بعض التحدیات في البدایة بخصوص اإلصدار األول من أمانة السر ومن 

األسترالیة للتحسین المستمر  ثم قمنا بتعدیل الترتیبات والمفھوم قلیًال، وتتولى المجموعة

ACIG  لذا أعتقد  .أو شيء من ھذا القبیل 2013المسؤولیة اآلن، أعتقد، بوینس آیرس

ولقد أجرینا بعض التحلیالت بشأن تقدیر  .أن األمر مضى علیھ حوالي ثالثة أعوام

ة أعتقد أنكم على درایة بكیفیة تقدیر القیمة المضاف .ولن أخوض في التفاصیل .األمانة

، وذلك فیما یتعلق بموظفي ACIGلعمل المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

ICANN بالطبع، حیث إن ھناك تعاون ممتاز على كافة المستویات بین قطاعات ،

األمانة الھجینة، بشأن أھمیة الجودة والتوقیت، باإلضافة إلى ذلك، فیما یتعلق بعملنا، 

وأعتقد  .ACIGوعة األسترالیة للتحسین المستمر األمر األكثر أھمیًة، مساھمة المجم

 .أننا لسنا بحاجة إلى تكرار ذلك

فقد  .لذا فإن المسألة التي نود تسلیط الضوء علیھا ھي بخصوص االستدامة في التمویل

علمنا منذ فترة أن الجھات المانحة الحالیة قالت أنھا لن تستطیع تحمل العبء وحدھا 

ألولى لتحقیق ذلك، ولكنھا تعتقد أن العبء البد أن یشارك لألبد؛ فقد قامت بالخطوة ا

والجمیع یعي ذلك، وأعتقد أننا نقر جمیعا بالدور  .الجمیع في تحملھ على نحٍو أوسع

الذي لعبتھ الجھات المانح الحالیة ونشكرھا على مساعدتنا على بدء العمل بذلك 

منا ھذه المسؤولیة، ولیس ثالثة ولكننا نرید أن یتحمل المزید والمزید  .واالستمرار فیھ

وفیما یتعلق بكل مؤسسة من المؤسسات الدولیة األخرى، فھم  .فحسب، وھذا أمر عادل

یدفعون رسوم عضویة في الغالب حیث إنك تتمتع ببعض الممیزات بشأن المبلغ الذي 

تدفعھ وفًقا لمواردك المتاحة، ولكنھ یزید أو ینقص عما تدفعھ على المدى الطویل، 

لى الجمیع أن یسھم بشكٍل ما في التمویل باإلضافة إلى البنیة التحتیة، لنقل، فیما وع

 .یتعلق بمشاركتك في اللجنة أو المؤسسة

لذا لدینا المفوضیة األوروبیة التي أعلنت أنھا على استعداد لذلك وتأمل في اإلسھام 

ا أنھا على كما أعلنت سویسر .یورو خالل األعوام الخمسة القادمة 50,000بمبلغ 

فرنك سویسري والذي یعادل قیمة  50,000استعداد تحمُّل مسؤولیة اإلسھام بمبلغ 
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كما أننا بحاجة إلى بیرو التي أعلنت أنھا على استعداد  .الیورو لمدة عامین على األقل

أوه،  معذرًة؟ --یورو، والذي یعد مبلًغا صغیًرا ولكن  2,000وتأمل في اإلسھام بمبلغ 

، ھذا فیما یتعلق بالدول ذات الموارد المحدودة التي 2,500لذا فإن مبلغ  .دولكنھ سیزدا

وإذا اجتمعت المبالغ الصغیرة مًعا، فإنھا  .ال یتعین علیھا اإلسھام بمبالغ كبیرة للغایة

ولذا فإن ھذه مبادرة طیبة من بیرو ونحن نرحب بھا كثیًرا حیث  .ستكون مبالغ كبیرة

فد تمتلك  .بما یستطیع، وقد یختلف ذلك بمرور الوقت یتعین على الجمیع اإلسھام

ولكن ھذه دعوة  .الحكومات المزید من الموارد في أحد األعوام، وتقل في أعوام أخرى

واضحة للجمیع للمساھمة، ألنھ إن لم یحدث ذلك في القریب العاجل، نعم، ال أعرف ما 

لذا ممثل لدینا بیرو  .ا األمرولكن أرى أن بیرو لھا السبق في ھذ --ستؤول إلیة األمور 

 .والمفوضیة األوروبیة

 

أردت أن یعلم الجمیع، بالطبع، تفضل توماس، أنك على درایة بھذا األمر أكثر من  : ممثل بیرو

، فھذا أمر نستحیل ألنھا ICANNتمویل  --الجمیع، ھذا بخصوص مساھمة الحكومات 

ولقد فعلنا ما  .على ھذه االستحالة لذا علینا أن نجد وسیلة للتغلب .لیست منظمة دولیة

دوالر ھي والیة بیرنامبوكو،  2,500فعلتھ البرازیل من قبل، ولكن الجھة التي قدمت 

في الحقیقة،  .لذا یمكن أن تساعد تجربتنا اآلخرین .الجھة المسؤولة عن إدارة اسمنا

الوصول  كذلك؟أخبر زمالئنا في أمریكا الالتینیة أنھ بإمكاننا فعل األمر نفسھ، ألیس 

 .ھذا كل شيء إلى الشركات التي تدیر األسماء الخاصة بنا، ألیس كذلك؟

 

قبل إعطاء الكلمة إلى ممثل المفوضیة، المفوضیة األوروبیة،  .شكرا لك، ممثل بیرو : الرئیس شنایدر

في الحقیقة، إنھ أمر متفاوت الصعوبة بالنسبة للعدید من الحكومات، وفًقا لألسس 

والوزارات والھیئات وبعض األطراف المعنیة، أود أن أقول، یلزم في العدید القانونیة 

فضًال عن استخدام المصالح المشتركة  .من المواقف إیجاد طریقة للتمكن من المساھمة

بین الجھة الحكومیة والمؤسسات الخاصة األخرى التي لدیھا الھدف نفسھ فیما یتعلق 

وُتعد بیرو والبرازیل أمثلة جدیة لكیفیة إجراء  .بتقدیم الخدمات إلى موطنیك وشركاتك
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ذلك في شركة أصحاب المصلحة المتعددین باإلضافة إلى الحصول على التمویل من 

لذا  .اللجنة االستشاریة الحكومیة بخصوص دور أمانة سر اللجنة االستشاریة الحكومیة

ك المناقشات التي تلقى ھذه المبادرة ترحیًبا كبیًرا، وإنھ من دواعي سروري سماع تل

 .تجري بخصوص كیف یمكن أن تمثل حلولك مصدر إلھام اآلخرین إلیجاد حلول أیًضا

 .ممثل المفوضیة األوروبیة

 

لقد قلت أن  .أردت فقط أن أصحح البیان بخصوص أمر واحد .شكًرا لك، توماس : ممثل المفوضیة األوروبیة

وبطبیعة  .ا لمدة خمسة أعوامیورو سنوًی 50,000المفوضیة األوروبیة ستسھم بمبلغ 

، 2016الحال، ھذا ما أردنا فعلھ، ولكن التزامنا القانوني ف الوقت الراھن یتعلق بعام 

 .لذا فالسجالت واضحة، نظًرا ألننا سنتعرض لمشكلة مرة أخرى

 

م على لذا أشكرك .نرید أن تتمتعوا بحیاة ھانئة .ونحن ال نرید أن نقع في ورطة .شكًرا : الرئیس شنایدر

 .شكًرا .نعم، تفضل .لدي ممثل الیابان ثم األرجنتین ثم البرازیل .ھذا التوضیح

 

أرید أن أعبر عن تقدیري للزمیل الذي تبرع بمبلغ مالي ألنشطة اللجنة االستشاریة  : ممثل الیابان

وتعي الیابان أن من الضروري زیادة مصادر التمویل من األعضاء  .الحكومیة

  .ACIGالتي تقدمھا المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر لمواصلة الخدمات 

وبالتالي،  .ومن ناحیة أخرى، یعتمد برنامج التمویل الحالي على المساھمة التطوعیة

بشكٍل عام نشعر أنھ من الضروري إیجاد برنامج تمویل مستدام، على سبیل المثال، 

تشاریة الحكومیة من مشاركة العضویة كما قال توماس، حتى یتمكن أعضاء اللجنة االس

وفي الوقت نفسھ ینبغي وضع البرنامج لیس لمحاولة إعاقة أي ممثلین  .التكالیف بانتظام

لذا في  .من المشاركة في اجتماعات اللجنة االستشاریة الحكومیة بسبب أسباب اقتصادیة

ل صیف حالة الیابان ھذه، یمكن تقدیم الطلبات المتعلقة بالموازنة إلى جھة تمویل ك

وطنیة والتي یمكن ) غیر مسموع(من قبل جھة تمویل ) غیر مسموع(یعقبھا عملیات 
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یرجى مالحظة أن وضع برنامج تمویل  .أن تستمر طوال فصل الربیع المقبل وما بعده

 .شفاف ُیعد شرًطا أساسًیا لھذا النوع من الطلبات المتعلقة بالموازنة في العدید من الدول

 .شكًرا

 

نعلم جمیًعا، بالطبع، أن ھناك إجراء في كل إدارة  .رد سریع فقط .شكًرا جزیًال لكم : درالرئیس شنای

وھذا سبب تقدیمنا للوثائق التي طلبناھا، وكما  .لطلب الحصول على المال وما إلى ذلك

  .قلت، إذا احتاج شخص ما إلى أي شيء إضافي، فسنوفره

 لبرازیل ثم ممثل تایالند، ألیس كذلك؟ممثل األرجنتین ثم ممثل ا .ھذه محتویات قائمتي

 .األرجنتین

 

أود أن أغیر وجھة النظر الخاصة بتبادل األفكار قلیًال  .شكًرا لك، سیادة الرئیس : ممثل األرجنتین

 .وإذا قدمت لي مالحظاتكم، سیكون ذلك أمًرا مفیًدا للغایة .ومشاركة فكرة أخرى معكم

تلك األموال التي تحصل  .ائدات المزادھناك مجموعة عمل عبر المجتمع معنیة بع

الجدیدة التي جرى التنافس  gTLDمن مزادات نطاقات  ICANNعلیھا مؤسسة 

لذا یتم تحلیل ھذه األموال من قبل مجموعة العمل عبر المجتمع، وقد تم وضع  .علیھا

لجنة إنھا فكرة جیدة ل --وأعتقد أن ھذا یمكن تحقیقھ  .میثاق وإجراء لتعیین ھذه األموال

االستشاریة الحكومیة، والتي قد نحاول تطبیقھا بخصوص بعض المبالغ لتمویل أمانة 

، من ICANNمن مؤسسة  --وعلینا أن نضع في اعتبارنا مصدر ھذه األموال  .السر

بالفعل، لذا ال أعرف ما إذا كان ذلك أمًرا جیًدا  ICANNالمزادات ولكنھا من مؤسسة 

ولكن األموال مخصصة لتمویل أمانة السر المستقلة  .أم المقبول بالنسبة لنا  --أم ال 

مزید  -- 160 -- 1، ألنھ لدینا أكثر من ICANNالخاصة بأكبر مجموعة في مجتمع 

لذا إذا كان بإمكانك تقدیم بعض المالحظات، فأنا عضو بمجموعة العمل  .من الدول

 .یة صیاغة الوثائقعبر المجتمع وبإمكاني تقدیم بعض األفكار إذ أفاد ذلك في عمل

 .شكًرا
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قبل االنتقال إلى قائمة المتحدثین، أعتقد أن ھناك أمر واحد أردت اإلشارة إلیھ  .شكًرا : الرئیس شنایدر

قبل بدء المناقشة، وھو حقیقة أن األموال مخصصة لتمویل موارد أمانة السر شریطة 

مجموعة األسترالیة أن نحسن استخدامھا، فنحن نعرف أن المطالب تزداد كما تبذل ال

مزیًدا من الجھد بالفعل أكثر من المنصوص علیھ في  ACIGللتحسین المستمر 

وبالنسبة لعقد العام المقبل الذي أبرمناه في  .فھي تتسم بالمرونة والتسامح .االتفاقیة

، ICANNعبر  ACIGالوقت الحالي مع المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

لیست جھة قانونیة، تنتھي  ACIGألسترالیة للتحسین المستمر نظًرا ألن المجموعة ا

ویعني ذلك أنھ سیكون  .مدة العقد بعد ثالثة أسابیع من اجتماع شھر یونیو العام القادم

وفي الوقت الحالي، لیس ھناك تمویل مضمون لعام  .في منصف شھر یولیو تقریًبا

 .ا دام العقد سارًیام --لیس فقط بخصوص النصف األول من العام  .ككل 2017

وما نرید أن نضعھ في اعتبارنا ھو أنني أشعر بالثقة بأنھ ستشارك جھة ما في التمویل، 

ولكننا نحتاج إلى بعض الوقت إلبرام عقد جدید إذا لزم األمر، ألن المجموعة 

، كشركة خاصة، تحتاج إلى أن تتمكن من ACIGاألسترالیة للتحسین المستمر 

وكما نحتاج إلى جدولة موازناتنا، فنحن بحاجة إلى جدولة  .التخطیط لمواردھا

فھم بحاجة إلى أن یعرفوا الدخل المتوقع، خالل العام الماضي بشكل  .موازناتھم أیًضا

نحن نمر بلحظة حاسمة في الوقت  .لذا یمكنھم وضع موازنة مثل أي جھة أخرى .مثالي

عین علینا التخطیط اعتماًدا على الراھن بین ما نحن فیھ وما قدمتھ حیدر آباد، حیث یت

لذا ھذا أمر واضح للغایة، ھذا  .األموال التي سنضمن الحصول علیھا خالل العام المقبل

ھو الوضع الراھن سواء تأكدنا من الحصول على األموال من حیدر آباد أم ال، فلن 

 .ایة العامأو في نھ .إذن ھذا ھو الوضع .نتمكن من االعتماد على ذلك والتخطیط وفًقا لھ

 --حیث یعتمد األمر على  .ولیس من المستحیل ملئھا .ولدینا فجوة ھنا نحتاج إلى ملئھا

 .إرادتنا السیاسیة في المقام األول والتي یجب أ نقاتل من أجلھا على الصعید الداخلي

وبطبیعة الحال، لدینا كل التخفیضات في المیزانیة وما إلى ذلك، ولكن ھناك سؤال 

ویتعلق ذلك بما قالتھ أولغا، بأن ھناك طرق  .فادة من ھذا األمر، ألیس كذلكبشأن االست

فقد تمكنا، لقد أجرینا ذلك بالفعل، واستخدمنا  .مختلفة لتأمین الحصول على ھذا التمویل
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وبإمكاننا مناقشة ما إذا كان بإمكاننا فرض مساھمة إلزامیة على  .إسھامات لھذا الغرض

 .ولكن یجب إجراء ھذه المناقشة .ابیات وسلبیات لھذا األمرفھناك إیج .الجمیع أم ال

وكما ھو الحال مع رسوم العضویة، سواء كان ذلك أمًرا نشعر بالثقة حیالھ على المدى 

وبالنسبة لبدیل ذلك، علینا أن نعرف وجھة  .البعید أم ال، فد یكون ذلك أمًرا مستداًما

سات الجیدة للجنة االستشاریة بشأن القیمة المضافة للممار ICANNنظر مؤسسة 

، ومن ICANNالحكومیة، بما في ذلك الممارسات الجیدة ألمانة السر ومؤسسة 

یستھلك موارد أكثر في المشاركة الحكومیة في الدول بخصوص القدرة واالنتشار، 

ألحد جوانب أمانة السر أمًرا  ICANNسواء كانت فكرة التمویل المشترك من مؤسسة 

، سواء كان ذلك ICANNفھذا یعتمد على مؤسسة  .وھذا ال یعتمد علینا .عملًیا أم ال

 .لذا أعتقد أن علینا استكشاف جمیع القنوات الممكنة للوصول إلى ذلك .مجدًیا أم ال

وإذ لم تسفر األمور عن جدید  .ویرجع ذلك إلى أننا بحاجة إلى ملء ھذه الفجوة الحالیة

وذلك ھو  .نة سر بعد شھر یولیو من العام المقبلفي القریب العاجل، فلن یكون لدینا أما

 .الموقف

 --لذا دعوني 

 

 ).المیكروفون موقوف(  :متحدث غیر معروف

 

ولكن إذا قسمنا  .یورو 300,000, 200أعتقد أن الفجوة الحالیة تبلغ حوالي  معذرًة؟ : الرئیس شنایدر

بیعة الحال، لن تتمكن ولكن، بط .دولة، فلن یكون المبلغ كبیًرا 168ھذا المبلغ على 

 .لذا دعوني أستمر وفًقا لترتیب إلقاء الكلمة .جمیع الدول من الدفع خالل العام المقبل

 .لدي كل من ممثل البرازیل وتایالند والنرویج في الوقت الحالي

 

باعتبارنا إحدى الجھات المانحة األصلیة ألمانة سر اللجنة  .شكًرا لك، توماس : ممثل البرازیل

شاریة الحكومیة من خالل المساھمة السخیة من قبل لجنة توجیھ اإلنترنت االست
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، أود أن أعلن مرة أخرى عن رضا البرازیل التام عن الخدمات عالیة CGIالبرازیلیة، 

فقد أثبتت  .ACIGالجودة التي تقدمھا المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

الحكومیة أنھا مفیدة للغایة، على األقل الملخصات المنتظمة المعدة للجنة االستشاریة 

وكما تعلمون، كانت  .ICANNبالنسبة لنا، في إطار عملیة االستعداد الجتماعات 

البرازیل أحد أبرز الداعمین باألصوات إلنشاء أمانة سر مستقلة للجنة االستشاریة 

موظفین الحكومیة والتي ینبغي لھا، بحسب مقتضى الحال، العمل على نحٍو یعزز دور ال

وسأسمي ھذا تركیبة ھجینة، حیث أثبتت فعالیتھا الشدیدة  .ICANNمن قبل مؤسسة 

وأود أن أقول أن ھذا أمر ضروري لمساعدة البلدان النامیة على وجھ الخصوص 

للتحضیر إلجراء مناقشات فنیة بحتة في بعض األحیان في اللجنة االستشاریة 

 .الحكومیة

من ذلك، أثبتت التكالیف المرتبطة بمساعدة تمویل  وبعد مرور ثالثة أعوام، بالرغم

وبالتالي  .أنھا فاقت قدراتنا المحدودة ACIGالمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

نود أن نصرح عالنیًة بأن البرازیل في الوقت الحالي لیست في وضع یسمح لھا 

بدون  2017عام  بمواصلة تمویل أمانة سر اللجنة االستشاریة الحكومیة اعتباًرا من

ونأمل بصدق في استمرار المساھمة  .التزام واضح من عدد كبیر من الدول بإجراء ذلك

كما نشجع المزید من الدول  .ACIGالقیمة للمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

 .شكًرا .للقیام بذلك

 

 .واناویت ممثل تایالند فلیتفضل السید .شكًرا لك على ھذه الرسالة الواضحة للغایة : الرئیس شنایدر

 

لقد ناقشنا ھذه المسألة منذ عام مضى تقریًبا مع لجنة تسییر اإلنترنت البرازیلیة  .حسًنا : واناویت أكیوبیوترا

)CGI.BR.( لذا  .ونتقدم بخالص الشكر للبرازیل لطرح ھذا األمر كما ندعمھا في ذلك

آسیا والمحیط الھادئ، أرى أن اإلجراء الذي تتخذه كل حكومة، خاصًة في منطقة 

ولقد ناقشت ھذا األمر أیًضا وأعمل اآلن مع نطاق المستوى  .سیكون صعًبا للغایة

كما تمكنا من وضع جدول أعمالنا في اجتماع  .األعلى لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ
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مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول آسیا والمحیط الھادئ السبعین المنعقد 

سبتمبر وُیعد المجلس اتحاد لمجموعات من أصحاب المصلحة الذین  16و 15 في

لذا تشارك جمیع دول منطقة آسیا والمحیط  .تربطھم عالقة بنطاق المستوى األعلى

وكان من دواعي سرورنا أن كان الرئیس أحد أعضاء اللجنة االستشاریة  .الھادئ

  .لیم، سنغافورة، ھو رئیسنا .الحكومیة السابقین

وقت تساءلت عما إذا كان ھناك توافق تام بیننا  .تناولت األمر باختصار لذا فقد

بخصوص ھذه الخطوة أم ال، لذا أواصل العمل مع مجلس نطاقات المستوى األعلى 

وأود أن أطلب من اللجنة االستشاریة الحكومیة  .لرموز دول آسیا والمحیط الھادئ

أعضاء مجلس نطاقات المستوى  بمنطقة آسیا والمحیط الھادئ أن تبدأ بالحدیث مع

األعلى لرموز دول آسیا والمحیط الھادئ لدعمنا نظًرا ألنھ ال ینبغي لي الذھاب إلى 

 .ھناك وبالتالي فإن جمیع أعضاء نطاق المستوى األعلى ال یعلمون ذلك

وفي النھایة، إذا أمكن ذلك، یرجى مساعدتنا في التواصل مع أصحاب المصلحة في 

على المحلي في منطقتكم بإخبارھم أن ھذه حاجة ماسة ونحن بحاجة نطاق المستوى األ

  .إلى الدعم

لذا أعتقد أیًضا أن ھذه إحدى اآللیات المستدامة للغایة، من وجھة نظري، للحصول على 

دعم منطقة آسیا والمحیط الھادئ بالكامل من خالل مجتمع نطاق المستوى األعلى، 

  .ولكننا بحاجة إلى مساعدتكم

إذا تلقیتم الرسالة البریدیة اللجنة االستشاریة الحكومیة بخصوص ھذه المسألة ولم لذا 

وینبغي التحدث معھم قبل  .تتحدثوا مع أصحاب المصلحة المحلیین، فیرجى القیام بذلك

لذا یمكنكم التوجھ إلى مجلس نطاقات المستوى األعلى لرموز دول  .شھر سبتمبر رجاًء

لذا یرجى  .بلة أعضاء مجلس اإلدارة، والتعرف علیھمآسیا والمحیط الھادئ، لمقا

حیث یساعدنا ذلك على  .التحدث معھم عن أھمیة إنشاء أمانة سر مستقلة خاصة بھم

المضي قدًما في ھذا الصدد من خالل مجلس إدارة مجلس نطاقات المستوى األعلى 

 .شكًرا .لرموز دول آسیا والمحیط الھادئ
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  .واناویت شكًرا لك،  :الرئیس شنایدر

لذلك یمكنك أیضًا المشاركة في تقاسم األعباء لیس فقط  .أعتقد أنھا فكرة أخرى جیدة

على الصعید الوطني مع مختلف أصحاب المصلحة ولكن في الواقع أیًضا في منطقة ما 

 .واستخدام القنوات التي لدیك لتكثیف جھودكم مًعا والتوصل إلى شيء مًعا على األرجح

في منطقة آسیا  --وأرغب في حث جمیع  . لكم على تبني ھذه المبادرةلذلك شكرا جزیال

من منطقة آسیا والمحیط الھادئ إلى مشاھدة  GACوالمحیط الھادئ، وكل ممثل لجنة 

ما إذا كان ھذا األمر من الممكن دعمھ أیًضا من ناحیتكم أو المساعدة في الحصول على 

 .شيء ما سوًیا من ھذه المنطقة أم ال

فلدینا النرویج وبلجیكا  .نسعى قلیًال إلى النھایة، لذلك دعونا نحاول ونوجز جمیعناإننا 

 .شكًرا .واألرجنتین في الوقت الحالي

 

  .نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس    :ممثل النرویج

وتسعد النرویج  .سوف تكون تعلیقاتي كثیرة جًدا بالتماشي مع ما ذكره ممثل البرازیل

وعلى وجھ الخصوص، فإن  .ي حصلنا علیھ من اللجنة العامة المستقلةكثیًرا بالدعم الذ

اإلعداد لالجتماعات والتعلیقات وملفات المسائل، إلى آخره، قد ساعدنا فضًال عن 

لإلعداد والمشاركة في االجتماعات وتبني حوار فّعال في  GACالتفویضات في لجنة 

 .، إلى آخرهIANAھذا الوقت الضروي من، على سبیل المثال، انتقال 

العامة المستقلة ضروریة للجنة باعتبارھا مشارك  GACلذلك إننا نعتقد أن أمانة لجنة 

ولذلك فإننا نشجع الحكومات والدول  .ICANNفي بیئة أصحاب المصلحة المتعددین لـ

 .األخرى باتخاذ خطوة إلى األمام والمساھمة في ھذه األمانة العامة

 .یسري على ھولندا أیًضا، حسب ما ذكره ممثل البرازیل وأعتقد أیًضا أن ذلك األمر

ففي حالة عدم تقدیم مساھمات أساسیة من قبل الدول األخرى، فإننا لن یكون لدینا القدرة 

  .على تقدیم أي مساھمات من العام المقبل فصاعًدا
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لیة ما بحسب ما ذكره رئیسنا، نحتاج إلى مساھمتنا حالًیا لنقحم في عم --لذلك إننا حًقا 

وإذا لم یحدث ذلك،  فصاعًدا 2017ویلتزم بھا بنھایة ھذا العام ولتكون جاھزة من عام 

 .شكًرا .فإنھ لن یكون لدینا أمانة عامة مستقلة من منتصف العام المقبل

 

في حالة تحدثنا عن االستقالل، فإذا كنت تفكر في أن تصبح مموًال، فإنھ لن  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

ومن حیث الجوھر، تعد األمانة العامة أمانة  .تأثیر على األمانة العامة یكون لدیك

  .مستقلة بعملھا الجوھري عن الممولین

واضطر إلى القول بأنھ أثناء فترتي، وأیًضا فترة ھیذر، ال یوجد ھناك أي محاولة من 

 .أي ممول في أن یكون لھ تأثیر على العمل الجوھري، الذي یعد أمر الفًتا للنظر

وأعتقد أنني أود تقدیم الشكر لھم ألجل ذلك بسبب عدم مماثلة ھذا األمر في جمیع 

  .المؤسسات التي أعرفھا

 .ولكني أستطیع التأكید على أن األمانة العامة تتمتع باالستقاللیة أیًضا عن الممول

ویجري األمر على النحو الذي یقدم فیھ الممول المال، وللتأكد من أن األمور تتم على 

 .ھذا فقط لمجرد التوضیح .الوجھ األنسب فیما یتعلق باإلدارة، وھذا ھو المقصود

 .بلجیكا

 

 GACأردت فقط إعالمكم أننا نعتقد أیًضا أنھ من المھم أن تمتلك لجنة  .نعم، بسرعة  :ممثل بلجیكا

  .أمانة عامة كتلك فضًال عن المصادر

على أساس  GACدعم لجنة ) سموعغیر م(وأننا نمر حالًیا بعملیة الطلب من حكومتنا 

 .فإننا متفائلون إلى حد ما --دوري، لذلك 
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أعتقد أننا نقدر ذلك كثیًرا حیث نسمع من الدول أنھم یقوموا  .شكًرا لكم على ھذه اإلشارة  :الرئیس شنایدر

 .وسنأخذ ھذا بعین االعتبار، ممثل بلجیكا .بإعداد العمل إلمكانیة توزیع بعض األموال

  .كندا

  .سوف أضعكم ضمن القائمة

  .سنعطى الكلمة اآلن لممثل كندا ثم األرجنتین ثم إلى ذلك المحترم

 .ممثل كندا، تفضل

 

المستقلة تعد  GACإننا نصدق أن تمویل أمانة لجنة  .شكرًا جزیًال لك سیدي الرئیس  :ممثل كندا

لذلك إننا  .GACمع تضمینات طویلة المدى للجنة  --مسألة مھمة على المدى الطویل 

  .سعداء برؤیة ذلك األمر مطروًحا للمناقشة في جلسة المساءلة المفتوحة ھذه

لكننا نستطیع بل یجب، كما  .وبالتأكید، إننا نقدر إاللحاح على ھذا الوضع قصیر األمد

أعتقد، أن نتحدى أنفسنا في وضع حل طویل األمد في موضعھ اآلن بحیث یمكننا تجنب 

 .على أساس منتظم إجراء ھذه المناقشة

یجب أن یكون الحل طویل األمد الذي قررنا في النھایة أن نعتمده، حًال مستداًما والتأكید 

  .على تلبیة كل من عملیة المساءلة والمحاسبة عالوة على االستقالل

وفي ھذا الصدد، إننا نوافق على النقطة التي قمت بإثارتھا أنت وممثل األرجنتین بشأن 

 .شكًرا .GACالذي یجب أن ُیكتشف من قبل قیادة لجنة  ICANNخیار تمویل 

 

ویتمثل التحدي األول في الموقف  .لدینا تحدیان .ولكن، بالطبع، أنت على حق .شكًرا  :الرئیس شنایدر

بل  .لذا فإنھ ال یمثل خیاًرا من اثنین .قصیر األمد، والثاني في الموقف طویل األمد

 .یارین بالشكل الصحیحیجب علینا الحصول على ھذین الخ

 .األرجنتین
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وبالتأكید، إننا نود أن نشكر الدول الممولة  .ممثل كندا، بالنسبة لتعلیقاتك ،شكرًا لك  :ممثل األرجنتین

والعمل المتمیز الذي قمتم بھ من خالل تحدیاتنا من المجموعة األسترالیة للتحسین 

 .ACIGالمستمر 

إنني أرى فقط ما إذا كان ھناك معارضة قویة أم  .إنھ لوضع جید أن نكتشف ھذا الخیار

 .ال، لذلك إننا نمضي قدًما مع ھذا التمویل من صندوق المزاد

 

  .أعتقد أنھ یتوجب علینا اكتشاف ھذه الخیارات .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 ھل أنت من تیمور الشرقیة؟

 

  .إننا من نیجیریا    :ممثل نیجیریا

 

 .تفضل رجاًء .نیجیریاممثل     :الرئیس شنایدر

 

 .اكتشاف المزید من الخیارات للتمویل ICANNإننا ندعم بالفعل حقیقة أنھ یتعین على   :ممثل نیجیریا

ولسوء الحظ، لقد تلقینا اإلخطار متأخًرا لذلك لم نستطع  .وإننا في نیجیریا ندعم التمویل

إمكانیة التمویل خالل لكننا سوف نتناقش مع حكومتنا بشأن  .إدراج ذلك في میزانیتنا

 .شكًرا .العام المقبل

 

  نوجھ الشكر لدولة نیجیریا    :الرئیس شنایدر
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ووفًقا لمبادئنا، إذا لم تستطع  .بالتأكید، ھناك بعض الدول التي تبحث في ذلك األمر

إذا كان في مقدورك  .إذا كان في مقدورك تقدیم شيء ما ھذا العام، ممتاز --تقدیم أي 

وھناك شيء ما  .ا بدایة العام المقبل، فإنھ ذلك یعد أمًرا جیًدا بنفس القدرتقدیم شيء م

  .2017أود قولھ، حسًنا، أننا مررنا عملیة إعداد موازنة لعام 

، فإنك ستكون جزًءا من 2018فإذا كان بمقدورك البدء في تقدیم شيء ما فقط في عام 

لذلك شكرا جزیال لكم على  .اسيفھذا أمر ُمرحب بھ بشكل أس .الحل المستدام للمستقبل

 .ھذا

فبدًءا من المفوضیة األوروبیة وھولندا وإیران، إنني أعتقد أن مضطر إلى إنھاء 

 .المناقشة ھنا ولكن بالنسبة العمل، بالتأكید، فیجب أن تستمر

 .نعم، باختصار، ممثل المفوضیة األوروبیة

 

  .شكًرا جزیًال لكم   :ممثل المفوضیة األوروبیة

یخص استخدام عائدات المزادات، فلیس لدي أي اعتراض على إثارة الموضوع  فیما

 .أعتقد أن األمر لن یكون ناجًحا للغایة، لكن دعنا نرى .كاحتمالیة واحدة

ولكن ربما تود أن نفكر في ذلك باالستعانة بأفكار أخرى مثل رسوم العضویة وتعویض 

من الدخل سنویا للسماح لھم رسوم العضویة للدول اعتماًدا على نصیب أي فرد 

  .بدًال من مجرد القول بأننا نرید أن نستخدم األموال من المزاد --بالمشاركة أكثر 

لذلك أعتقد أنھ إذا وضعنا ذلك في سیاق مختلف قلیًال، ربما یكون من األسھل تجاوز 

 .شكًرا .العقبة األولى من حیث المناقشة والنظر في ذلك

 

 .اشكًر    :الرئیس شنایدر

 .إیران
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  .شكًرا لك، سیادة الرئیس    :ممثل إیران

تمت مناقشة استخدام االموال من المزادات في واحدة من االجتماعات العامة، وال تزال 

  .ال أدري .علیھا على األقل .قید المناقشات

التخاذ قرار،  ICANNإن االمر لیس متروًكا لمجلس إدارة  .لكن ھناك إجراء في ذلك

ویكون ذلك األمر في حالة إذا كانت العائدات تسمح  .إلى ذلك 50,000قدم حسنا، سأ

ویوجد عدید من العناصر تدور حول كیفیة انفاق ھذه األموال على  .بكیفیة القیام بذلك

ولذلك فقبل القیام بذلك بصورة رسمیة، فمن األفضل أن نجري مناقشة  .الوجھ االمثل

  .لنري ما الذي توصلنا إلیھ

لى االقتراح المقدم من المفوضیة األوروبیة المستند إلى نصیب الفرد من الدخل ونأتي إ

إن المزید من  .وھلم جرا وھلم جرا، ونذكر أننا ال نود تكرار عملیة األمم المتحدة

فإذا كان ھناك شيء من ھذا القبیل، فإنھ ینبغي أن  .األموال یفضي إلى مزید من التأثیر

 .ا، حسنا، فإذا كنت تدفع ھذه، فاعلم أنھ ال یكون ھناك أي تأثیریكون قوًال اختیارًیا تماًم

لذلك ال أعتقد أنھ ینبغي علینا تناول ذلك  .وال تقل أنك تدفع ذلك ألنك ترغب في التأثیر

 .النھج

 

وأعتقد أن فكرة المفوضیة األوروبیة تمثلت في إذا  .أعتقد أن ھناك قلیل من سوء الفھم  :الرئیس شنایدر

ض أمًرا ما مثل رسوم العضویة، التي من شأنھا أن تنبع من فكرة أن الجمیع كنت تعر

ولكن مع العلم أن مستویات مختلفة من  .یجب أن یساھموا فیھا بطریقة أو بأخرى

  .الموارد المتاحة، فإن ذلك یعد خیار لمستوى المساھمة

یمكنك دفع  --لدیك  فعلى سبیل المثال ما یتوفر لدیك في االتحاد الدولي لالتصاالت، أنھ

وحدة، ولكن یمكنك أیًضا االنتقال إلى المستوى  30ویمكنك الدفع حتى  .وحدة واحدة

ویمكننا القول أننا نحدد  .أن أقترح ذلك --لذلك ھناك أمر ما ھو  .الرابع ألي وحدة

فرنك سویسري أو ألف  1,000دوالر أو  1,000وحدة واحدة من المساھمة تساوي 
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أیمكنني أن آخذ  .تفكر كل دولة في عدد الوحدات التي یمكننا أخذھاویجب أن  .یورو

حتى اآلن إذا كانت ھناك وحدة تساوي ألف  وحدة؟ 50أیمكنني أن آخذ  وحدة واحدة؟

وسوف تأخذ  .وحدة سنوًیا، على سبیل المثال 200یورو، فإن الدول الممولة أخذت 

بحیث یسمح للجمیع أن یكون  .وحدة 50وسوف یأخذ االتحاد األوروبي  .بیرو وحدتین

 .لدیھم ھدف ملموس یمكن مناقشتھ داخلًیا وھلم جًرا

وعلى المدى  .ولكن تعد ھذه الفكرة، دعنا نقول ذلك، طویلة األمد، وأمًرا مستداًما

ولذلك فھناك  .القصیر، نحن بحاجة إلى المساھمات الطوعیة العملیة في أي من المبالغ

 مسارین موازیین

ولندا ونیوزلندا، فإنني أعتقد أننا نحتاج إلى نتوقف ھنا ألننا نرغب في ففیما یخص ھ

 .لكن إنھ من الجید أن ھناك مشاركة في ذلك .الحصول على دقائق قلیلة لتناول الطعام

 .ممثل ھولندا، تفضل

 

أتفق مع ما ذكره زمیلي ممثل المفوضیة األوروبیة أنھ  .سأكون موجًزا .نعم، شكًرا  :ممثل ھولندا

بالرغم من وجود خیار مقترح من ممثل األرجنتین، فإننا یجب علینا أال نعتمد على، دعنا 

وذلك ال یجعل األمر أقل إلحاًحا، كما  .نقول، ذلك األمر كنوع من الخیار قصیر األمد

 .إننا بحاجة ماّسة إلى تبرعات .أعتقد، في ھذه اللحظة

رین من الممولین، إننا اآلن سعداء بأنھ باإلضافة إلى زمالئي اآلخ --إنني سعید جًدا أن 

ولكنني أود إضافة أنھ یوجد دول صغیرة نسبًیا  .لدینا اثنین من التبرعات الجدیدة المحتملة

وأنني أحث أیًضا الدول الكبري، الدول النامیة أن تكون  .أو، دعنا نقول، دول أقل تطوًرا

 .شكًرا .شيء ما ثم إعادتھ دعنا نقول، أن تقرض نیوزلندا، بمعنى أنك تحصل على --

 

 . شكًرا لك، ممثل نیوزلندا، على عرضك لھذه الرسالة الواضحة مرة أخرى    :الرئیس شنایدر

 .نیوزیلندا
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إننا ندعم إلقاء نظرة على األمور التي نستطیع من خاللھا  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل نیوزیلندا

وأنھم یقدموا خدمة  .وضعھ لألمانة العامةالحصول على تمویل طویل األمد ووضعھ في م

رائعة، ال سیما في الدول النامیة، وأولئك الذین یحتاجون إلى ملخصات قبل أن یأتوا إلى 

ICANN نظًرا لتحدیات اللغة. 

، بما في ذلك عائدات ICANNنؤید اقتراح إلقاء نظرة على الخیارات المختلفة داخل 

الطرق المختلفة حیث تتلقى اللجان االستشاریة من المزادات ولكن أیًضا  gTLDنطاق 

 .لذلك GACوكیفیة تضمین لجنة  ICANNالتمویل في 

لدینا بعض القلق بخصوص خیار أخذ رسوم العضویة، وإنني سعید إللقاء نظرة على 

ولكننا نود فقط اإلشارة إلى أن ذلك من شأنھ أن یجعل لنا، حسب فھمي، أول لجنة  .ذلك

وذلك بالنسبة للكثیرین منا، حیث أننا نعد مساھماتنا  .ذ رسوم العضویةاستشاریة تقوم بأخ

 .شكًرا .تمثل مساھماتنا الوطنیة ICANNلـ ccTLDالحالیة من خالل نطاق 

 

أعتقد أن لدینا اتفاًقا في أنھ ینبغي لنا أن ننظر في جمیع الخیارات، ألنھ مھما  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .تةفاتنا من فرص تعد فرص فائ

ما أود أن أقتراحھ ھو أننا قد نشكل , .لذلك، فإننا نحتاج إلى االستمرار في المناقشة

وأرى أن ھناك بعض  .ICANNفریق غیر رسمي للنظر في الخیارات المتعلقة بـ

  .ولكن ھناك بعض األعمال .الجذب للنظر في ذلك

بخصوص ماھیة ولذلك ما ذكرتھ ھو، نیوزیلندا، أن ھناك حاجة إلى بعض التحلیالت 

وكیفیة  .األخرى SO/ACلـ ICANNالمال المتوفر، وكیفیة استخدام األموال في 

استخدام المال أیًضا في التشارك مع الحكومات، وما ھى خیارات، نعم، الحصول على 

 .بعض من ھذه لدعم األمانة العامة الھجینة

 .شكًرا یكون عاجًال؟توم، ھل تود إضافة شيء ما قد  .لذا أعتقد أن علینا التوقف ھنا
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من الجید التحدث عن ذلك، ولكن أعتقد أنني یجب أن  إنھ .شكًرا .بسرعة كبیرة، توماس  :توم دیل

  .أقدم لكم فقط لمحة سریعة جًدا بشأن فھم شركتنا للوضع الحالي

فإن ذلك یمتد  .وكما ذكر توماس، ھناك توقف صعب جًدا وقانوني في العقد الحالي

وتتمثل ھذه األسابیع الثالثة في السماح لنا بالقیام بعمل  .عد اجتماع یونیوثالثة أسابیع ب

ولیس ھناك  .نھائي بشأن ھذا االجتماع األخیر إلعداد سجل الوقائع وغیرھا من الوثائق

 .أو مع أي شخص آخر في الوقت الراھن ICANNمفاوضات جاریة لعقد جدید مع 

ومن الواضح أن التمویل لمزید من الخدمات  .تم مناقشة حالة التمویل في الوقت الراھن

  .في ھذا المستوى إلى ما بعد یونیو من العام المقبل غیر متوفر حالًیا

وتعني  .GACوأخیرا، ترغب شركتنا في االستمرار في تقدیم الخدمات إلى لجنة 

ولكن بالنسبة  .فریق من األشخاص، بالتأكید، لیس على شاكلتي ACIGمجموعة 

نتصف العام المقبل، یخرج الموضوع في الوقت الحالي عن سیطرتنا وإننا للوضع في م

 .سنكون سعداء بالتعاون مع أي طلبات للحصول على معلومات أو مساعدات أخرى

 .شكًرا

 

 .شكًرا لك، توم    :الرئیس شنایدر

 .ھذه استراحة لتناول الغداء

 

 

 ]إستراحة الغداء[


