
 AR المعنیة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي GACاجتماع مجموعة عمل   –ھلسنكي 

 

یار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمع
ذ یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخ

 .كسجل رسمي

 المعنیة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي GACاجتماع مجموعة عمل  -ھلسنكي 
 .ص بتوقیت شرق أوروبا القیاسي 09:15ص إلى الساعة  08:15من الساعة  – 2016, یونیو 29االثنین، 
 ھیلسینكي، فنلندا|  ICANN56اجتماع 

 

 

 .قوق اإلنسان والقانون الدوليوھذا ھو اجتماع مجموعة العمل حول ح طاب صباحكم،  :مارك كارفیل

 .إننا ممتنون لھذا .شكراً جزیالً لحضوركم في ھذه الساعة المبكرة

إنني  .أوالً وقبل كل شيء، أقدم نفسي، اسمي مارك كارفیل من حكومة المملكة المتحدة

واحد من الرؤساء المشاركین بفریق العمل، جنباً إلى جنب مع جورج كانشو، من 

اري، وھناك الرئیس المشارك الثالث، میالغروس كاستنون من بیرو، سویسرا على یس

 .التي لم تصل بعد لكننا نتوقع وصولھا قریباً 

 .لذا فأنتم تتشرفون بثالثة من الرؤساء المشاركین في ھذا المجال الھام من العمل

وجدیداً على مجموعة العمل  GACولنلخص فقط، وخاصة إذا كنت جدیداً على 

 .على ما أعتقد تأسس فریق العمل العام الماضي .ولدیك قلیالً من التاریخ الخاصة ھذه،

وانطلق العمل من ھذا  .وجاؤوا بالفعل معاً إلى اجتماع سنغافورة، على ما أذكر

االجتماع إلعداد الشروط المرجعیة التي تم االتفاق علیھا في اجتماع مراكش في وقت 

تحت  GACعلى الشروط المرجعیة بموقع  ویمكنك االطالع .سابق من ھذا العام

 .عنوان مجموعة العمل

ولفترة وجیزة، لتلخیص الشروط المرجعیة، سیركز فریق العمل على سیاسات 

وأھدافھ  .والتي تتعلق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي ذي الصلة ICANNوإجراءات 

تنسیق الفني لضمان ال ICANNھي الوضع في االعتبار أي خطوات یمكن أن یتخذھا 

لنظام اسم المجال الذي یدار بطریقة تحترم حقوق اإلنسان والقانون الدولي ذي الصلة 

 .وخاصة، المادة الرابعة. ICANNبما یتفق مع المواد األساسیة ل 
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ثانیاً، ھدفنا ھو التعاون مع اللجان االستشاریة األخرى والمنظمات الداعمة، و، في 

فیما یتعلق بالقضایا  ICANNلدوائر االنتخابیة في الواقع، القائمة الواسعة من ا

وكما تعلمون جیداً، ھناك فریق العمل عبر  .المتصلة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي

المسؤولیات االجتماعیة  -المجتمع فیما یخص المسؤولیات االجتماعیة والشركات 

 أعتقد أننا ربما نشیر .عنوان طویل جداً  .احتراماً لحقوق اإلنسان ICANNوالشركات بـ 

، CCWPوبالفعل، سیكون لدینا اجتماع مع  .CCWPإلى االختصار من اآلن فصاعداً، 

الساعة  سیكون لدینا اجتماع غداً  .والذي یترأسھ نیلز تن أویفر الذي قد یعرفھ بعضكم

 .رلذا، أتمنى للغایة أن تتمكنوا من الحضو .، أعتقد أنھ كذلك1في قاعة فیراندا  3:00

وھذه فرصة لنا للتواصل مع فریق العمل عبر المجتمع بالنسبة لنا لنستمع كیف یسیر 

 GACعفواً، في فریق عمل  -عملھم وبالنسبة لنا لتقدیم تقریر عن عملنا عبر المجتمع 

مع  لذلك لدینا ھذا النوع من قنوات التفاعل المباشر .المتعلق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي

 .لذلك ھذا ھو الھدف الثاني الذي یرد في الشروط المرجعیة .المجتمعي حزب العمل

والھدف الثالث، الذي أعتقد أنھ مھم جداً وذو صلة بمناقشتنا ھذا الصباح، ھو المشاركة 

في مجاالت العمل التي تجري، والتي یتم االضطالع بھا أو مسارات العمل التي ستبرز 

 .الدولي ذات صلة تماماً أین ستكون حقوق اإلنسان والقانون 

لذلك فتلك أھدافنا الرئیسیة، باختصار، وأننا سنأتي إلى فحوى االجتماع لمناقشة كیف 

 .وسنتحول إلى ذلك قریباً جداً  .سنقوم بذلك بخطة العمل، الموجودة على الشاشة

تتخذ أسالیب العمل لدینا بصفة عامة بعض التحلیالت وبحث القضایا المتعلقة بحقوق 

القانون الدولي ذي الصلة، وتقدیم المقترحات، التي سنقدمھا إلى  --سان والدولي اإلن

GAC  للحصول على الموافقة بوصفھا مدخالت في العملیات األخرى في المجتمع

 --على نطاق أوسع، وفي مسارات العمل وعملیات وضع السیاسة، وھلم جراً، والتي 

 .لعمل قریباً حیث سیكون محور نشاطنا، كما سنناقش بخطة ا

، وسنعقد تواصالت حسب الظروف GACوسنجتمع كفریق عمل في كل اجتماع للجنة 

وكما ذكرت، ھناك صالت ننشأھا من  .مع العملیات األخرى الجاریة كفریق عمل

 .، كمثال على ذلكCCWPخالل المناقشات مع فریق العمل عبر المجتمع، 
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لسیاق واحدة من تلك المفاتیح الرئیسیة، كنقاط مرجعیة، ربما، یستحق أن نقرر في ھذا ا

المبادئ التوجیھیة عن . التي قد تكون مألوفة لدى البعض منكم، وھي األمم المتحدة

العمل وحقوق اإلنسان، في شروطنا المرجعیة، حددناھا كإطار محتمل الختبار احترام 

ICANN تابعة لالمم تلك ال .لحقوق اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان الدولیة ذات الصلة

 .المبادئ التوجیھیة تستحق النظر فیھا. المتحدة

وفیما یتعلق بذلك، أود فقط أن ألفت انتباھكم إلى التقریر الذي خرج مؤخراً جداً من قبل 

مقرر األمم المتحدة المعني بتعزیز وحمایة حقوق حریة الرأي والتعبیر، دیفید كاي، 

حاالً، وفیھ یلقي نظرة أولى  2016ریره لعام المقرر الخاص لألمم المتحدة، فقد أنشأ تق

على دور القطاع الخاص في العصر الرقمي في احترام حقوق اإلنسان وتحدید أین 

 .یكون التوجیھ المحتمل مطلوباً 

 .سیكتب دیفید كاي سلسلة من التقاریر --سیكون ھناك  .كما أفھم أنھ التقریر األول

ا نظرتم في ذلك التقریر، سترون أنھ إذ .ICANNوھذا بمثابة مرجع لمنظمة 

 ICANNیستعرض مجموعة من الفاعلین في المجال الرقمي، والمدرجون في ھذا ھم 

في احترام تنسیق وتخصیص أسماء المجاالت وتوسیع نظام أسماء  ICANNودور 

 .المجال، وھلم جراً 

عاً ھنا في لذلك ھذا نوع من التأكید الحقیقي، بالفعل، حول كیفیة ما نساھم بھ جمی

ICANN  على وجھ الخصوص، حریة التعبیر والفرص،  --لھ صدى في الحقوق

أعتقد أننا سننشر ھذا التقریر على  --لذلك إنھ من المفید  .ونحن نتطلع إلى العمل

وكما قلت، ھذا  .سنفعل ذلك، فھو یستحق أن نلقي علیھ نظرة ھل سنقوم بذلك؟ .موقعنا

 .ن التقاریر التي سیعدھا المقرر الخاص لألمم المتحدةعبارة عن سلسلة متواصلة م

ومنذ مراكش، ونحن كرؤساء مشاركین  .وھذا، باختصار، سیاق العمل للفریق العامل

، قد وضعنا نموذجاً لخطة العمل، ما ترونھا على GACفي المشاورات مع أعضاء 

سأتحول إلى جورج  .لكننا سنطالعھ باختصار .في الواقع، سیكون في صفحتین .الشاشة

 .لتحدید طریقنا من خالل خطة العمل
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وأصدرنا أیضاً دعوة للمتطوعین من فریق العمل لتدبیر بنود مجاالت العمل المدرجة 

كما قد رأیت، فقد أطلقنا ھذه الدعوة، وھذا شيء بالنسبة لنا أن نمضي  .في خطة العمل

إننا بحاجة إلى القادة الذین  .فیذقدماً اآلن فیما یتعلق بوضع خطة العمل ھذه موضع التن

سیربطون مختلف العملیات، وعملیات وضع السیاسة وھلم جراً، وتقدیم تقریر وتھیئة 

الفرص لفریق العمل لیجمع المدخالت والمقترحات المحتملة، كما قلت من قبل، والتي 

ا في لكي ننتقل بعد ذلك لتقدیمھ GACبعد ذلك سنعمل من خالل الجلسة العامة للجنة 

 .تلك العملیات

فإذا كانت ھناك أیة أسئلة على ذلك من حیث  .ولذا فنحن جوھریاً في ھذه المرحلة

أیة تعلیقات ترغبونھا لجعلھا تمضي قدماً،  --السیاق، یرجى رفع أیدیكم اآلن وسنقدم 

وإال، فإنني سأتحول إلى جورج لتقدیم خطة العمل بمزید من  .یرجى رفع یدكم اآلن

 .، والعمل من خاللھاالتفاصیل

 .إذن مع ذلك، سأتحول إلى جورج --ال أرى أیة أید مرفوعة، لذلك 

 

وأشكركم مرة أخرى على حضوركم ھذا  .طاب صباحكم جمیًعا .مرحًبا .حسًنا  :جورج كانسیو

 .االجتماع في وقت مبكر

ما قدمھ  قبل أن أنتقل إلى خطة العمل التي رأیتموھا على الشاشة، أود فقط أن أكمل

 .مارك مع لمحة عامة عن النقاط التي سنناقشھا خالل ھذه الدورة القصیرة

من خالل خطة العمل بصیغتھا النھائیة بین  --أوالً وقبل كل شيء، علینا أن نتطلع على 

 الدورات، ومعرفة الثغرات التي ینبغي علینا شغلھا ونحاول أن نرى كیف یمكننا تخصیص

 .طوعین بشكل أحسن وأتوقع أنھ ستكون لدینا العناصر المختلفةالعدید والعدید من المت

النقطة الثانیة ھي التأكید على من سیتولى نشاط االتصال بالفریق العامل للسالمة 

أیضاً بخطة العمل ولكن كان في شروط المرجعیة الخاصة بنا  --العامة، والذي كان 

األخیرة لشروط المرجعیة  نتیجة للمشاورات مع بعضكم أثناء عملیة وضع اللمسات

 .الخاصة بنا
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لتلخیص أھمیة حقوق  IGOوكانت النقطة الثالثة أیضاً مناقشة الدعوة الممكنة ألعضاء 

ومن ثم ربما لدینا ھذا  .اإلنسان والفریق العامل بالقانون الدولي للعمل بمجال الحقوق

مساءلة فیما بخصوص ال CCWGالبند للمناقشة الرئیسیة، وھو عبارة عما یجري في 

 .یخص القضایا ذات الصلة بفریق العمل ھذا

وأخیراً فقط كنقطة تأكید، للمناقشة لفترة وجیزة جداً ما سنحاول أن نفعلھ خالل فریق 

حول حقوق اإلنسان والمسؤولیة المجتمعیة  CCWPالعمل المشترك بیننا وبین 

من  1ي قاعة فیراندا المؤسسیة، والذي سنجتمع یوم الخمیس المقبل، كما قال مارك، ف

 .15:45إلى  15الساعة 

 .یونیو 7مسودة جدول األعمال ھذا في بریدنا اإللكتروني لكم من  --ذلك كان ھذا في 

 .إذا لم یكن ھناك أیة تعلیقات، سنمضي بھ

 .شكًرا

أعتقد أنكم قد ألقیتم علیھ  .وبالتالي فإن النقطة األولى ھي أن نتحدث عن خطة العمل

 .كافوس دیكم أیة أسئلة عامة عن خطة العمل؟ھل ل .نظرة

 

شكراً لك، جورج، على العرض التقدیمي  .شكًرا لك، مارك .طاب صباحكم جمیًعا : ممثل إیران

سأل مارك ما إذا كان ھناك  .لدي سؤال صغیر أود أن أسالھ .للعمل الذي تم حتى اآلن

ربما سیكون ھناك المزید  .في الصباحربما كان مبكراً جداً  .لم ترفع أیة أید .متطوعون

من األیدي في مرحلة أخرى الحقة، ولكن ما أسأل عنھ أال ینبغي أن نضع جھودنا 

وتركیزنا، وأنشطتنا، على منطقة یمكننا أن نحصل منھا على معلومات موسعة أكثر 

الفریق الذي یتعامل مع ذلك، سواء تطلقون علیھ اسم  بشأن حقوق اإلنسان ھذه؟

CCWP  أو جزء من مساءلةCCWG  ال یھم، یعتبر ثاني أكبر فریق لمسار العمل

ولكن لیست ھذه  .بعد االختصاص القضائي ووقت العدید من الزمالء محدود للغایة 2

درجة المعلومات التي یمكننا  --النقطة الرئیسیة ھي أن وفرة و .ھي النقطة الرئیسیة

مشاركة أكبر للعدید من الخبراء بشأن ھذه الحصول علیھا داخل أو من تلك المجموعة ب
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المسألة المعقدة للغایة، ألیس مختلفاً ما یفعلونھ أو ألیس لدینا اثنین من التطبیقات 

ومن وجھة  GACأو من وجھة نظر  GACفي وجھة نظر  DNSالمختلفة لنظام 

 أو من وجھة نظر المجتمع أو جمیعھم سیكونون في اتجاه واحد؟ ICANNنظر 

ھناك  .نھ قد یكون من المستحسن إذا كان بإمكاننا وضع جھودنا في منطقة واحدةأعتقد أ

تحت رئاسة أحد الرؤساء  1قدر كبیر من العمل قد تم بالفعل في مسار العمل 

ومع ذلك، تم تأجیل كل  .ثم ھناك شيء في التقریر .لیون سانشیز .سانشیز .المشاركین

أعتقد إذا شتتنا جھودنا فلن  .ر حقوق اإلنسانشيء حتى یكون لدینا إطار عمل لتفسی

إذا دعیت الجتماع ما، افتراضیاً أو شیئاً من ھذا القبیل، وإذا كان  .تكون مثمرة للغایة

شخص ما یعمل في تلك المجموعة، فقد ال یكون متاحاً لھذه المجموعة، والعكس 

فھمنا للقضیة محدود وذلك ألن  .أو قد نفعل شیئین مختلفین، بمفھومین مختلفین .بالعكس

عدد قلیل جداً من الذین یحضرون ولكن األفضل  --ألنھا تقوم على عدد قلیل من الناس 

على األقل، باإلضافة إلى للمراقبة، لیصل إلى  42في ھذه المجموعة أن یكون ھناك 

 .إنني أسأل سؤاالً  .لذلك كلما زادت المدخالت، زادت المعلومات .شخصاً  70و  65

لكنني أسأل، ما ھي الطریقة األنسب لتجنب  .إنھا جیدة جًدا .ني لست ضد مجموعتكمإن

االزدواجیة وتركیز كل جھودنا على منطقة مھمة للغایة حول حقوق اإلنسان في 

ICANN ھذا سؤال بسیط، وربما ینبغي علینا أن نرى ما إذا  .أو في أنشطة اإلنترنت

 .شكًرا .كان لدینا إجابة على ذلك

 

حسناً، أشعر بأن ھذا التعلیق من كافوس وثیق  أي تعلیق عام آخر؟ .شكًرا جزیالً لكم : جورج كانسیو

وأیضاً كیف یتم تقدیم  .الصلة للغایة ویتحدث كیف كنا عازمین على تنظیم ھذه الدورة

وترتكز على األنشطة الجاریة  --في النھایة، ھي أداة مرنة وتتوقف على  .خطة عمل

لتوجیھ آرائنا  GACإنھا منتدى داخل  --جتمع على نطاق أوسع وما تقدمھ لنا في الم

حول قضایا حقوق اإلنسان والقانون الدولي لھذه العملیات المستمرة في المجتمع 

كل  --، التي قلتھا كانت CCWGوكما ذكر كافوس بحق، مجھودات مساءلة  .األوسع

 .وربما األكثر أھمیة في الوقت الحاضر نقاشنا الرئیسي یشیر إلى دورتنا الیوم ھنا،

حتى مع ھذا، أود أن أتجاوز البنود المختلفة في خطة العمل وأطلب منكم فقط أن 
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كما ترون، لدینا بنود  .تتفكروا فیما إذا كنتم ستكونون في وضع للتطوع ببنود مختلفة

ربما ال  .ICANN، والمشاركة في عملیات وضع السیاسات الرئیسیة الجاریة في 2-4

إذا كانت ھذه العملیات قد بدأت للتو، إلى حد كبیر یمكنكم  .ینبغي علیكم اإلجابة الیوم

التفكیر ملیاً في إمكانیة المشاركة بنشاط في عملیات وضع السیاسة ھذه في األسابیع 

المقبلة من ھنا إلى حیدر أباد واعتبر نفسك، متطوعاً، إذا كنت على استعداد لمتابعة 

ھو المشاركة في اإلجراءات الالحقة الجدیدة  2لذلك البند رقم  .ھذه البنود  -- واحد من

 .PDP، یجب أن تقول، لیست الجوالت الالحقة، عملیات وضع السیاسة gTLDلـ 

الجدید، وھي خدمات دلیل التسجیل  WHOIS PDPفي  --والثالث ھو المشاركة 

PDP. ومع ذلك، إذا كان ھناك أي شخص  .والرابع في مراجعة آلیات حمایة الحقوق

ھل علیك التفكیر أكثر  لیس بعد؟ ال؟ یتطوع بالفعل في ھذه اللحظة، أي شخص مھتم؟

 .لذا ینبغي أن تأخذوا وقتكم وتعودوا إلینا وتبلغونا .حسًنا من ذلك؟

 التي ھي القضیة األكثر إلحاحاً والتي ھي مشاركة 5وبعد ذلك، بالطبع، لدینا البند رقم 

من  2بشكل عام في مسار العمل  GACالزمالء من أعضاء الفریق العامل أو أعضاء 

CCWG  حیث من المحتمل أن یكون الموضوع األكثر أھمیة لمجموعة العمل ھذه ھو

 11تطویر إطار عمل لتفسیر االلتزام بحقوق اإلنسان الذي ورد فیما یسمى التوصیة 

لتي أدرجت بوصفھا أحكام الالئحة ا CCWGمن مساءلة  1من تقریر مسار العمل 

مایو والتي ستدخل حیز التنفیذ حینما  27الداخلیة التي اعتمدت بواسطة المجلس یوم 

وھذا من شأنھ أن یبدأ في أكتوبر، إذا سارت األمور كما  .حیز التنفیذ --یدخل االنتقال 

خصوص وھناك، كما قال كافوس، وبالفعل عمل على وشك أن یبدأ ب .ھو مخطط لھا

إطاراً للتفسیر حول  CCWGوسیضع الزمالء ھناك من مساءلة  .CCWGمساءلة 

لذلك فإننا نتوقع  .كیفیة تفسیر االلتزام بحقوق اإلنسان الذي ورد في الالئحة الداخلیة

وثیقة قصیرة وواضحة یتم تطویرھا من قبل فریق العمل ھذا، ثم سیتعین اعتماد ھذه 

بل المنظمات األعضاء والمجلس لیتم تنفیذھا في وقت من ق --التوصیة من المجلس و

إنھا ضمن مساءلة  .ولكن حان الوقت اآلن للمھتمین بالمشاركة في ھذا العمل .الحق

CCWG وبطبیعة  .في مجموعة فرعیة یجري تشكیلھا لذلك حیث ستجرى المناقشات

ور معھا واحدة منھم، سوف یتم التشا GACالحال، فإن المنظمات األعضاء، حیث 

ولكن إذا كنت ترید أن یكون لدیك بالفعل تأثیر مباشر على  .حول المسودة والمقترحات
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كیفیة تشكیل ھذا اإلطار العملي للتفسیر، فحان الوقت لالنخراط والمشاركة بنشاط في 

 .في ھذه المجموعة الفرعیة CCWGمساءلة 

 .س، شكراً لككافو حول إطار عمل التفسیر؟ أیة أسئلة حول ھذه النقطة؟

 

فقط لمعلومات الزمالء، فقد سجلت كمشارك في الوقت الحاضر  .شكًرا لك، جورج : ممثل إیران

األخرى ھي  .لقد طلبت ثالث مجموعات، ولكن ھذه واحدة منھم .لتلك المجموعة

أقترحھ ھو أن أي عمل نقوم بھ یجب أال یكون بالطریقة  -–ما  .االختصاص القضائي

یجب أن تكون ھناك مساھمات أو في بعض األحیان  .بھ مع تلك المجموعةالتي نتنافس 

إننا ال نرید أن یكون لدینا اثنان من النتائج  .استكماالً لذلك وھذا سیكون مھماً جداً 

قد یكون ھناك تناقض في الطریقة التي نفكر بھا في  .المختلفة، وأحیاناً ربما تتناقض

ھذه وجھات نظر مختلفة  .ون ھناك وجھات نظر مختلفةمن األفضل أن یك .ھذه المسألة

نعبر عنھا في تلك المجموعة أو أن یتم إمدادھا إلى تلك المجموعة من أجل أن تكون 

ولكن لیس لدیھم وجھات نظر  .نتائج مجموعة عمل إطار التفسیر مغطیة لنقاط الجمیع

لھدف من ھذه المجموعة وأن لذلك ربما یتعین علینا النظر في ا .مختلفة قد تضلل القادة

المساھمات وبطریقة تكاملیة أو بأي طریقة إلى تلك المجموعة بھدف أال یكون لدیھم أیة 

 .تناقضات تطرأ على الناتج --منافسات ولیس لدیھم أي تداخل ولیس لدیھم أي شيء 

 .شكًرا .وھذا أمر بالغ األھمیة

 

ھا بشكل جید للغایة، وعلى األقل لوجھة نظرنا نحن أعتقد أن ھذه النقطة یمكن مالحظت :جورج كانسیو

 --أیضاً معنى ھذه المشاركة ھو أیضاً بمثابة الوسیط من أجل  –متفقون تماماً وھذا ھو 

الحصول على النقاش الجاري ھناك، للحصول على المعلومات ذات الصلة ھنا وإثراء 

أن تشارك بنشاط في والمدخالت الممكنة من زمالئنا التي یمكن  --وجھة النظر --

 .لكن أعتقد أن مارك أراد أن یقدم تعلیقاً  .CCWGمساءلة 
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أعتقد أنكم أثرتم نقطة عمل ھامة للغایة  .أجل، شكراً لك جورج، وشكراً لك كافوس : مارك كارفیل

خاصة بمجموعة العمل ھنا، وھي أننا یمكن أن نوفر قناة لتقدیم مدخالت متماسكة 

قاموا بالتسجیل  GACالفرعیة وكما تقولون، ھناك أعضاء من  وفعالة لعمل المجموعة

لذا أعتقد بأن مجموعة العمل ھي  .مثلما قمت أنت، كمشاركین أو مالحظین فعالین

یمكننا تبادل األفكار حول  .فرصة لألعضاء لیتفھموا كیفیة سیر مجموعة العمل

فھمھا من حیث حجم  المناقشات التي ستتضمن العدید من األشخاص ولربما من الصعب

ما  –لذا فإن  .أتوقع أن تكون ضمن أنشطة المجموعة الفرعیة –-المشاركات التي 

أتوقعھ ھو أن األعضاء والقیادات الذین یمكن لنا أن نتعرف علیھم أثناء المشاركة في 

بشأن حقوق اإلنسان سیقومون  CCWGفي المجموعة الفرعیة لفریق  4خطة العمل 

لعمل إلى مجموعة العمل من حیث تطویر إطار عمل التفسیر وأین، بنقل كیفیة سیر ا

ومع خبراتھم الكبیرة  IGOsبالتحدید من وجھة نظر الحكومة ووجھات نظر  –من 

 .أیضاً في ھذا المجال، فیمكنھم اإلعالم والمشاركة في فعالیة عمل المجموعة الفرعیة

ا مشاركون في عمل المجموعة لذا ھكذا نرى أنفسنا في مجموعة العمل تلك، أرى أنن

الفرعیة بكفاءة وبشكل فعال ونساعد في أن یحظى سیر العمل ھذا بصیاغة إطار 

متماسك من التفسیر التي تأخذ في االعتبار التام القوانین الدولیة والقوانین المتعلقة 

لذا فنحن نبحث بجد عن زمالء في مجموعة  .إذن ھكذا أراھا تستمر .باألمر، وھكذا

عمل یمكنھم المساعدة في القیام بھذه العملیة، وحتى اللقاء القادم وأیضاً خالل الفترة ال

نرى فرصاً للمشاركة  –بین الجلسات، وكما تعلمون ھكذا یسیر العمل، فھذا ھو مكان 

في النقاشات، نقوم بنشر ما لدینا من خبرة ومعرفة وشبكات اتصال إلى خبراء آخرین 

 .شكًرا .أیضاً 

 

 واناویت، ھل لدیك تعلیق؟ .ملحوظات مفیدة للغایة .شكًرا جزیالً لك، مارك : انسیوجورج ك

 



 AR وق اإلنسان والقانون الدوليالمعنیة بحق GACاجتماع مجموعة عمل   –ھلسنكي 

 

 17من  10صفحة 

 

ھناك شيء آخر وددت التنویھ إلیھ، أعتقد أنھ في صفحة رقم واحد، ھل یمكنكم الذھاب  : واناویت أكیوبیوترا

 WHOIS PDPأعتقد أنھ یمكنك أن تطلب العمل على  .إلى الصفحة رقم واحد

ألنھم في مرحلة الطلبات وأرى بعض النقاط التي نتابعھا  –بینما  GNSOالجدید في 

بشأن الترجمة ونسخ كتابة اللغة بحروف لغة أخرى التي تمت بالفعل  PDPمن حیث 

  .والختام بأننا نستطیع المشاركة في ذلك ھناك، وأعتقد أن رقم المھمة ھو ثالثة

لقراءة  ASCIIمواضیع العناوین من الدولة التي تستخدم أنواع  GACsأود استعجال 

نسخ كتابة اللغة بحروف لغة أخرى ألن الخالصة أن / المقال النھائي بشأن الترجمة

اإلجابة عنھا أوالً، سواء كان مطلوباً أن تترجم إلى  GNSOأسئلة االتفاق التي تود 

  ھل البد من تنفیذ ھذا؟ .لغة واحدة، أعني اإلنجلیزیة

وأن القضیة  نسخ كتابة اللغة بحروف لغة أخرى؟/ ة ھذه الترجمةثانیاً، من یتحمل تكلف

نسخ كتابة اللغة بحروف لغة أخرى /الخاصة بالترجمة PDPالرئیسیة ھي أن عملیة 

الجدید أو كما تودون  WHOIS PDPاآلن یطلقون علیھا  –التي تمت مسبقاً 

  .تسمیتھا

) غیر واضح(و .PDPة لعملیة لكنني أعتقد أن ھذه ال تزال ھي وجھة النظر المختلف

لذا أوافق أنھ من الضروري أن  .تلك PDPتایالند تشارك منذ أول اجتماع لعملیة 

 .نتفاعل مبكراً 

تایالند فقط، لیس  GAC، رغم أن PDPأھم ما في األمر أن تصل وجھة نظرنا في 

ك سیتم توثیقھا وأصبح رأینا ھنا) غیر واضح(لكن على األقل  .GACإجماعاً في 

ھل یعني ھذا أن  .ووجھة نظرنا معروفة بالرغم من أن اإلجماع غیر جاھز للترجمة

 .تلك ھي المشكالت ما زالت باللغة المحلیة؟ WHOISمعلومات االتصال بداخل 

وأعتقد أنھ البد لنا من العمل في فرق  .وھناك العدید من الوثائق التي تحتاج إلى قراءة

غیر (ضایا التي أشارك نفس شعوركم تجاھھا والقادمة والعدید من الق .GACمن أجل 

ھذا . كیلومتر في الساعة عندما تشاركون 200على ھیئة قطار یسیر بسرعة ) واضح

  .ھو األمر الصعب لكن أعتقد أن بإمكانكم التفاعل مع األمر
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ر ال وأعتقد أن لدینا فریقاً مركزیاً یمكننا مناقشتھ ثم نوزع العمل، حیث أھم ما في األم

أحاول فقط  .ال یمكنني متابعة كل المواضیع .یعني بالضرورة متابعة كل المواضیع

  .المتابعة عندما یبدؤون التحدث عن قضایا ترجمة اللغات تلك

وسیكون جیداً أن یكون لدیكم فریق داعم في مجموعات العمل ثم تقومون بتوضیح 

الطریقة، یمكننا العمل سویاً في بھذه  .الموضوع الذي تركزون علیھ ألنھ سیساعدكم

 .شكًرا .ھذا ما أشعر بھ .الفریق

 

ربما تعتبر ھذه نیتك لمحاولة المشاركة بشكل فعال في البند  .شكراً جزیالً لك، واناویت  :جورج كانسیو

 .نقدر ھذا بالفعل جیداً  .3رقم 

لك القضیة األخرى حول كیفیة المشاركة في ت –أعتقد أن لدینا أیضاً محادثة شیقة ھنا 

 .CCWGالھامة بشأن إطار عمل التفسیر في مساءلة 

قبل االنتقال إلى كافوس، وددت أن أذكر أنھ بالفعل لدینا بعض المشاركین النشطاء في 

GAC  في داخلCCWG أود أن اطلب على وجھ السرعة من زمالئي  .بشكل عام

كما قال واناویت بشأن  .لتفسیرأن یقوموا بالتسجیل في المجموعة الفرعیة إلطار عمل ا

، یجب أن نتواجد ھناك من البدایة لنشارك مع المجتمع لفھم وجھات WHOISعمل 

سیقوم ھذا بالفعل بتطویر إطار  .النظر األخرى حتى نشارك بشكل فعال معھم ھناك

فسیكون  GACعمل للتفسیر، وعندما یتعلق األمر بالمنظمات األعضاء بما في ذلك 

 .ماً ومقبوالً من الجمیعاألمر مفھو

بمناسبة ھذا األمر، أود أن أسأل إذا كان ھناك أیاً منكم سیشارك بالفعل في مساءلة 

CCWG ولدینا كافوس ثم میالغروس وسیود المشاركة في المجموعة الفرعیة؟. 

 

  .أنت تشیر إلى جزء ما أردت أن أذكره .شكًرا لك، جورج  :ممثل إیران
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واحدة من أصل  GACحزب العمل عبر المجتمع، نحن  –لك في مجموعة العمل ت

ھناك وجھات نظر مختلفة آلخرین بشأن  .ستة منظمات أعضاء سنعلق أخیراً على ھذا

لدینا أعضاء متعاقدون لھذا، وأعضاء غیر متعاقدین، والسجالت وأمناء  .ھذا األمر

لذا  .ة وغیرھم كثیروموفرو الخدم IPCلدیكم التعاقدي، وغیر التعاقدي و .السجالت

أو  لكن البد أن تتفق وجھات نظرنا .یمكن أن تعكس وجھات نظرنا وجھات نظر الحكومات

یتم تضمینھا في النھایة بطریقة تعطینا فكرة عامة عن حقوق اإلنسان وإطار عمل 

 .لذا یجب وضع ھذا في االعتبار .التفسیر التي تغطي وجھات نظر الجمیع بشكل جماعي

اء أخرى أال وھي، وجھة نظر الموضوع، االختصاص القضائي وحقوق ھناك أشی

اإلنسان، وھناك مسألتان ھامتان للغایة یتطلبان كماً مناسب من المعلومات من أجل 

، لدینا ثالثة CCWGألنھ في نشاط  .التعلیق والمشاركة بشكل فعال في االجتماع

ثم ھناك المشاركون  .ن فقطالمشاركون السلبیون، یستمعو :مجموعات من المشاركین

لكن أحیاناً یجب أن تكون المشاركة ھي التوجیھ الثابت مع  .النشطاء، یشاركون

 .المعلومات عن القضایا، ویجب فھم المناقشات للحصول على ناتج إیجابي

لذا فالمتطوع لھذا األمر سیحتاج إلى الكثیر من التجھیز في البیت لیكون على درایة 

 .1ھناك كم كبیر من المعلومات في مسار العمل  .ء التي سیتم مناقشتھار واألشیاباألم

أرجح أنھ لربما یتمنى بعض الزمالء أن یلقوا نظرة على تلك المواد والتي قد توفر لھم 

على سبیل المثال، عندما نقول  .بعض المعلومات التمھیدیة كأین نحن وماذا نناقش

، "حقوق اإلنسان"عندما نقول  .ھناك العدید ة نعنیھا؟، فأیة اتفاقات دولی"اتفاقات دولیة"

لدیكم الحق في  .لدیكم الحق في التعلم .كل تلك األشیاء فماذا نعني بحقوق اإلنسان؟

لدیكم الحق في التدفق الحر  .لدیكم الحق في التعبیر عن الرأي .العدید من األشیاء

ایة بجمیع تلك األشیاء لكي یتم االستماع لذا البد أن نكون على در .للمعلومات، والمزید

جیداً لنا في االجتماعات ولكي نشارك بشكل إیجابي، حتى نصل في نھایة األمر إلى 

  .تقارب لوجھات النظر

بسبب قلة المعلومات، أنا أتحدث عن نفسي، تحویل المحادثة وھكذا دوالیك  –أي شيء 

  .أكثر استعداداً لھذالذا یجب أن نكون  .فإن ھذا األمر غیر مرحب بھ
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ھذا نداء من أجل القیام بتجھیزات واستعدادات حقیقیة قبل المشاركة في المحادثات التي 

لذا من الضروري مثالً االطالع على  .فھذا أمر مھم جًدا .قد تدوم لساعة أو اثنتین

جتماعات وثمة ا .ھذا تقریر واحد .التقاریر في المواد التي قام مارك باإلشارة الیھا

قوموا بنشرھا في  .إذا كان لدى أحدكم معلومات كتلك، نرجو تقدیمھا .أخرى أیضاً 

وإذا ما كان في التقاریر الطویلة جداً،  .مكان ما واطلبوا من األشخاص االطالع علیھا

إذا أمكنكم االنتباه لذلك، برجاء توضیح ذلك من  .مجاالت أكثر أھمیة للتركیز علیھا

 .شكًرا .ھذا أمر بالغ األھمیة .خرینأجل مصلحة اآل

 

ھذا بالتحدید ھو نوع الوظیفة التي أراھا من مجموعة العمل،  .نعم، شكًرا جزیالً لك  :مارك كارفیل

ومالحظي  GACجمع المواد والمعلومات المتعلقة باألمر وتحدید خبرات أعضاء 

IGO مر وھكذا ھامة للغایةوالذین یشاركون بشكل قوي في االتفاقات المتعلقة باأل. 

سنقوم بتطویر ھذه الوظیفة من خالل مجموعة العمل واستخدام  .أتفق مع ھذا بالكامل

 .الموقع اإللكتروني وقائمة البرید خاصتنا

 .نعم شكًرا .واآلن سأنتقل إلى میالغروس

 

 .أوالً، جورج ومارك، والجمیع، أعتذر عن التأخیر  :میالغروس كاستانون

إنھ لمن  .إطار التفسیر شدید األھمیة .دة إلى ما قالھ كل من جورج وكافوسوأود العو

ولیس فقط  .الھام أن نشارك جمیعاً في مجموعة العمل تلك، مجموعة العمل الفرعیة

المحتویات النھائیة إلطار التفسیر ولكن أیضاً فیما یتعلق بي، ھناك  –بسبب المحتوى 

وراء فكرة إطار عمل التفسیر، تلك األسئلة التي مجموعة من األسئلة التي تظھر من 

 .بیرو وضح بالفعل من خالل فترة التعلیق من أجل القوانین –لدي بالفعل 

فنحن ال نعلم على سبیل المثال لو أن إطار عمل التفسیر ھذا سیحظى بوضع قانوني 

یحظى بنفس لو أنھ إطار عمل تفسیر لالئحة الداخلیة، فال یجب أن  .كالالئحة الداخلیة
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ومن الھام اإلشارة إلى أن  .لذا فاللوائح الداخلیة تتطلب أھمیة أعلى .الوضع القانوني

 .القوانین بالنسبة للقانون الدولي المعني على سبیل المثال غیر مكتوبة جیداً 

لقد قمنا بنشرھا بالفعل  .ال أرید إضاعة وقت الجمیع بتعلیقاتي المتكررة .یفتقدون للدقة

 .لموقع اإللكتروني من أجل تعلیقات اللوائح الداخلیةعلى ا

یبدون محیرین بعض الشيء، وأعتقد أن ھذه الحیرة ھي أحد القضایا التي یجب حلھا 

 .عبر إطار عمل التفسیر

بخصوص ما قلتھ یا كافوس، بشأن االتفاقات، ھذا خطأ آخر قد حدث عند مناقشة مدى 

  .بشأن القانون الدولي ICANN لمنظمة –) كلمة غیر إنجلیزیة أو جملة(

ولكن كما  .فقط أحدھا .أحدھا ھو االتفاقات –بھذا الشأن، مصادر القانون الدولي الذین 

 .ال یمكنك فقط اختیار أحدھما –ترى فإنھا غیر مكتوبة بشكل جید بسبب إما 

ر أن سوزان أتذك .لقد قمت بنفسي بإعداد قائمة للقوانین المعروفة الیوم والقابلة للتطبیق

رادیل أصرت على معرفة القوانین القابلة للتطبیق، وجعلتھا نقطة بحث حول ھذا 

االنشغال الخاص بسوزان، وھناك قائمة یمكنني مشاركتھا معكم لكنھا لیست قائمة 

نھائیة، لیس فقط ألنھ لیس إطاراً مكتمالً ملزماً، أو إطاراً دولیاً على اإلنترنت، بل أیضاً 

ھناك العدید من القوانین الیسیرة التي یتم اعتبارھا من أجل  –عدید من بسبب وجود ال

 .تطبیق اإلنترنت في نقص إطار عمل دولي قانوني

وفي النھایة، اإلشارة إلى واحد من انشغاالتك كافوس، أمر آخر عرضناه أال وھو 

لكن ینطبق ھذا المبدأ ال ینطبق فقط على القانون الدولي، و .الطبیعة المتطورة للقانون

ینطبق على القانون المحلي، لكن في ھذه الحالة سأقوم باإلشارة  –أیضاً على القانون 

یجب تضمین ھذا، ألنھ یمثل ھیئة من  .مفھوم القانون الدولي –إلى الطبیعة المتطورة 

وفي حال أسوأ،  –القوانین التي ستستمر في التطور وال یمكننا عمل قائمة نھائیة، حتى 

  .یتم اإلشارة إلى جمیع مصادر القانون الدولي عندما ال

 .شكًرا
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  .شكًرا جزیالً لك میالغروس  :جورج كانسیو

تم تذكیري بأن في حوزتنا ستة دقائق أخرى والبد من تغطیة بعض األمور األخرى، 

 .البد أن نغطي بعض األمور اإلداریة .لذا أرى بأال نبدأ بمناقشة أمور جوھریة اآلن

بأن ما علق علیھ میالغروس ھي نقاط جوھریة ھامة للغایة والتي تتطلب منا أعتقد 

بخصوص إطار عمل التفسیر من أجل عمل  CCWGمع عمل  –التفاعل مع العمل 

 .تلك النقاط، من أجل مناقشتھا مع بقیة المجتمع، لدفعھا داخل العمل كما قلنا مسبقاً 

وموا بالتركیز على ھذا البند من خطة نود أن نطلب على وجھ السرعة من زمالئنا أن یق

التسجیل في  CCWGكما قلت مسبقاً، على الزمالء الذین یمثلون جزءاً من  .العمل

ولكن  CCWGعلى الزمالء الغیر أعضاء أو الغیر مشاركین في  .المجموعة الفرعیة

سنتلقى  ثم .یودون المشاركة بفعالیة، أن یفكروا في المشاركة ھنا حیث أنھ متاح للجمیع

تعلیقاً قصیراً من أندونیسیا، لكن قصیر جداً، ثم سننتقل للنقاط األخیرة التي لدینا قبل 

 .شكًرا .االنتھاء

 

أتفق تماماً مع أن القوانین الدولیة كثیرة ومن  –تعلیق صغیر بأنني أقبل أن  .شكًرا : ممثل إندونیسیا

 .الصعب مراجعتھا جمیعاً 

البعض . ي تتبع بعض القانون الدولي، وبعض آخر ال یتبعھأیضاً، ھناك بعض الدول الت

أو  ITA –أو  WTOTIAالبعض یتفق مع  .یتفق مع اتفاقیة بودابیست و البعض ال

  --ال  –بعض 

معتبراً من مجموعة العمل ھو كیف یمكننا عمل  –یمكن استیعابھ  –ما أعتقد إمكانیتھ 

ادم أو مقاربة مختلفة مع اللوائح المختلفة نحن حتماً نتجنب حدوث تص .اللوائح الداخلیة

المرتبطة  –لربما تلك الواحدة التي تم تقدیمھا باألمس  .مع القوانین الدولیة األخرى

خالل  –نسیت  –باالعتماد للمدراء المرتبطین بوكاالت تنفیذ القانون المرؤوسة من قبل 

 .جلسة تنفیذ القانون باألمس، التي أعتقد أنھ یمكن اتباعھا
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إذا  .إذا التزمتم بھا، تحصلون على تزكیة واحدة .على سبیل المثال، ھناك لوائح داخلیة

الئحة داخلیة، تلتزمون بالعدید منھا  1000 .لم تلتزموا بھا، ال تحصلون على أیة تزكیة

 .فتحصلون على تزكیة أفضل من عدم االلتزام بھا

لدولیة التي یجب على الدولة االلتزام بھم فیما اذا كنتم ال تلتزمون بھا بسبب التشریعات ا

 –أو الئحة محلیة والتي على الدولة االلتزام بھا أیضاً، فعلى المنظمة االلتزام بھا أیضاً 

بالطبع  .تحصلون على تزكیة لذلك –قوانینھا الخاصة، وإذا قمتم بااللتزام بالقوانین و 

ئح الداخلیة كما تعلمون في الوقت یجب مراجعة اللوا –البد أن تكون اللوائح الداخلیة 

  .المناسب

 .شكًرا .لكن ھذه مقاربة یمكن أن تكون مفیدة ویجب اعتبارھا في مجموعة العمل

 

 .تمت مالحظة ذلك .شكًرا جزیالً لكم .حسًنا  :جورج كانسیو

یأخذنا ھذا لنقطة أخرى في البرنامج، وھي نشاط مسؤول االتصال مع مجموعة عمل 

إذا اتفقتم،  .بموجب الشروط المرجعیة لدینا، یجب علینا التنسیق معھم .العامةالسالمة 

لذا سیتم ذلك  .سوف نتكفل بھذا كوننا رؤساء مشاركین كم تم تضمینھا في خطة العمل

 .فیما بعد، بناء على ما سبق

لعمل مدخالت، لكن  IGOsوحیث أننا لم نحظ بالوقت الكافي حقاً، لمناقشة دعوة 

لیتجھوا إلینا في  IGOsالمالحظین الحاضرین في الغرفة وفي االجتماع من  ندعوا

حالة اعتقادھم بإمكانیة عمل مدخالت مرتبطة باألمر لھذه المسارات المرتبطة بالعمل 

تقدیم مقترحات لمجموعة العمل قبل  –لمجموعة العمل تلك ثم یمكننا بعد ذلك المجيء 

 ألیس ھذا صحیًحا؟ .حیدر أباد

قطة األخیرة ھنا مجدداً ھي تذكیركم جمیعاً بأننا جمیعاً مدعوون للجلسة الجماعیة والن

 ICANNبشأن المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات وحقوق اإلنسان في  CCWPفي 

  .1في قاعة فیراندا  15ومجموعة العمل الخاصة بنا غداً على الساعة 
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مجھودات فعالة وتعمل على تقوم ب CCWPوكما تعلمون من االجتماعات السابقة فإن 

الموضوعات المرتبطة باألمر، وسیكون من الھام أن یحضر أكبر عدد منكم ھذا 

ھذا االھتمام المشترك الذي تم توضیحھ من قبل  –االجتماع من أجل المشاركة في 

كافوس عدة مرات بأننا سنجتمع ونشارك وجھات نظر كل منا وال نقوم بمجھودات 

 .نجتمع على مجھودات عبر المجتمع بھذا الشأن متوازیة لكن نحاول أن

 .باعتبار ھذا، أنتقل إلى مارك أو میالغروس إذا اردتم إنھاء االجتماع

 

  .شكًرا لك، جورج  :مارك كارفیل

انتھى الوقت لذا سنضطر للختام، لكن فقط للتأكید، ھناك فرصة لنتقابل  –حسناً، نعم، نحن 

 فرصة تسجیل اھتمامكم بالمجموعة الفرعیة لمساءلة ، وأیضاً انتھازCCWPمجدداً مع 

CCWG إذا قمتم بزیارة صفحة  .حول حقوق اإلنسانCCWG یمكنكم تسجیل ،

. اھتمامكم واالنضمام إلى مناقشات المجموعة الفرعیة لحقوق اإلنسان التي انطلقت اآلن

 .یدر أبادوإنني واثق بأنھ سیكون ھناك الكثیر من العمل الجوھري من اآلن وحتى ح

  .PDPوانظروا مجدداً إلى فرص التطوع لتقدیم التقاریر إلینا من عملیات . حسًنا

 .كان ھذا مفیًدا جًدا .شكراً واناویت إلقدامك على العمل في خدمات التسجیل الجدیدة

 .إذن سأتوقف ھنا .حسًنا     

  ال؟ میالغروس، ھل أردت الختام كونك رئیساً مشاركاً بتعلیق ما؟

ونتطلع إلى العمل  .شكراً على مدخالتكم .حسناً، شكراً لكم جمیعاً على حضوركم .حسًنا

  .معكم في المستقبل

 .شكًرا .سوف نختم اجتماع مجموعة العمل ھنا وشكراً جزیالً مرة أخرى .حسًنا

 

 ]نھایة النص المدون[


