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 .GACلنبدأ بالترحيب بالجميع في هذا المنتدى المفتوح األول للجنة االستشارية الحكومية   :أندرس هكتور

وقبل ذلك أردت أن أقدم برتراند  .ال تشابيل الذي سيترأس هذه الجلسة ومعنا هنا برتراند دي

، وبالتأكيد، فإن الجميع كذلك يعرفونه GACكعضو سابق في اللجنة االستشارية الحكومية 

ويرجى من الجالسين في أركان القاعة أن يأتوا إلى حيث  .كعضو سابق في مجلس اإلدارة

 .مقعد أقرب حتى يتمكنوا من التفاعل تتواجد الميكروفونات ويتفضلوا بشغل

ال ينبغي في الواقع أن تخافوا من شغل مقعد عضو في اللجنة االستشارية  –وهذا ليس 

إذن ليس لدينا المزيد من التفاعالت  .في هذا االجتماع على وجه الخصوص GACالحكومية 

 .لمة اآلن، برتراندلذلك فسأعطيك الك .حسًنا .GACالمتعلقة باللجنة االستشارية الحكومية 

 

قبل أن نبدأ، أود أن أطرح  .نحن نبدأ متأخرين قليالً بقدر خمس دقائق .صباح الخير جميعاً  : برتراند دي ال تشابيل

هل يمكنك أن تتفضل برفع يدك إذا لم تكن من اللجنة االستشارية  :مسألة واحدة، أال وهي

 .حسناً  ؟GACالحكومية 

والفكرة هي شرح  .ATRTه الجلسة هي نتيجة مباشرة لتقرير من المهم أن نعرف ذلك ألن هذ

لذا يرجى اعتبار أنكم وإن كنتم في الصفوف  .GACكيفية عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

الذين هم هنا للمساعدة، وربما أيضا لتفسير  GACالخلفية، فإنكم أنتم الجمهور، وليس أعضاء 

 .تجربتهم الخاصة

الجلسة هو أنه في كثير من الحاالت، فإنكم تعرفون هذه الميزة  السبب وراء تأسيس هذه

العظيمة لهذه المنظمة حيث تجلب الجميع في نفس المكان ثم تضعهم على الفور في غرف 

 .إذن هذا هو النموذج أساسا .مختلفة بحيث ال يتفاعلون مع بعضهم البعض

وخاصة  GACفضل كيف تشتغل وهكذا، فإن من المهم جدا لبقية المجتمع أن يفهموا بشكل أ

  .GACكيف يتم تطبيق القواعد أو إدارة الهيكل، عالوة على أداء وعمل 
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باختصار  .وقد قام أندرس بإنجاز جدول أعمال رائع .إذن لدينا في الواقع جدول زمني ضيق

في المقام األول، سوف  .أو أقسام في هذا االجتماع -شديد جداً سوف تكون هناك عدة جلسات 

 .م أندرس شخصيا بعرض مقدمة عامة عن األساسياتيقو

المختلفين في اإلدارات الخاصة  GACوسوف تكون الجلسة الثانية حول كيفية عمل أعضاء 

بهم، وكيفية قيامهم بالتحضير لالجتماعات، وأيضاً كيف تقوم فرق العمل بالعمل إذا اقتضى 

باراغواي، وسوزان راديل، أنا ال وسيكون معنا نيكوالس كاباليرو من  .الحال بين الدورات

هيذر  -ثم هيذر  .ثم ستكون معنا منال إسماعيل من مصر .قد فهمتم ذلك -يبدو أنكم  -أعرف 

من كندا وستيفانو ترومبي من إيطاليا حيث سيكون لهم مسؤولية  GACدرايدن، آسف، رئيسة 

أيضاً على أساس تطوير وذلك  GACكبيرة تتمثل في شرح الكيفية التي يتم بها إعداد بيانات 

وأخيرا، أولوف  .والتي لن أصفها بالتاريخية، ولكن سأقول السابقة - GACبعض بيانات 

 GAC، وسوف يشرح نوع الدعم الذي تتوفر عليه ICANNنوردلينج، وهو من طاقم عمل 

 .ICANNفي نظام 

أندرس هكتور  لذلك، من دون مزيد من الكالم، سوف أقوم على الفور بتمرير الميكروفون إلى

هل سيكون ذلك  .دقائق 10لديكم  -ونحن نتقيد بفترة  .لديكم مجموعة من الشرائح .من السويد

 مناسباً؟

 

 .أعتقد أن ذلك جد كاف، نعم : السويد

 

 .تفضل  :برتراند دي ال تشابيل

 

أن تقوم منها، إذا كنت تريد  10هناك  .من السهل إعداد الشرائح .لدي العديد من الشرائح  :السويد

أنا  .هال انتقلت إلى الشريحة التالية .ولكن، آمل أن نبدأ في الشريحة األولى، من فضلك .بعدها

 .هل لدينا شخص يقوم بالنقر هنا أم أنهم يقومون بالنقر هناك –ال أعرف إذا كان هنالك شخص 

 .حسناً  .ممتاز. جوليا تقوم بالنقر
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ولقد علمت من هيذر ليلة البارحة أنها  -موجودة منذ عضوية هيذر  GACطيب، لقد كانت 

رأيت مذكرة ليلة أمس تتحدث عن زمن وصول أول رئيس، والتي  .1998موجودة منذ عام 

الشريحة التالية  .لقد تواجدنا لفترة من الوقت .إذن تقريبا في تلك الحقبة .1999كانت بتاريخ 

 .يها ه .التالية مرة أخرى .الشريحة التالية من فضلك .من فضلك

حيث تعترف  GACيوجد حتى في تأكيد االلتزامات دور منوط باللجنة االستشارية الحكومية 

المتمثل في تقديم  GACوثيقة تأكيد االلتزامات بالدور المهم للجنة االستشارية الحكومية 

بل هناك في األسفل في االلتزامات تفاصيل  .ICANNإسهامات بشأن السياسة العامة لمؤسسة 

حيث أن هناك معلومات أكثر تحديداً حول األجزاء التي يتوقع الموقعون  - GACأكثر عن 

  .الشريحة التالية من فضلك .GACالحصول على إسهامات حولها من طرف 

هي  GACمن الواضح أن أوراق السياسات األكثر أهمية بالنسبة للجنة االستشارية الحكومية 

شغيل الخاصة باللجنة االستشارية الحكومية ومبادئ الت ICANNالقوانين الداخلية لمؤسسة 

GAC.  وتقوم القوانين الداخلية لمؤسسةICANN وهذا ُيظهر أن عمل  .بتنظيم عملناGAC 

، لكي GACيحتاج أن يؤخذ بعين االعتبار وأن هناك قيمة أساسية للجنة االستشارية الحكومية 

وم بإعطاء إسهامات بشأن السلطات العامة والحكومة والحكومات التي تق ICANNتستوعب 

هناك أيضا بعض النصوص في القانون الداخلي حول كيفية التفاعل مع  .قضايا السياسة العامة

 .الشريحة التالية من فضلك .GACمشورة 

وتنص على أنه يجب أن يكون هناك لجنة استشارية حكومية والتي ينبغي لها أن تقوم بتقديم 

يئة تقوم بصنع أية قرارات ولكنها تقدم المشورة في ليست ه GACوبالتالي فإن  .المشورة

 .الشريحة التالية من فضلك .مجاالت السياسة العامة

أصبحنا في اآلونة األخيرة  .مفتوحة لجميع الحكومات الوطنية GACالعضوية في 

هناك عدد متوسط  -لذلك نحن اآلن عدد غير قليل  .GACحكومة وطنية تشكل أعضاء  142

مفتوحة لالقتصادات المتميزة مثل مفوضية االتحاد اإلفريقي ومفوضية االتحاد  كما أنها .منا

ويمكن أن تشارك المنظمات الحكومية المتعددة الجنسيات  .األوروبي كأعضاء كاملي العضوية

 .من هؤالء األعضاء، وهؤالء المراقبين 31وهناك  .ومنظمات المعاهدات بصفة مراقبين

رأينا للتو بالفعل أنه في هذا االجتماع على وجه  -ن أن فقط وأعتقد أنني رأيت في البيا

  .مراقبين، وهذا أمر جيد نسبيا 8بلداً حاضراً وعلى ما أظن  61الخصوص كان هناك 
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أعتقد أنه في الواقع قد  .كان العدد الحاضر في االجتماع الحكومي رفيع المستوى أعلى بكثير

الشريحة التالية من  .أعتقد أنه رقم قياسي عضواً في ذلك االجتماع، وهو ما 100شارك 

 .فضلك

لذلك، إذا كنتم  .كما يمكنكم إحضار المستشارين .يقوم كل عضو بتعيين ممثل، شخص ونائبه

، فيمكنكم أن تالحظوا GACمشاركين في االجتماعات المفتوحة للجنة االستشارية الحكومية 

ألنه سيكون هناك  .ون مسبقا ممتلئة تقريباً في بعض االجتماعات أنه عند دخول الغرفة، فإنها تك

لذلك يمكن أن يكون  .عدد ال بأس به من الممثلين ونوابهم ومجموعة من المستشارين كذلك

في الواقع، لم أسمع عن عدد الناس الذين يناسبون الغرفة  .هناك عدد ال بأس به من الحاضرين

وكذلك، فإن األعضاء في  .غير قليل ولكن بالتأكيد هناك عدد .فعالً أو يشاركون في الغرفة

أو يحتاج الممثلون ألن يكون لديهم وظائف رسمية داخل الحكومة وأن  -حاجة إلى أن يكونوا 

 .الشريحة التالية من فضلك .يكون عملهم في قضايا السياسة العامة

ويشارك الرئيس كعضو ليس له حق التصويت في مجلس  .ولذا فإننا نقوم بانتخاب الرئيس

ينبغي أن يكون لدينا  -وتنص القوانين الداخلية أيضا على أنه من الممكن أن يكون لدينا  .دارةاإل

ويمكن أن يكون لدينا ممثلون ليس لهم حق  .عضو ليس له حق التصويت في لجنة الترشيح

التصويت، وليسوا أعضاء، ولكن ممثلون عن منظمات الدعم األخرى واللجان االستشارية 

 .كذلك

وتجري اللجنة االستشارية  .تمد ميثاقنا الخاص، وهو معبر عنه في مبادئ التشغيلونحن نع

  .استعراضها الخاص، وهو موضح أيضاً في مبادئ التشغيل GACالحكومية 

 .رائع .اعتقد أنها قد رجعت للخلف بطريق الخطأ .الشريحة التالية .الشريحة التالية من فضلك

بأية مقترحات  GACبإخطار اللجنة االستشارية الحكومية إذن ُيفترض أن يقوم مجلس اإلدارة 

أن تقوم من تلقاء  GACويمكن للجنة االستشارية الحكومية  .قد تثير قضايا السياسة العامة

نفسها برفع القضايا مباشرة إلى مجلس اإلدارة في شكل مشورة، وتعليقات، وتوصيات التخاذ 

 .سابقةإجراءات وسياسات جديدة، أو لتنقيح سياسات 

 .الشريحة التالية من فضلك

بعين  GACحيث يجب أن يقوم مجلس اإلدارة بأخذ مشورة  -وقد تم تكليف مجلس اإلدارة 

إذا كان مجلس اإلدارة ال يتفق مع  -إذا لم يتفقوا  -في حال أنه لم يتمكنوا من االتفاق  .االعتبار
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بذلك، وذكر أسبابه،  GAC، فإنه يتوجب عليه إبالغ GACاإلجراءات التي توصي بها 

 .حول كيفية إيجاد حل مقبول للطرفين GACوالتفاعل مع 

 .اآلن، هذه بالطبع مسألة في غاية األهمية

بحيث يتفق عليه  GACوفي النهاية، قد ال يوجد أي حل يتم التوصل إليه بين مجلس اإلدارة و

قراره أسباب عدم  حينها تكون لمجلس اإلدارة حرية اتخاذ القرار وأن يذكر فى .الطرفان

  .GACالتصرف بالطريقة التي تنصح بها 

 .الشريحة التالية من فضلك

هناك  .التفاصيل، واألحكام المنصوص عليها في القوانين الداخلية -إذن مبادئ التشغيل 

مبدأ منصوصا عليه متعلقا بمختلف جوانب القوانين الداخلية وأذكر أكثر من  54و مادة 15

هذا ينظم نطاق جدول  .االطالع على مجموعة من العناوين الرئيسية هنايمكنكم  .ذلك أيضا

القوانين األكثر تفصيال  -وكيفية العضوية  النطاق، واللقاء وجدول األعمال؛ -أعمال اللقاءات 

ما المطلوب فعله من طرف الرئيس ونواب  -وكيفية ذلك . فيما يخص العضوية والتمثيل

 .ونواب الرؤساء وكيف نسير عملناكيف ننتخب الرؤساء  -الرؤساء 

األحكام المنصوص  .GACكما أنه ينص على كيف أنه يجب وجود دعم من األمانة العامة في 

كيف نقوم  -ال أدري تحديدا ماذا يعني ذلك  -الدعاية  -عليها إلسداء النصائح وكيف نحن 

 .كذلك، الشريحة التالية من فضلك .بالدعاية لنتائجنا

 .هل رأيت؟ إني أتقدم شيئا فشيئا .الشريحة األخيرة إنها في الواقع

 

 .لقد أثرت إعجابي  :برتراند دي ال تشابيل

 

 .كمثال وكذلك كقضية جد محورية وأمر قد يحدث الحقا كما أنه على صلة بكيفية إدارتنا لعملنا  :أندرس هكتور

 .لى مجلس اإلدارةبتوفير المشورة وتبليغ القضايا واآلراء إ GACيفترض أن تقوم  ،ومجددا

 -نحن نشتغل بمبدإ اإلجماع مما يعني في هذه الحالة التوافق  .فنحن ال نمثل هيئة لصنع القرار
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في حالة عدم إمكانية التوافق في  .أي الحصول على اتفاق عام في غياب أي اعتراض رسمي

 .ICANNاآلراء، يستطيع الرئيس نقل جميع آراء األعضاء إلى مجلس إدارة 

كما تناقش أيضا  .اضح أن هذا يمثل قضية محورية، وأمراً يناقش من فترة إلى أخرىمن الو

 .تفسيراته أحيانا

 .دقائق 10أظن ربما أنني لم أستغرق حتى  .هذا كل ما لدي من شرائح

 

 .إنك فعالً بشكل ملفت في الوقت المحدد تماما  :برتراند دي ال تشابيل

كل عنصر من هذه العناصر قد  .ح العديد من العناصرلقد رأينا في هذه الشرائ .بعض النقاط

لكني  .وبعض العناصر الواردة في هذه النقاط سيتم نقاشها بتفصيل أكثر .يستحق نقاشا كامالً 

  .عدد محدد من النقاط بسرعة --أريد اختيار عدد محدد 

صفة لقد ارتفع هذا الرقم ب .GACأوال، لقد ذكرَت جملة من الحكومات التي تشارك في 

دولة تعتبر نسبة هامة من  142ويجب هنا اإلشارة إلى أن  .ملحوظة في السنوات األخيرة

وال أعلم إذا  .جميع حكومات العالم خاصة إذا أخذت بعين اإلعتبار الشعوب التي يتم تمثيلها

إال أن ذلك يمثل أغلبية عظمى إذا لم يكن يمثل  .كنت قد قمَت بأية عمليات حسابية

 .ة من الشعوببالمائ 90-95

لقد كنت  -من الدول ألنني يجب أن أقول انطالقا من تجربتي  60أقصد  - 60وحتى حضور 

ممثل فرنسا في الماضي، ومن خالل خبرتي في العديد من المنظمات الدولية، فإن حضور 

دولة مشاركة في الجلسات وفرق العمل يعتبر مهماً ويستحق أن تتم اإلشادة به على ما  60

 .أعتقد

لقد أشرَت في السابق إلى أنه هناك ذكر لوجود ممثلين ليس لهم حق التصويت  -هناك عناصر 

 .إذا أردت التعمق في هذه النقطة .ضمن المجموعات المختلفة

هناك في البداية الممارسة، وهيذر صححي كالمي إذا كنت مخطئاً، الممارسة هي أن صلة 

لرئيس هو صلة الوصل مع مجلس اإلدارة هل كون ا .الوصل مع مجلس اإلدارة هي الرئيس

 ؟GACهو أمر هيكلي أم أنه اختيار من طرف 
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 .أظن أن هذا القرار تم تبنيه قبل فترة رئاستي، أعني أن يكون للرئيس هذه الوظيفة المزدوجة  :هيذر درايدن

األمر يختلف عن منظمات الدعم أو اللجان االستشارية األخرى التي تفصل بين الوظيفتين، 

حيث يرأس شخص منظمة الدعم أو اللجنة االستشارية في حين يتم تعيين شخص آخر ليكون ب

 .إذن، نعم .صلة الوصل

 

أردت فقط أن أسأل هذا السؤال ألنه من بين اإلحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية ومبادئ   :برتراند دي ال تشابيل

كذلك فإن االستعمال الحالي  .ارها، كينالتشغيل، فإن هنالك خيارات من المرونة يمكن اختي

في الماضي كانت هناك  .للبيانات كقناة رئيسية للمشورة هو أمر قد شهد تطوراً نسبياً مؤخراً 

لكنني أتفهم أو من  .سوف نأتي إلى هذه النقطة بتفصيل أكثر. مشورات أو إدارات منفصلة

 أليس كذلك؟. ة الرئيسية لتقديم المشورةالمهم أن يفهم الناس أن البيانات أصبحت حالياً هي القنا

 .حسناً 

وأخيراً، أود أن أقول أن هناك عبارات مهمة جداً والتي تؤدي أحياناً إلى خلق إنفعاالت 

في وقت محدد هي واحدة من " في الحين"كلمة  .وتوترات طبيعية ألن لها تأويالت صعبة

كيف يتم تسيير العمل، ألن هناك قيودا  العناصر المهمة التي قد نناقشها بتفصيل أكثر عند تفسير

على العمل الذي تقوم به الحكومات محليا والتي تؤثر على مدى سرعة إنتاج المشورة أو 

يؤثر على هذه  ICANNوعمل فرق العمل في  GACوثانياً، االرتباط بين عمل  .اإلجابة

 .GACالمسألة المتعلقة بتوقيت وكيفية حصول مشورة 

كما ذكر من قبل عنصر مهم في العديد من النقاشات، خاصًة عندما تكون  هي" اإلجماع"كلمة 

 .المسائل حساسة

 هل هناك في هذه المرحلة أي سؤال يتعلق بما ذكره أندرس؟ .إذن أردت فقط اإلشارة إلى هذا

 هل هناك أي سؤال يريد الحضور طرحه؟

تجهيز للمشاركة، العمل ما بين ال"إذا كانت اإلجابة بالنفي سنمر إلى القسم الثاني تحت عنوان 

 ."الدورات، وفرق العمل

 هل تريدان التحدث كذلك؟ -وأعتقد أن نيكوالس كاباليرو ومنال على التوالي 

 ]ضحك [ 
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 .إذن حان دورك من فضلك  :برتراند دي ال تشابيل

ات ثم أظن أنه فيما يخص ترتيب المواضيع فقد كان مرتبطاً أكثر أوالً باألنشطة المحلية للحكوم

 .كيفية العمل ما بين الدورتين

 .تفضل

 

سأختصر حديثي  .أنا أمثل حكومة الباراغواي .اسمي نيكوالس كاباليرو .شكًرا لك، بيرتراند  :نيكوالس كاباليرو

 .بشدة

أوالً ليست لدي أية صلة بالصورة التي بجانبي والتي حسب ما فهمت  .شيئان مهمان قبل أن أبدأ

 .سية أو شيئا من هذا القبيلتمثل مغنيا كندي الجن

تلك  .ثانياً، دولة الباراغواي ليست لها صلة بالفريق الذي هزم إنجلترا وإيطاليا في كأس العالم

 .دولة أوروغواي، هذا فقط للتوضيح

، وهي أساساً SENATICSالعامة،  ICTجيد، أنا أعمل لحساب المكتب الوطني ألمانة 

 .ترونية وكل المسائل المتعلقة باإلنترنتالمؤسسة المسؤولة عن الحكومة اإللك

لدي مسؤوليات أخرى  .دوري الوظيفي في الحكومة هو التنسيق للتعاون والمنظمات العالمية

كما أني بالتأكيد ممثل الباراغواي في . مرتبطة بمجال األلياف الضوئية ومراكز المعلومات

GAC. 

فإنها جد محدودة خاصًة بالنسبة  GACفيما يخص الموارد أو الفرص للمشاركة في اجتماعات 

 GACإذن كما تعلمون فإنه بناًء على مكان عقد اجتماعات  .للدول النامية مثل الباراغواي

 .يمكننا أن نعرف إذا ما كانت الميزانية المخصصة صغيرة أو كبيرة

كما أننا . بالنسبة للعمل ما بين الدورات، فإننا نشتغل عبر قوائم بريدية وفق المواضيع الرئيسية

نبذل قصارى جهدنا للمشاركة في الندوات التي تقام عبر اإلنترنت وتلك األنواع من المؤتمرات 

 .عبر الفيديو

فيما يتعلق بالتحضير لالجتماعات، لدينا أساساً اجتماعات مباشرة مع الوزير نتحدث فيها عن 

اساً بمراجعة قائمة من نقوم أس .حالة الفن، وأعني بذلك إدارة اإلنترنت في الوقت الراهن



 AR جلسة مفتوحة للمجتمع - GACالمنتدى المفتوح للجنة االستشارية الحكومية  -لندن 

 

 37من  9 صفحة

 

المواضيع التي ستتم تغطيتها، ونتحقق أساساً ما إذا كانت هنالك قضايا حساسة متعلقة بدولة 

 .الباراغواي باعتباري ممثالً لها، أعني بذلك قضايا ساخنة

أو  VIN.أو  Patagoniaأو  Amazonمن حسن حظنا أننا ليست لنا عالقة بمسائل 

.WINE  أرجو أن نكون أسرع في  .أن شيئاً من هذا القبيل سيظهر قريباً إال أنني على يقين

 .إيجاد حلول إذا حصل ذلك وإذا وجدنا أنفسنا في هذا الموقف

مشاركة إقليمية، أي لكي نتمكن من الحديث  -حاولنا أن تكون لنا  -كما حاولنا كذلك أن نكون 

 Mercosurلف التكتالت مثل حول اهتماماتنا المشتركة، وخاصًة فيما يخص التفاعل بين مخت

إذن كلما تناقشنا في القضايا المشتركة، نحاول دائماً الوصول إلى  .Celacو Unasurو

 .توافق، حيث نحاول تحقيق إجماع فيما بين هذه الدول التي تمثل جزءاً من تلك التكتالت

فدوري أساساً  حيث أن الوزراء في تغير دائم، إذن -لكن في المقام األول، كل مرة لدي تغيير 

 .وأعتذر، فاإلنجليزية ليست لغتي األم .ال أقصد أني مترجم إنجليزية أو إسبانية .هو الترجمة

 .على وجه التحديد، فإني مترجم التسميات المختصرة

هذه فقرة متعلقة بحماية التسميات المختصرة  -سأقوم بسرعة بقراءة فقرة حتى تفهموا 

 .IGOللمنظمات بين الحكومات 

بضرورة حماية  GAC، أوصت 2012أكتوبر  17في بيان تورنتو الصادر في  .ا هكذاإنه

كما أوضحت أن هذه الحماية  IGOsاألسماء واألسماء المختصرة للمنظمات بين الحكومات 

جديدة، وفي الجوالت  gTLDفي المستوى الثاني يجب أن تنفذ قبل تفويض أي نطاقات 

 .وى الثاني والمستوى األعلى، في المستgTLDالمستقبلية لنطاقات 

بخصوص حماية  GACلجملة من االهتمامات فيما يخص تنفيذ توصية  NGPCأشارت 

 IGO، كما كانت بصدد العمل مع ممثلي بعض المنظمات IGOاألسماء المختصرة للمنظمات 

 .من أجل التوصل إلى منهج أو إطار عمل مقبول لتنفيذ التوصيات GACفي 

ومن ثم معنى  .ICANNالطرفة في التفسير منذ البداية أوالً معنى إذن في األساس تكمن 

GAC.  وما هيIGOماهي  .، منظمة بين الحكوماتgTLD نطاق المستوى األعلى  الجديدة؟

ثم  .وهلم جرا .الجديد gTLDالتي هي إذا كنت أفهم جيداً تمثل لجنة برنامج  NGPCو .العام

 .، تقييمات أولوية المجتمعCPEهنالك 
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ال أعتقد  .بالمائة من الوقت 80ذن في معظم الوقت، يمكنني القول أن الترجمة تستغرق فإ

لكن و حقيقة أن الجميع في الوزارة يفهمون، أعني، يفهمون مضمون هذه األسماء المختصرة،

 .هذا هو عملي

وفي األساس، أردت فقط أن أعطيكم نظرة عامة عن فهمي أنه لدى كل بلد الطرق أو 

كما أردت فقط أن أعطيكم نظرة  .المختلفة، دعوني أقول للتعامل مع موضوع ماالمنهجيات 

 .عامة موجزة عن تطوير وجهة نظر بلد ما

 .شكراً 

 

 .شكراً لك، نيكوالس  :بيرتراند دي ال تشابيل

 أندرس، هل تريد أن تضيف شيئا حول كيف تجري األمور في السويد؟

 

 .سوف أحاول أن أشرح باختصار .أود ذلك نعم، .شكًرا لك، بيرتراند  :أندرس هكتور

أعتقد أني سوف أستخدم ذلك لكي  .أعتقد أن وصفك لدورك كمترجم كان وصفاً جيداً جداً، نيكو

فإذن، أنا أيضاً مترجم في هذه المنطقة في السويد، وهي بلد من بلدان االتحاد  .أصف عملي

في بعض األحيان سوف  .سويداألوروبي والذي يضيف نكهة مميزة للمعنى عندما تتحدث ال

نسمع اللجنة تتحدث، وفي أحيان أخرى سنسمع السويد تتحدث، ومن الممكن في بعض األحيان 

ليس أي من اإلثنين يتحدث، ألن ذلك سيكون واضحاً، ولكن متى  -أن يكون من الصعب معرفة 

لهذا ونحن نحاول أن نكون واضحين  .تكون اللجان تتحدث بخصوص جميع الدول األعضاء

 .الشأن لكي ال يكون أحد في شك من هذا األمر

في وزارة قطاع األعمال  .أنا موظف غير سياسي، موظف مدني .ولكني أندرس هكتور

في جدول مهامي، لدي مواضيع إدارة اإلنترنت، وذلك يعني تغطية  .والطاقة واالتصاالت

تي تتعامل مع إدارة وال ITUولكن أيضاً فرق العمل المختلفة في  ICANNمواضيع منظمة 

اإلنترنت، وتنسق بشكل مكثف مع وزارة دولتي للشؤون الخارجية التي بدورها تغطي عملية 

WSIS  وعملياتUN. 
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الكثير مّنا لديه أمور أخرى أيضاً في  :إلى جانب ذلك، هذه ليست وظيفة بدوام كامل كما تعلمون

ها، هي المواضيع المتعلقة وبعض مهامي األخرى، األساسية من .جدول المهام الخاص به

باقتصاد اإلنترنت وتحليل النمو، ومواضيع جدول األعمال الرقمي العام الذي أساعد من خالله 

 ICTالوزراء الذين أعمل معهم في األمور المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من المواضيع الخاصة  في المدارس، وفي التجارة اإللكترونية، وكذلك كل ذلك العدد الهائل

 .باللجنة األوروبية التي تصل إلى مكاتبنا

 

شخص  50أو  40آسف لمقاطعتك، ولكن للقيام بكل هذه األعمال، أفترض أنه لديك   :برتراند دي ال تشابيل

 يساعدونك، صحيح؟

 

 -أعني، لدينا  .ال، ولكن لدي من يساعدني .أتمنى ذلك  :أندرس هكتور

 

 .سكرتير  :لبرتراند دي ال تشابي

 ]ضحك [ 

 

 هل يمكنك أن تكون سكرتيري؟ .أتمنى  :أندرس هكتور

 

 .نحن في الدول النامية لدينا من يساعدنا  :نيكوالس كاباليرو

 .لديكم بطبيعة الحال  :أندرس هكتور

شخصاً تقريباً في الوحدة الخاصة بي، ولدينا أيضاً بعض التداخل، كما تعلمون، حيث  20لدينا 

كما أن لدي دوراً داعماً في  .ولكني أنا المسؤول عن هذه المواضيع .ا بعض التكراريكون لدين

 .مواضيع أخرى
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وعن ICTإذن سيكون هناك شخص آخر مسؤول عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .إذن ال أحتاج ألن أعمل كل ذلك بمفردي .المدارس

 .ياءولكن فقط لكي تكونوا على علم أن هناك العديد من األش

عالوة  ICANNوهناك فرعان أساسيان لنا، أو لي، من أجل التحضير للذهاب إلى اجتماعات 

هذا، بديهياً، هو البحث عن مساهمة الخبراء من  .على حجز التذاكر والعثور على فندق جيد

 .أجزاء أخرى من حكومتي والذين لديهم مصلحة في هذه المواضيع المختلفة المطروحة

وقات تعليمات، ولكنها فضفاضة إلى حد ما ألن الكثير من القضايا ليست لدينا في بعض األ

إذن  .وهناك كما تعلمون عمل يتم إنجازه دوما كما هو معتاد -فورية أو خطيرة بالنسبة لنا 

ولكن في أحيان أخرى تكون هناك أمور لدينا  .يمكن أن تكون لدينا تعليمات جد فضفاضة

لن أذكر هذه األمور  –عض الدول مواقف بخصوص أمور بشأنها موقف قوي، مثلما لدى ب

حتى أنه من الممكن أن تكون  -ولكن في هذه الحاالت تكون لدينا تعليمات جد حازمة  .اآلن

 .من الممكن أن تصل األمور لهذا .لدينا مالحظات حول ما سنقوله

عله، ألن هذه ليست حكوماتنا تثق بأننا نفعل أقصى ما يمكننا ف –ولكن في معظم األحيان، نحن 

لن أتكلم  .إنها مجموعة سياسية من وجهة نظر تقنية –مجموعة سياسية باألساس، ولكن، حسناً 

 .أكثر من ذلك

 .أعتقد أن العديد من الدول لديها ذلك أيضاً  .ثم لدينا أيضاً مجموعة مرجعية خارجية في السويد

لديها اسماً مختصراً باللغة حتى أن  .نسميها المجموعة المرجعية حول إدارة اإلنترنت

يجب أن أحاول  .يجب أن تكون باللغة السويدية، ولكنها ليست كذلك .ال أعلم لماذا .اإلنجليزية

حيث نلتقي بأصحاب المصالح بخصوص هذه المواضيع وبممثلي القطاع، ولكن  .تغيير ذلك

 .ICANNأيضاً بأشخاص آخرين سيحضرون في اجتماعات 

جداً للتنسيق معهم بشأن أمور مختلفة تجري في الدوائر المختلفة لمؤسسة إذن لدينا فرصة جيدة 

ICANN. 

 .إذن هذا لكي تكون لديكم فكرة عن كيفية التحضير

 .شكراً 
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 .شكراً لك، أندرس  :بيرتراند دي ال تشابيل

لدينا وقت محدود وأود أن أحصل على فرصة لسؤال ممثلي حكومات آخرين، ولكن بما أن ذلك 

 .ريا، أريد فقط أن أختار الحديث بعض األمور في العرضين اللذين قد تم تقديمهماليس ضرو

األمر األول هو أن هناك أحياناً اختالفا ما بين البلدان الكبيرة والصغيرة فيما يتعلق بالمزايا 

" نحن نجلس مع الوزير ونراجع جدول األعمال،"إن كون نيكوالس يستطيع أن يقول  .والعيوب

أقول لكم، هذا األمر ليس وارداً في الكثير من الحكومات حيث تكون فرصة  أستطيع أن

هنالك سالسل من األوامر، وأحياناً يكون من األسهل أن تكون  .المراجعة مع الوزير أقل بكثير

وحتى إذا كان عليكم الترجمة، يمكنم الترجمة بسرعة أكبر بدون كل  .سلسلة األوامر قصيرة

 .المستويات اإلضافية

إذن هناك اختالفات بين الدول اعتماداً على عدد المستويات الموجودة بين صناع القرار 

 .السياسي الذين هم آلية المساءلة النهائية، ومن مسؤوليتك الخاصة كممثل لحكومتك

لديهم الكثير من المهام  GACولكن األمر الثاني هو الذي أشير إليه، الكثير من ممثلي 

وحتى إن كانوا يتعاملون فقط مع كل القضايا  .لتي يجب عليهم القيام بهاوالمسؤوليات األخرى ا

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية أو األمور المتعلقة باالتصاالت، فإن هذا 

 .يضم اآلن سلفاً مجموعة واسعة جداً من المواضيع

لية، فإن لديهم مسبقا الكثير من لذا فإنك إذا اعتبرت هؤالء الذين يهتمون فقط باألمور الدو

يمكن أن أطلب من هيذر أن تؤكد أنه في  –، ولكن ICANNاألنشطة المتنوعة إضافة إلى 

الكثير من الحاالت يكون لديهم أيضاً مسؤوليات مهمة فيما يخص أمور تكنولوجيا المعلومات 

عتقد أن الكثير من وال أريد أن آخذ آراءكم، ولكن أ .على المستوى الوطني ICTواالتصاالت 

األشخاص المتواجدين في هذه الغرفة ليمثلوا الحكومات لديهم أيضاً مسؤوليات على المستوى 

 .أرى أنكم متفقون مع ما أقول، حيث أن هذه المسؤوليات تمثل عائقا كبيراً  –الوطني والتي 

األشخاص يكون  ، فإن نشاطICANNلذا فإنه من المهم جداً أن تفهموا أنه في الكثير من دوائر 

حيث يهتمون بموضوع إدارة  .والذي يتمثل في قطاع أسماء النطاقات .في هذا القطاع

 .اإلنترنت
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، فإن هذا جزء صغير من جدول مهامهم، وبالنسبة لألشخاص GACبالنسبة لمعظم أعضاء 

من طرف جانيس كاركلينز، فإنه كان يقول  GACمنكم الذين كانوا موجودين في فترة رئاسة 

ها كانت بمثابة نشاط ترفيهي بالنسبة له ألن لديه كل تلك األمور المتبقية التي يجب عليه أن

 .إنجازها

واألمر األخير موجود في معظم البلدان، وهو التنسيق مع الوزارات األخرى، ناهيك عن 

العالقات المتوترة مع الوزارات األخرى في بعض األحيان، اعتماداً على من يتحمل المسؤولية 

 .ومن ال يتحملها، والتي تمثل مستوى إضافياً للتنسيق

إذن يتطلب األمر الكثير من الوقت للشرح، ولكن هذه فرصة للحديث عن بعض األمور التي 

هي جزء بسيط فقط  ICANNسبق الحديث عنها، وذلك إليضاح أن األنشطة التي ترونها في 

محلياً، ومن ضمنها اآلن المزيد أن يقوموا بها  GACمن جميع األنشطة التي يضطر ممثلو 

والمزيد من االستشارات مع أصحاب المصالح محليا، والتي هي شيء إيجابي ولكنه يتطلب 

 . الكثير من الوقت

 .فهذا إذن عنصر واحد، جزء بسيط من العمل

اآلن أريد أن أطلب من منال أن تشير إلى الجزء البسيط اآلخر، وهو أنكم ترون أعضاء 

GAC ات في إجتماعICANN ولكن ماذا يفعلون ما بين الجلسات لكي يحضروا لهذه ،

 .فرق العمل وأشياء من هذا القبيل اإلجتماعات؟

 هل يمكنك أن تخبرينا المزيد؟

 

وبسرعة شديدة قبل أن أعرض الشرائح، دعوني فقط أوضح المجموعة  .شكًرا لك، بيرتراند  :منال إسماعيل

 .هنا كيف تطورت األمور

في زمن  ICANNك سيجعلني أبدو كبيرة جداً في السن، ولكننا استضفنا اجتماع أعلم أن ذل

كممثلة عن البلد  GAC، وطلب مني رؤسائي أن أحضر الجتماع 2000مبكر أعني سنة 

 .لم نكن أعضاء في ذلك الوقت .المستضيف

م أتمكن ولكنها كانت مقفلة بمفتاح ول GACوحاولت الدخول إلى الغرفة التي كانت تجتمع فيها 

 .إذن فقد حقاً كنا عادة نعقد اجتماعات مقفلة .من الدخول
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 .فأرجو أن يعطي هذا لمحة عن كيفية تطور األمور إلى اآلن

ندير أسماء النطاقات الدولية  .وطبعاً، مثلما قال زمالئي، لدي أمور أخرى في جدول مهامي

IDN  في مصرccTLD. األساسي الذي نفعله هو  واألمر .لدينا أيضاً نقطة تبادل اإلنترنت

واألمور المتعلقة بالنطاق  ISPsالتنسيق مع مزودي البنية التحتية وموفري خدمة اإلنترنت 

 .العريض وما إلى ذلك

 .شكراً  .فقط التالية .إذن هال انتقلنا إلى الشريحة التالية رجاء

البريدية أو المكالمات ، إما عبر القائمة GACلذا عادة ما يتم مناقشة القضايا والمسائل ما بين 

ولكن في بعض األحيان يتم تخصيص عدة جلسات  .الجماعية أو وجًها لوجه خالل االجتماعات

 .GACللتعمق أكثر ولمناقشة بعض المواضيع المعينة التي تهم أو تشغل 

فلدينا أعضاء  –أعني، األشخاص  .وكما ُذكر من قبل، فنحن نأتي من بيئات متغايرة للغاية

ينا أعضاء قدامى، ولدينا أعضاء يهتمون بمواضيع معينة، كما أن لدينا أعضاء من جدد، ولد

لذا  .تعاني من نقص في الخدمات أو تتسم بعدم النضج DNSأسواق لنظام أسماء النطاقات 

وفي النهاية، فإن مهمة الرئيس  .فبعض المواضيع لن تحظى بنفس مستوى األهمية من الجميع

 .ا للوصول لنوع من إجماع اآلراءالسهلة تتجلى في قيادتن

للقرارات قبل تقديمها  GACأيًضا لدينا فرق عمل تم إنشاؤها لتركيز الجهود وتسهيل توصل 

 .ألي مشورة بشأن أي من المواضيع

 .غير الشريحة

 .إذن هال انتقلنا إلى الشريحة التالية رجاء

، وهي GACدينا فرق عمل فل .لدينا ثالث أنواع مختلفة من العمل الجماعي أو فرق العمل

كما لدينا أيًضا فرق عمل  .GACفرق عمل داخلية وليست مفتوحة أمام األعضاء من خارج 

، ICANNمشتركة والتي تتكون في األساس بشكل مشترك من الدوائر المختلفة لمؤسسة 

 .في فرق المراجعة GACونحن أيًضا نشارك بصفتنا أعضاء في 

 .لية رجاءهال انتقلنا إلى الشريحة التا

 هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية، رجاء؟
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إذن يتم إنشاء الفرق، كما ذكرت سابًقا، لمعالجة قضايا ومسائل محددة، ويتطوع أعضاء 

GAC لالنضمام إلى فرق العمل. 

عادة ُتنسق الفرق تبًعا للموضوع الرئيسي، وبعض األمثلة على هذا هي فرق العمل الخاصة 

، والقضايا للدورات gTLDsبشأن  GACت، ومشورة اإلنذار المبكر للجنة ببناء القدرا

والتي تمثل حالياً إحدى فرق العمل، وأيًضا فريق العمل الخاص  gTLDsالمستقبلية حول 

إنه يعمل على  .وهو أحدث فريق عمل قمنا بإنشائه –وأخيًرا، فريق عمل  .GACبطرق عمل 

 .استراتيجية مشاركة الحكومات

 . انتقلنا إلى الشريحة التالية رجاءإذن هال

 .وهي ذات عضوية مشتركة من الدوائر المختلفة، بطبيعة الحال .لدينا فرق عملنا المشتركة

وعادة ما يتشارك في رئاستها أعضاء من كال الدائرتين أو يترأسها عضو من الدائرة المسؤولة 

مشتركة هو فريق العمل الخاص أحد األمثلة على هذه الفرق ال .عن الموضوع محل المناقشة

 .GACو ccNSOباإلطار التفسيري لفرق العمل المشتركة، وهو فريق عمل مشترك بين 

 GACو وهو فريق يتشارك في رئاسته كل من مجلس اإلدارة BGRIأيًضا لدينا فريق العمل 

  .ATRTوهو يبحث في تنفيذ توصيات فريقي مراجعة المساءلة والشفافية 

والتي تبحث في االنخراط  GNSO/GACفريق العمل الخاص بمشاورات وأخيًرا لدينا 

 .GNSO PDPو GACالمبكر لكل من 

 .هال انتقلنا إلى الشريحة التالية من رجاء

عادة، يكون لديها قائمة بريدية منفصلة في  –إذن كيف تقوم فرق العمل هذه بإجراء عملها 

واللجان  SOsومنظمات الدعم  GAC إنهم، بالطبع، ينسقون العمل ما بين .بعض األحيان

إلبقائها على اطالع  GACكما أن عليهم إعطاء ملخصات للجنة  .المعنية ACsاالستشارية 

بكيفية تطور األمور، وإعطائهم مسودات لمناقشتها والحصول على إفادات مرجعية من 

GAC. صول على أيًضا تحصل على إفادات مرجعية بشأن كل المقترحات الواقعية ومن ثم الح

 .الموافقة النهائية والمضي قدًما

وهنا أود أن أؤكد على أنه ال يستطيع أي عضو وال أي فريق عمل المضي قدًما بدون الحصول 

 .على النتائج النهائية GACعلى موافقة نهائية من 

 هل يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية، رجاء؟
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ي أشارك بها، وهو فريق تشاوري لمؤسستي وسأحاول التوضيح بمثال من فريق التشاور الذ

GAC/GNSO  ويبحث في االنخراط المبكر فيGAC.  رئاسة الفريق مشتركة ما بين

GAC وGNSO. وهو ينظر في . ويضم الفريق أعضاء من كال الجانبين بشكل متساٍو تقريًبا

  .ATRT2 2أحد التوصيات التي تقدم بها فريق المساءلة والشفافية رقم 

هذا الفريق يقوم بإجراء مكالمات جماعية  .هال انتقلنا إلى الشريحة التالية رجاء –ريق هذا الف

وهم يقومون بالتبديل ما بين المكالمات بين رؤساء الفريق والمكالمات بين  .بشكل أسبوعي

 .عذًرا .حسًنا –المشاورات الجارية والنظر في التعليقات الواردة  .فريق التشاور بأكمله

نا التشاور في كل مرحلة للتأكد من أن دائرتينا على دراية كاملة، وموافقة على ما يتعين علي

 .حققناه ومن ثم إعطائنا الضوء األخضر للمتابعة واستكمال عملنا

أيًضا قمنا بترتيب لقاءين غير رسميين في سنغافورة وهنا في لندن للمشاركة بشكل أكثر في 

من التفاعل  GACنت ناجحة للغاية في تمكين أعضاء صورة أقل رسمية والتي، أعتقد، أنها كا

 .GNSOواالجتماع مع زمالئهم من أعضاء 

 .واآلن إليك الكلمة يا برتراند .نعم .أعتقد أنني سأتوقف هنا .نعم –إذن أعتقد 

 

 .شكراً جزيالً منال  :برتراند دي ال تشابيل

  .لمناقشات إضافية كما رأيتم في الشرائح السابقة، كل منها يقدم طرًحا محتمالً 

فهناك  .ونظًرا لضيق الوقت، أود فقط متابعة نقطتين تم ذكرهما وهما، أوالً، التنوع في الطرق

إحدى التحديات هي كيفية إعداد وتحسين  .GACمجموعات رسمية وعمليات رسمية داخل 

ة لإلعداد لمناقش GACالعمل ما بين الدورات وباألخص، كيفية إنشاء أي فريق فرعي من 

 .معينة والعمل على إنجاحها

والدوائر األخرى الموجودة في  GACولكن العنصر األهم هنا هو المتعلق بالتفاعالت ما بين 

ICANN والعمليات األخرى.  

ومن واقع خبرتي وبعض مما تم ذكره، فقد شاركت في قضيتين كانتا تتعلقان بالعالقة ما بين 

GAC وccNSO. لنطاق الدولي وباألخص، بشأن تقديم اسم اIDN  ألسماءccTLD والذي ،
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فحسب،  GACو ccNSOكان، حسبما أعتقد، ممارسة إيجابية للغاية ولم يكن قاصًرا على 

ولكنه تضمن أيًضا أطراًفا فاعلة أخرى من المجتمع بشكل مفتوح بالكامل، ولكنها كانت مبادرة 

عته عن قرب كان العمل المشترك األمر الثاني، والذي لم أكن مشارًكا فيه ولكنني تاب .مشتركة

على اإلطار التفسيري، وهو أمر في غاية األهمية بالنسبة لسياق انتقال  ccNSO/GACبين 

NTIA وهذا أيًضا كان، حسبما أعتقد، عمالً في غاية العمق واإلفادة .الذي نتحدث عنه.  

 GACن يمكن ألعضاء السبب في إثارتي لهذا الموضوع هو النقاش الدائر حالًيا حول إذا ما كا

الدليل هو أنه عندما تكون هناك  .وما إلى ذلك PDPالمشاركة في عمليات وضع السياسات 

ولكن  .فرق عمل وعندما يكون هناك تفاعل منظم، تكون هناك قدرة مثالية على التفاعل

كن إلى حد اآلن لم تكن آلية جيدة للتفاعل، كما أنها لم ت GNSO PDPالطريقة التي تعمل بها 

وأنا سعيد للغاية لمعرفة وجود فريق العمل هذا بين  .GACجد عملية بالنسبة ألعضاء 

GNSO وGAC  لبحث كيفية تحسين عملية وضع السياساتPDP.  في الواقع، هذا هو

ألن معظم التوترات المتعلقة  .كعنصر أساسي في التعليق السابق" في الحين"سبب ذكري لكلمة 

تكون متعلقة بما إذا ما كان لدى أعضاء  GACفي الحين من طرف بأي من النصائح القادمة 

GAC ونظًرا لوجودي في  .القدرة أو بكونهم من المشاركين في صياغة القضايا في وقت مبكر

كنائب للرئيس ووجودي في مجلس اإلدارة، فقد كنت في كال الطرفين المصدر  GACكل من 

اية على مجلس اإلدارة التعامل مع موقف يتم ومن الصعب للغ .والمتلقي في مثل هذا الموقف

تأتي متأخرة ولكنها  GACبالكامل ويبدو أن مشورة  PDPفيه تطوير عملية وضع السياسات 

 .المشورة لمجلس اإلدارة GACتأتي كذلك فقط ألنها اللحظة التي تقدم فيها 

اولة النظر في كيفية وأنا أحثكم جميًعا على مح .إذن ففريق العمل هذا يعتبر في غاية األهمية

 .منال .تطوره

 

لقد حظينا بتجربة إيجابية للغاية في االنخراط  .نعم، أنت على حق .في عجالة سريعة يا برتراند : منال إسماعيل

، سار كل شيء IDNsفعندما انخرطنا بشكل مبكر في أسماء النطاقات الدولية  .المبكر

 .بسالسة

فعند  .وزمالئي هنا يمكنهم تأكيد ذلك .عمل مختلفة للغايةوجدنا أننا نعمل بطرق  –لدينا أيًضا 

، وكذلك GNSOوطريقة عمل  GACإنشائنا لهذا الفريق التشاوري المشترك، فإن طريقة 
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الكيفية التي يتم بها الموافقة على األشياء بل وحتى كيفية إنشاء فرق العمل نفسها، كانت كلها 

 .إذن شكًرا .أعني أنها شيء مختلف للغاية –ات ونحن ال نقوم باتفاق .بحاجة إلى اتفاقات

 

ولكن للعلم فقط، لقد أشرت أيًضا إلى حقيقة أن البيان اآلن هو  .نعم، هذا سيستحق نقاشا كامالً   :برتراند دي ال تشابيل

وال أريد أن  –في الماضي  GACلقد كانت  .المشورة المرغوب فيها بشدة في معظم الحاالت

وباألخص، في المراحل المبكرة من تطوير  .تستخدم عادة أدوات أخرى –أدخل في التفاصيل 

الجديد الخاصة بلجنة  gTLDبإنشاء مبادئ  GACالجديد، حيث قامت  gTLDبرنامج 

GAC.  وقد يشعر بعض من في هذه القاعة باألسف لعدم أخذ آرائهم بعين االعتبار بشكل أكثر

 .ولكن هذه مناقشة مضى وقتها على كل حال .قوة أثناء صياغة البرنامج

وكيفية  GACأود اآلن أن أعطي الكلمة لهيذر وستيفانو ترومبي للحديث تحديًدا عن بيان 

 .استخدامه وأيًضا لالعتماد على خبراتهم السابقة بشأن كيف تم وضع بعض البيانات السابقة

 هل يمكنك أخذ الكلمة اآلن؟ .هيذر

 

 أوال GACعتقد أننا إذا كنا سنتحدث عن البيان، فإنه من المفيد أن نفكر في مشورة أ .شكراً   :هيذر درايدن

 .GACلبعض الوقت كان هناك نقص في الوضوح بشأن ماهية مشورة  .قبل كل شيءو

وسوف  .في هذا النوع من اإلعداد --وأحيانا يمكن أن نتبادل اآلراء مع مجلس اإلدارة أو 

من خالل تدخل العديد من  GACكانوا قد حصلوا على مشورة يتساءل مجلس اإلدارة عما إذا 

ال يمكن أن توجد مشورة  ،وإن لم نبدأ في عملية نص التفاوض وكتابته .GACأعضاء 

GAC. 

وهذا  .لتواصل مشورتها هي عبر البيان GACذكرتم في وقت سابق أن القناة الرئيسية للجنة 

طور من حيث الطريقة التي نكون بها تلك كما أعتقد كذلك أن الجهد قد ت .صحيح بالتأكيد

 .وهناك دائما نوع من التوتر بين التحرك نحو مجموعة رفيعة المستوى من المبادئ .البيانات

 ذكرتم بعضاً من وثائق المبادئ التي قمنا بتطويرها حول أمور مثل مسائل رمز البلد،

 .، وما إلى ذلكgTLDsو

إنهم معتادون على النظر في  .نهم ربما مرتاحونفإ GACفي الغالب في  -كنا  -ولكن هذا 

القضايا من مستوى عال ألنهم يحددون السياسات محليا لإلطارات التنظيمية وما إلى ذلك مما 
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بالطبع في  GACإذن فهنا حقاً الموضع الذي سوف يرغب الزمالء في  .هو في اإلطار العام

  .االنتقال إليه

نا مع مجلس اإلدارة وتبليغ المشورة وهلم جرا، حسناً، فإنهم التحدي بالنسبة لنا هو في تفاعالت

إنهم يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على  .يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على تفسير ذلك

ومع مرور الوقت، رأينا أن هذا كان في بعض األحيان  .تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها

  .GACيجة التي تريدها تحديا حقيقيا من أجل الحصول على النت

أحد األمثلة المثيرة جدا لالهتمام، مع العودة إلى الوراء بضع سنوات، وربما أكثر قليال، هو 

 .الجديد gTLDفيما يتعلق ببرنامج  GAC/عندما كنا نحصل على مشاورات مجلس اإلدارة

لتي كانت في ذلك الوقت أن مشاغل التي كانت لدى الحكومات وا GACوقد كان واضحا للجنة 

وهكذا دخلنا في هذه العملية التشاورية مع  .لم تكن تؤخذ بعين االعتبار GACتبلغها عبر 

وكانت هذه  .أول بطاقة نتائج لها، كما نسميها GACوكجزء من ذلك، طورت  .مجلس اإلدارة

نا وقد كان مفيدا للغاية بالنسبة ل .على محتوياتها GACبطاقة النتائج التي حصلنا على موافقة 

أن نكون قادرين على أن نقول أن لدينا إجماعاً حيث يمكن أن يكون واضحاً للغاية بالنسبة 

وقد تعمق أيضا في تفاصيل أكثر من التي  .GACلمجلس اإلدارة أنهم يتعاملون مع وجهة نظر 

 وقد كان مثيرا لالهتمام أن نرى رد الفعل من المجتمع عالوة على .ذهبت إليها البيانات السابقة

حسنا، ربما نحن ال نتفق مع كل ما هو في بطاقة النتائج هذه، ولكن "مجلس اإلدارة الذي قال 

 ."أحببنا ذلك ألننا نفهم ما تطلبونه

بين االنتقال من القيام بشيء على مستوى عال،  GACلذلك مازلتم ترون هذا التوتر في 

القتراب أكثر من التفاصيل وإصدار مشورة رفيعة المستوى، على أساس المبادئ وهلم جرا، وا

 .المحددة أو تفاصيل التنفيذ، والتي يمكن أن تكون ذات أهمية قوية بالنسبة لنا

يمكن أن تختلف تبعا لقضية  GACوكما تعلمون، في مختلف األوقات فإن وجهات النظر في 

المرحلة إذن في هذه  .هناك قدر كبير من األخذ والرد حول ذلك .معينة أو لتوقيت مناقشة معينة

برتراند، لقد ذكرت أيضا أنه بسبب أن لدينا لجنة كبيرة وأننا  .فهو تحد أيضا، على ما أعتقد

نتفاوض على هذا النص ونتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا، فإن لدينا جميع أنواع 

، والذي بدوره لديه صالحيات واسعة GACالتي تهم  ICANNتيارات العمل الجارية في 

 أن يكون من األمور المستهلكة جدا للوقت محاولة الوصول إلى توافق فى الرأيحيث يمكن 

 .التوصل إلى اتفاق بشأن النصو
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الوصول إلى اتفاق حول أمر  .ويتم ذلك بسهولة أكبر كذلك عندما يكون على مستوى عال

 .ينطوي على مزيد من التفاصيل هو بالتأكيد أمر صعب بالنسبة لنا

 .ناتنا على مدار األسبوع ونضع اللمسات األخيرة عليها في نهاية األسبوعلذلك نتفاوض على بيا

ومن المفترض أن تعكس هذه البيانات مناقشاتنا والنتائج المتفق عليها إلبالغها لمجلس اإلدارة، 

 .أعتقد أنه من المهم التأكيد على هذا .وكما أقول كذلك للمجتمع

لك أية أسئلة أو أي شيء من هذا القبيل، ستسرني إذا كانت هنا .إذن سأتوقف عند هذه النقطة

 .معالجتها

 

هذه متابعة لطيفة لستيفانو، حتى يتمكن من أن يعطي بعض األمثلة حول العناصر العملية أو . ال  :برتراند دي ال تشابيل

في هذه المرحلة أود فقط تسليط الضوء على شيء واحد قد ذكرَته فيما يتعلق  .التجارب الخاصة

حيث قد كنُت على الطرف المتلقي في ذلك الوقت عندما كنت في مجلس  .ة النتائجببطاق

قد يكون ستيفانو قادراً على التعليق على  --اإلدارة، قبل االجتماع الذي انعقد في بروكسل 

في الواقع كان من المفيد للغاية أن يكون لديك هيكلة للتفاعل وأن تكون لديك بعض  -- ذلك

األمور، وعلى وجه الخصوص من أجل فهم أفضل لما هو المقصود الطرق لتعقب سير 

  .وقد سمح ذلك بتتبع التقدم المحرز في المناقشات .بالضبط من الرسائل المختلفة

تحتفل باجتماعها  ICANNأريد أن أسلط الضوء في هذه المرحلة على أنه بالرغم من أن 

ونحن على  .اب المصلحة المتعددينإال انها ال تزال تطور أدوات لتفاعل أصح 50الخمسين 

دراية بجميع األدوات التقليدية للتفاعل في المفاوضات الحكومية الدولية وفي المفاوضات 

  .التجارية وفي تصريحات المجتمع المدني

لكن تطور المواقف وتطور القواعد في شكل أصحاب المصلحة المتعددين يتطلب أنواعاً جديدًة 

والعنصر  -وما تصفونه في بطاقة النتائج  .مختلفة تماما من التفاوض من التفاعالت بين وسائط

يساهم بعد ذلك في نوع الدعم الذي سيتم تقديمه، ويجب علينا جميعا أن نفهم  --المختلف وجميع 

حيث لم يحدث أحد منهجية  --وإنه ربما من المفيد الحصول على هذا التعليق في هذه الدورة  --

 .واتفاقات أصحاب المصلحة المتعددين محددة لتطوير سياسات

إذا نظرتم الى ما كانت عليه األنظمة البرلمانية فستجدون أن تطور قواعد اإلجراءات واآلليات 

إن نهج أصحاب المصلحة  .في األنظمة البرلمانية قد أخذت سنوات، إن لم تكن بضعة قرون
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ببطاقة النتائج  GACساهمت وقد  .المتعددين هو وضع طرق مختلفة لتطوير مكونات السياسة

والسؤال اآلخر هو كما قلنا من قبل، كيف  .وتطوير بياناتها المهيكلة وفق طريقة واحدة للتفاعل

 .يحدث هذا التفاعل في وقت مبكر، وعلى وجه الخصوص كيف يحدث على مختلف المستويات

توى صائغة ألن المشورة ليست بالضرورة مثلها إذا كانت تتحدث حول مبادئ رفيعة المس

النقاش مبكرا مثل إذا كانت تتحدث عن قضية محددة جدا في التنفيذ الكامل للعملية، حيث يجب 

 .الجديد، على سبيل المثال gTLDعلينا اآلن التعامل معها في برنامج 

 ستيفانو، هل يمكنك من فضلك الحديث قليال عن المراجع التاريخية؟

 

 .كل سرورسأفعل ذلك ب .شكراً   :ستيفانو ترومبي

وقد  .أوال، أنا باحث مشارك في المجلس اإليطالي للبحوث وكبير مستشاري الحكومة في بلدي

ولدي هنا بعض األمثلة أو  .، وذلك في األلفية السابقة99'في برلين مايو  GACانضممت إلى 

  .بعض االعتبارات التي تنبثق من واقع تجربتي

في ما يقرب من  GACالتي تحدث على مستوى  دعونى أقول أن البيان هو خالصة المناقشات

  .أسبوع قبل الوصول إلى استنتاجات

ولكن ما هو مثير لالهتمام هو أن تملك بعض األمثلة للعملية لتصل في النهاية إلى هذا البيان ثم 

ليس سهال ألن الممثلين يجب أن يكونوا مرنين  GACوبالتالي فإن عمل  .اختتام االجتماعات

وا كل اآلراء كذلك من الدائرة األخرى أيضا مواجهة مع آراء األعضاء ويجب أن يسمع

 .اآلخرين من الدول وهلم جرا

مع السجالت الوطنية  GACالمتعلقة برموز البالد وعالقات  -لذلك أنا أطرح بعض األمثلة 

  .لرمز البالد

وى األعلى اثنين من اإلصدارات المختلفة لمبادىء التفويض وإدارة نطاق المست GACتبنت 

  .إذن منذ مدة طويلة .2000وقد تم تصميم أول واحد في عام  .لرمز الدولة

والنقطة الحقيقية هي أنه في واقع رموز الدول وخاصة في ذلك الوقت كان عدد منهم متصالً أو 

  .مسيراً بدقة من قبل الوكاالت الحكومية بينما كان آخرون مستقلين تماماً 
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عة من المبادئ التي تم تأسيسها والتي لم تكن مرحبا بها من خالل وبعد ذلك كانت هناك مجمو

 .تلك السجالت التي كانت مستقلة

 .وكان هذا يعتبر شيئا مثل الرغبة في إقامة اعتماد من كل رموز الدول من طرف الحكومة

ولم ُتناقش هذه المبادىء مع جميع الدوائر ونوقشت بشكل هامشي فقط مع دائرة منظمة دعم 

 .النطاقاسم 

تمت مواجهة هذه المبادئ مع  2005وفي عام  .بعد ذلك كانت هناك حاجة إلعادة الكتابة

لم يكن هناك شرط ملزم يربط  .وكان من الواضح أنها لم تكن ملزمة أيضاً  .السجالت بنشاط

 .السجل مع الحكومة المعنية

ئر األخرى في حين تتفاعل أكثر بكثير مع الدوا GACوهكذا كان هذا مجرد طرح عابر لجعل 

 .أنها لم تكن كذلك في البداية

نيجيريا طلبت  .ثم لعرض بضعة أمثلة ليست في البيان ولكن فقط لعرض مثال لحالة نيجيريا

لالنتقاد  ICANNوتعرضت  .واستغرق األمر سنوات قبل أن تنتهي هذه العملية .إعادة تفويض

  .ألنها لم تكن قادرة على أن تقرر أمراً 

 .كلة أن وزارتين مختلفتين قد قدمتا طلبا بإعادة التفويضكانت المش

في البداية، قم باختيار الشخص  .تفضل .ببساطة أنهم زمالؤنا النيجيريون ICANNثم قالت 

مثال للتأكد كذلك من صعوبة لعب دور  -إن ذلك فقط من أجل  .الذي علي متابعته واترك اآلخر

ICANN.  حيث أنICANN خالل إعادة التفويض تكون السجالت  البد أن تتأكد أنه

المستقبلية التي تحصل على إعادة التفويض قادرة على توفير الخدمة وأن تكون محل اهتمام 

لكني سأتوقف هنا مع  .هناك أخرى .وهذه إحدى الحاالت فقط .المجتمع المحلي المهتم بذلك

 .رموز الدول

ال  .XXXية األهمية وهي قضية ثم ظهرت حالة أخرى والتي أراها من وجهة نظري في غا

لكن بشكل جوهري، في عام  .أود التعمق كثيرا في سبب تفكيري بأنها تجري بطريقة ما

كانت  XXXوبعد محادثات طويلة فإن كمية الوقت التي أضعناها في مناقشة قضية  2007

  .أعني الوقت المخصص لذلك VIN.أو  WINE.تقارن بكل من 
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انتبهوا، بالنسبة لهذا السجل الجديد من النوع : لمجلس اإلدارة GACلكن في النهاية قالت 

في النهاية  -لكننا  .، فإنه ال يوجد دعم2004المدعوم من السجالت والذي تمت تسميته في عام 

 .XXXهناك عدد من البلدان التي ستعارض بشكل قاطع تبنيك لقضية 

 .طلب إعادة النظر في القضيةلكن المتقدم  XXXبعد ذلك قام مجلس اإلدارة برفض تفعيل 

األمر الملفت حقا  .وبالتالي فإن المشكلة قد عادت للظهور مرة أخرى في وجه مجلس اإلدارة

بتكرار رأيها السابق  GACوقامت  .مرة أخرى GACهو أن مجلس اإلدارة قد طلب رأي 

 .وذلك ألننا لم نغير رأينا

فر قائمة بهؤالء الذين سيعارضون أن تو GACأما مجلس اإلدارة فقد حاول أن يطلب من 

ألنه كما تعلمون، فمجلس اإلدارة إذا علم هؤالء الذين في وضع المعارضة  .بشكل قاطع

 .فستكون لديه فكرة ما حول كيف يكون تأثير القرار للمتابعة أو عدم المتابعة

 -ا غالب GACولكن تظهر هنا نقطة أخرى وهي أيضا حقيقة جد واقعية تتمثل في أن ممثلي 

إذن  .ICANNترسل وزاراتهم رسائل رسمية صاعدة لرئيس مجلس اإلدارة ولرئيس 

 .GACفالحكومات الفردية تراسل مجلس اإلدارة في بعض الحاالت بدون إبالغ حتى ممثلي 

أن يكون على حذر تام وذلك بأن يكون على اتصال جيد بأفراد  GACإذن يجب على ممثل 

ما أقوله هنا هو أنه  .ألنه بذلك تتكون أيضا قناة خارجيةمن مختلف الوزارات في الحكومة 

 .ثم تعرضنا لتلك التجربة في اآلونة األخيرة بشكل حاد .GACليس كل شيء يمر من خالل 

وكان من المهم أيضا أن نسأل  .وأصبحت االجتماعات مع الممثلين رفيعي المستوى جد مهمة

لذا فهذه مشكلة أخرى ذات عالقة باألمر على  .أم ال GACما إذا كان هذا االجتماع جزءاً من 

 .ألن الموقف حقا معقد جدا .ما أعتقد

الجديد، وإلى عبارة من البيان  gTLDباإلشارة إلى برنامج  :دعوني أقول شيئا آخر بعد

 .2000المؤرخ بتاريخ مارس 

مساحة اسم  بالنسبة إلى نطاق المستوى األعلى العام اإلضافي الجديد وباعتبار احتمالية توسع

الجديد يجب أن تتم ببعض من التفكير وعمليات أساسية متفق  gTLDالنطاق، فإن إضافة 

الجديدة الستخدامات محددة وكذلك لتسجيالت أكثر عمومية أو انفتاحا ويجب  gTLDs .عليها

 .أن يتم اعتبارها تماماً 
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كان شيئاً ما في لقد  .الجديد لم يأت من فراغ gTLDsهذا فقط من أجل توضيح أن مشروع 

 .الداخلية عندما تم تشكيلها ICANNوضع قوانين 

بالنسبة لفكرة بطاقة النتائج التي ذكرها  –ثم كانت وجهة النظر النهائية التي أريد إيضاحها 

 .بيرتراند

 .ومجلس اإلدارة GACلكنه أنشأ نوعا من الحوار بين  .فلنقل بأن بطاقة النتائج تلك ابتكار جيد

صبح هناك مخاطرة واحدة وهي أنه في هذا الحوار نذكر كل من وافق على ثم أ –وهذا 

ألنه حوار مستمر ليتم التأكد  .لكن بدون اتخاذ قرار محدد خالل ذلك .وسنتابع .وجهات نظرك

 .من استيعابنا لما قلت وأشياء من هذا القبيل

 .شكراً  .دعوني أتوقف هنا .هذا أيضاً اعتبار مهم ينبغي اعتماده

 

 .شكراً جزيالً لك ستيفانو  :راند دي ال تشابيلبيرت

عندما تم  .لكني أود فقط تناول آخر ما قلَته .هناك العديد والعديد من العناصر التي تم طرحها

في نفس الوقت كانت هناك  .استعمال بطاقة النتائج فقد تم اعتبار ذلك حتما كتقدم وكأداة للتفاعل

حيث أصبحت المحادثات حصرية لمحادثات مجلس اهتمامات بخصوص بعض أجزاء المجتمع 

 .ICANNوذلك كان يغير توازن المسؤوليات أو األدوار داخل مساحة  GAC/اإلدارة

 .لذا فهو شيء فقط مما ذكرُته ألنه وكما وضحت من قبل فإننا نبتكر آليات العمل لهذا الشأن

ة ببرنامج عمل محور التعبيرات األكثر حساسية في جميع المستندات الخاص ICANNو

  .وهي األدوار الخاصة بمختلف أصحاب المصلحة المتعددين. WSIS تونس

ألنها الكيان الوحيد على مستوى العالم الذي  في هذا الوضع بالتحديد؟ ICANNولماذا تكون 

وأيضا كما تعلمون فإن اتخاذ القرارات  .يتخذ قرارات بالفعل وكذلك يعد سياسات إدارة الموارد

 .تنفيذها والتعايش مع تحديات تنفيذها مختلف قليال عن مجرد إخراج مستند فقط وتحمل عبء

حيث إن اتخاذ القرارات وطرح التوصيات من خالل إعالن من قبل المجتمع المدني أو بيان 

من الحكومات في منظمة عالمية ليس إطالقاً مثل أن تقوم باتفاق واقعي عن كيفية تنفيذ سياسة 

 .معينة
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وآليات عملها وكذلك سير  ICANNلمناقشة بأكملها والتي تحدث بالنسبة لمساءلة ثم أصبحت ا

  .داخل المنظمة وخصوصا بكيفية مشاركتها GACالعمل متصلة بدور 

وبالنسبة  .إنها مناقشة مستمرة .GACآمل أن يعطي هذا بعض اإليضاحات عن كيفية عمل 

 GACجميعا على االتصال بممثلي ، فأود أن أقوم بتشجيعكم GACلطريقة سير العمل لدى 

  .على المستوى الوطني عندكم لتفهموا األمر جيدا وتتفاعلوا معهم

ليتكلم عن الدعم  ICANNأود اآلن أن أعطي الكلمة ألولوف نوردلينج وهو من طاقم عمل 

  .ثم سنفتح الباب لألسئلة والتعليقات .وعن األدوات التي تستخدمها GACالذي تملكه 

 .نك الحديث اآلنأولوف، يمك

 

 .وصباح الخير لكم جميعاً  .شكراً جزيالً بيرتراند  :أولوف نوردلينج

والمسؤول عنها كمدير الفرع لمكتب  GACاسمي أولوف نوردلينج وأنا المدير العام لعالقات 

 .بروكسل الذي نمتلكه كذلك

لموارد البشرية وسأتناولها في الواقع من جانبين، ا .سأتكلم قليال عن موارد الدعم متاحة

  .والشريحة التالية، من فضلك .واألدوات

وواحدة هي األمانة  .من جميع الجوانب المتخيلة فلدينا مجموعتان في الحقيقة - GACدعم 

 GACومختارة من قبل  ICANNوالمقصود أنها مستقلة عن  .GACالعامة المستقلة للجنة 

 .ICANNما مختصراً يخص ليس قط اس ACIGو .GACوممولة من مجموعة من أفراد 

وهناك دعمان بدوام كامل من  .وتعني هذه الكلمة المجموعة األسترالية للتحسين المستمر

ACIG. هل  .هذا ممتاز بالتأكيد .وهذان الدعمان هما من طرف توم دايل ومايكل سكوت تاكر

  .لكم أن تقفوا من فضلكم توم ومايكل حتى يستطيعوا التعرف عليكم في المستقبل

 ) تصفيق(
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 .فنحن نوفر دعم الموارد البشرية أيضا من فريق دعم السياسات ICANNومن جهتنا في 

إذا سمحت ببذل بعض المجهود  .إنها هناك في المقاعد الخلفية .وهذه تكون جوليا تشارفولين

 .جوليا الطويلة، هل لك أن تقفي رجاء .بتحريك رأسك

 )تصفيق(

 .واآلن هاهي ذي أمامكم

 )تصفيق(

 .وهو أيضا سهل التذكر .دينا عنوان اتصال عام في حالة كانت لديكم أية أسئلةول

Gacsec@gac.icann.org.  إذا نسيتم فيمكنكم كتابةicann.org  بدال من

gac.icann.org .سيعمل ذلك أيضا. 

  ثم ماذا؟ .تفضل .ثم الشريحة التالية .إذن تكلمنا كثيرا عن الموارد البشرية

 ما نوع األدوات؟

الطريقة التقليدية بالطبع لدينا قوائم بريد إلكتروني للجنة  –حسناً، مجموعة صغيرة من األدوات 

GAC لدينا مكالمات للمؤتمر حيث نستخدم  .ونحن نحافظ عليها .وفرق عملهاAdobe 

Connectألنه وبالطبع نظرا لكوننا  .، والذي تستخدمه أيضا لمختلف الندوات عبر اإلنترنت

، فيمكننا أيضاً إمدادكم بخبراء في مختلف المواضيع من ICANNسياسات في طاقم عمل ال

  .ICANNطاقم عمل 

إن  .أحدهما عام تماماً  .إنه مقسم إلى قسمين .الموقع اإللكتروني، ليس من الصعب تذكره أيضاً 

كل البيانات الرسمية  –مما يعني أن لديكم هناك  GACالقسم العام والذي يحتوي على نتاج 

حيث أن جزء المشورة  GACوقد حصلتم على سجل مشورة  .ابقة مثالً منذ البداية األولىالس

وهي نوعا ما تتعلق بالحوار الذي ذكره  .من البيانات الرسمية مقسم إلى األجزاء المكونة

لذا  .ستيفانو حيث أنكم أيضا تتصلون باستجابات مجلس اإلدارة ألنها تنطوي على أخذ ورد

  .يوجد هناك أي موضوع فرعي محدد تهتمون به .دون األمر مهماأعتقد بأنكم ستج

 Wikiوعلى سبيل المثال، لدينا مناطق عمل  .ثم لدينا قسم األعضاء وهو لألعضاء فقط

نحن النوفر فقط مجاالت كتلك، ولكن أيضا نوفر ترجمة للوثائق  .GACمخصصة لفرق عمل 

على ذلك باالختيار األمثل لما ينبغي ترجمته ولكننا نعمل  .وليس هذا كل شيء .المختارة حاليا
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وحاليا فنحن نشتغل على اللغات الست لمنظمة األمم المتحدة باإلضافة إلى اللغة  .ونحو أية لغة

 – ICANNوينطبق الشيء نفسه على خدمات الترجمة الفورية المتوفرة لدينا في  .البرتغالية

ا على يساري أو على يمينك، اللغات وأيضا، يمكنك أن ترى هن .GACفي كافة اجتماعات 

لذا يمكنك االستفادة حقا من  .الرسمية الست لمنظمة األمم المتحدة باإلضافة الى اللغة البرتغالية

 .المحتوى في مجموعة متنوعة من اللغات التي يمكنك االختيار بينها

 .هناك أيضا شيء من ممارسة اللغات إن كنت مهتما بذلك أيضاً 

 .للبلدان المؤهلة في هذا الصدد GACماً من أجل السفر لحضور اجتماعات نوفر أيًضا دع

 .على سبيل المثال، أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة سيكونون عادة مؤهلين لذلك

 .GACمسافراً لكل اجتماع للجنة  30يمكننا حالياً في هذا الصدد تمويل ما يصل إلى 

ويمكنكم تصفح األدوات في  .كالمي عن جانب المواردوإلى هنا، أعتقد أنني سوف أنهي 

 .هذا مانقوم به، واآلن إليك الكلمة يا برتنارد .األسفل لمعرفة كيفية استخدام الموقع

 

وهذا شيء  .أنا مندهش من التزامنا بالتوقيت المحدد لجدول األعمال .شكراً جزيال، أولوف  :برتراند دي ال تشابيل

 .شكًرا جزيالً  .أنسبه لشخصي ولكنه بفضل المتحدثين وأعضاء اللجنةوهذا ليس إنجازا  .رائع

ألنه إذا لم تكن هناك مداخالت فيمكنني  أية تعليقات إضافية؟ هل هناك أية أسئلة من الحضور؟

 .ليست هناك أدنى مشكلة .دقائق التالية 10أن أستغل جيداً 

للتدخل وإضافت  GACأعضاء هل هناك أسئلة من الحضور أو أية تعليقات إضافية من طرف 

ال أدري إن كان هناك  .إذن اعطيكم الكلمة .دقائق 10لدينا من الوقت حوالي  تعليقات؟

 GACأم ان كل شيء يدور حول وظيفة  هل هناك أية أسئلة من الحضور؟ .ميكروفون متنقل

ك حيث من الواضح تماما أنه ال يوجد أدنى ش ICANNودورها ومسؤولياتها في إطار نظام 

 .نعم، تفضل -هذا في الواقع من شأنه توفير كثير من الوقت لمناقشة المساءلة، ألن  حول ذلك؟

 

 .سوف أتحدث باللغة الفرنسية .صباح الخير

  .عضو المجلس الرقابي السنغالي لقضايا االتصاالت) ذاكراً االسم(أنا 
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أحضر فيها في وهذه هي المرة األولى التي  .GACأنا على علم بأن السنغال عضو في 

 .ولدي سؤال .وانا اعتقد اآلن أن هذا االمر جد مهم .ICANNاجتماعات 

كيف يمكننا أن  هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ هل نعلم لماذا هناك دول ليست أعضاء لحد اآلن؟

 .والبعض اآلخر ال يفعل ذلك .ألن هناك بعض الدول التي تشارك دوما ؟GACنقيم أعضاء 

هل سألتم انفسكم هذا السؤال لتعلموا لم ال  يس لدينا ممثلون عن بعض الدول؟هل نعلم لماذا ل

وفيما يتعلق بالدول النامية، كما ذكرتم، يجب علينا أن نجعل التركيز على  تشارك بعض الدول؟

  .هذه الدول

لذا أعتقد أنه ينبغي  .IANAأعتقد أننا اليوم نناقش التحول الجاري في وظيفة اإلشراف على 

وألن اإلنترنت كما  .ستماع لتلك الدول حيث تشارك في هذه القضية التي بالتأكيد تهمنا جميعااال

 .تم ذكره من قبل يشكل عنصراً أساسياً لجميع الدول

ونحن نعلم أن هناك اليوم الكثير من االنتشار والنطاق العريض الذي يجري تنفيذه في العديد 

ويرتبط هذا أيضا بنظام األمان الخاص  .ع المدنمن البلدان بحيث سيصل اإلنترنت إلى جمي

حيث يجب أن تكون لدينا إمكانية الوصول إلى  .وأنا جد مهتم بجميع تلك المشاكل .باإلنترنت

تلك المجتمعات، التي ال تمتلك األداة أو التعليم أو االستعداد للمشاركة والمساهمة في كل تلك 

أنا سعيد جداً لوجودي هنا وتمكني من  .DNSمان إنهم مرتبطون بأمان اإلنترنت وأ .القضايا

أنا عضو في السلطات، ولكنني لست  .ولدي فكرة حيث أننا ليس لدينا تفويض رسمي .المشاركة

لذا فمن المؤسف  .لم يحصل ممثل الوزارة على التأشيرة للحضور إلى لندن .عضواً في الوزارة

لدي شيء أود قوله،  .ن هذه االجتماعاتأنه في ذلك المستوى الرفيع، ال تعرف بعض الدول ع

 .لذا أشكركم جزيالً على المضي قدماً  .ولكن بالتأكيد أنا ال أمثل السنغال رسميا

وأود أن أطلب منكم تقييم األمور اآلتية في هذا النوع من االجتماعات، ماذا يحدث ولماذا ال 

 تشارك بعض الدول وال يتم تمثيلها؟

 

 .السؤال الذي تمت إثارته حول موضوع التأشيرات، والذي هو أحيانا سؤال مهم -حتى و  :برتراند دي ال تشابيل

 .أندرس
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 .شكراً لك على هذا السؤال  :أندرس هكتور

كان لدي سكرتير  -أتيحت لي الفرصة عندما كان لدي أحد المتدربين في وقت من األوقات 

 .لبعض األيام

وقد أصيحت قائمة مثيرة  .GACعضاء في طلبت منه عمل قائمة تضم جميع الدول الغير أ

  .لالهتمام حقاً 

وإذا كان  .دولة في تلك القائمة 60إلى  50فقد كان هناك مايقرب من  -إن كان هناك نمطاً 

ولكن هناك أيضا بعض  .هناك نمط، يمكن رؤية وجود دول نامية وعدد أقل من الدول المتقدمة

  .الدول األخرى الغير أعضاء لسبب ما أو آلخر

ونحن من جانبنا في السويد، نبذل جهداً كلما قابلنا مندوبين من البلدان التي نعلم أنها ليست 

 .أعضاء، سواء في وزارتي أو في وزارة الخارجية لنسألهم عن سبب كونهم ليسوا أعضاء معنا

فهم ليسوا على دراية بمؤسسة  .فيجدون صعوبة بالغة في اإلجابة، ألنهم اليعلمون عن ذلك

ICANN.  وعندما نلتقي بممثلين للحكومات الغير أعضاء، أستطيع أن أقول أنه في معظم

فهم معتادون على عمليات واجتماعات األمم  .األوقات فإن السبب هو عدم علمهم بهذا األمر كله

  .ولكنهم ليسوا على دراية بهذه اإلعدادات والظروف .المتحدة ولديهم ممثلون هناك

وهذا ال يعني  .ر يحتاج خبرة لمعرفة كيفية اإلشراك في هذه المجاالتوكما ترون، فإن األم

يعملون بنشاط في  GACبالضرورة أنه ليس هناك أشخاص من تلك الدول غير األعضاء في 

أعني أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص نشيطون في القطاع وفي  .ICANNمجتمع مؤسسة 

ونحن نرى هذا عدة مرات، ونحاول  .كوماتالمجتمع التقني، ولكنهم ليسوا على عالقة بالح

  .أيضا كما تعلمون أن نقلص هذا الفرق

 .ولكن هناك بالتأكيد الكثير من التواصل الواجب القيام به

 GACوسيصبح لدينا قريباً منتدى مفتوح للجنة  .وهذه طريقة بسيطة لفعل ذلك في هذا المجتمع

 .نأمل أن نراكم هناك مجدداً  .في إسطنبول IGFفي مقر منتدى إدارة اإلنترنت 

سوف يردد الناس نفس  .فكما تعلمون جميعاً، فما تكرر تقرر .نأمل أن نراكم هناك مجدداً 

لذا، نحن نسعى إلى إيجاد سبل  .األشياء مرة أخرى أو يمكنكم أن تساعدونا على تحسين ذلك

  .لدعوة مزيد من البلدان ألن يكونوا أعضاء معنا
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 .شكًرا  :برتراند دي ال تشابيل

 هيذر، هل تودين التعليق؟

 

يمكن أن يشكل التواصل  .GACأتفق بالتأكيد مع ما يقوله أندرس عن التوعية بلجنة  .شكًرا  :هيذر درايدن

فإن ذلك النوع من  -ولكن بالتأكيد  .حول هذه األمور تحدياً ولماذا يرتبط هذا بمواضيعنا وهكذا

 .GACى نشر الوعي يفيد زمالئنا في التواصل والعمل مع الحكومات األخرى عل

لذلك فإن هناك زيادة في المجهودات طوال الوقت لدعم الجهود الرامية إلى توفير المعلومات 

  .والقيام بذلك النوع من التوعية

والمتمثل  gTLDكجزء من برنامج  GACمن المؤكد أنه بسبب الدور المعين الذي أنيط بلجنة 

ساسة والمثيرة للجدل، فقد جلب هذا األمر عدداً من األعضاء أو في التعليق على األسماء الح

 GACفي بعض األحيان، نجد أن عضوية أحد الحكومات في  .GACالممثلين الجدد للجنة 

نفترض أن ذلك يعود  .ولكن قد تمت إعادة تنشيط ذلك .غير متسقة وهناك فجوات في مشاركتها

مصدر اهتمام بالنسبة إليهم، ومن ثم أصبحت إلى أن بعض الحكومات واجهت مشكلة ما تشكل 

GAC ولما تم توسيع  .وسيلة لهم للحضور ومناقشة تلك المشكلة وحتى طرح وجهات النظر

، فكما تعلمون، كانت هناك مشاغل عامة حول ضمان حماية مثل تلك gTLDالنطاق عبر 

 .لمستوى األعلىالعملية الضخمة من حيث المجاالت الحساسة والمثيرة للجدل في نطاقات ا

وحققنا بعض التقدم في هذا  .إنها أيضا مسألة تتعلق بحصول الوافدين الجدد على الدعم المناسب

للسماح للدول النامية  ICANNالمجال مع إتاحة التفسيرات ووجود دعم السفر المتوفر من 

الواضح  لذا فمن الواضح أن هذا قد ساعد بالفعل ولكن من .GACبالقدوم ورؤية ما تقوم به 

 .أن هناك دائما المزيد مما يمكن فعله

وغيرها لتقديم ذلك النوع من  ICANNوكما قلت، فنحن نبحث عن كثب في سبل العمل مع 

 .الدعم والموارد للوافدين الجدد

 .إذن شكًرا
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 .شكًرا لك، هيذر  :برتراند دي ال تشابيل

 في مجال التوعية؟ ICANNقبل أولوف، ربما تود التطرق كذلك إلى المجهودات المبذولة من 

 

 .كان هذا بالضبط ما كنت أقصده .شكًرا لك، بيرتراند  :أولوف نوردلينج

هناك عدد ال يستهان به من أعضاء ما يسمى بفريق اإلشراك العالمي ألصحاب المصلحة العام 

مهمته األساسية رفع مستوى  -ال يعمل فقط للحكومات بل يضمها  -وهذا الفريق  ICANNفي 

 .ICANNالوعي وتطوير نسبة المشاركة في عمليات 

ويعني اإلشراك العالمي  ICANNوهو من ضمن األسماء المختصرة في  .GSEإذن هذا هو 

 .ألصحاب المصلحة

وهو فريق عمل الستراتيجية اإلشراك تابع للحكومات، وأظن أنه تمت اإلشارة  GESكما لدينا 

إذن فهو من األسماء المختصرة  .GACن جانب يمثل مجال تركيز م -إليه قبل قليل، وهو 

 .GACللجنة 

وهم  .فهي تتكون من نفس الحروف لكن بترتيب مختلف .GESو GSEإذن يجب التمييز بين 

 .هذا ما كنت أود إضافته .ينسقون بينهم لجعل هذه الممارسة مثمرة جدا

 .تحدثنا عن دعم السفر وعن الترجمة ونحن نعمل على تطوير ذلك أكثر

 .راً شك

 

 .شكًرا لك أولوف  :بيرتراند دي ال تشابيل

 .وفي الواقع أشكرك على هذا السؤال ألنه أتاح لنا الفرصة لتسليط الضوء على عدد من الحلول

أيضاً لديه تعليق ولدينا كذلك مارك من كارفيل من  ICANNنيجل هيكسون من طاقم عمل 

 .إنجلترا ثم منال

 .إذن بإيجاز .نختم ولدي فرصة فقط لسؤال أخير ثم سوف
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اسمي نيجل هيكسون، من طاقم عمل  .صباح الخير .نعم باختصار شديد سيدي الرئيس  :نيجل هيكسون

ICANN فقط اإلشراك .ال أسماء مختصرة .عن اإلشراك الحكومي. 

كما قال أولوف، فإن فريق اإلشراك العالمي ألصحاب المصلحة من بين مهامه بالتأكيد إدماج 

ونحن كما هو واضح سعداء بنسبة المشاركة في اللقاء  .ICANNعمل الحكومات في 

 .الحكومي العالي المستوى والذي تم يوم اإلثنين طبعاً في إطار اللجنة االستشارية الحكومية

كموظف حكومي سابق، أظن انني أعرف الصعوبات التي يمكن مواجهتها إذا أردنا أن تدمج 

تعتبر ضمن الملفات الحكومية  ICANNلم تكن  .الهاالحكومات هذه المشاكل ضمن جدول أعم

لكن بسبب األهمية التي اكتسبها  .المهمة قبل بضع سنوات ولم يكن هناك اهتمام بإدارة اإلنترنت

األمر حالياً أظن أن الفرصة صارت أحسن إلشراك الحكومات أكثر ولكن ليس فقط في هذا 

وهذا شيء نحن  .شارية الحكوميةالموضوع بل وحتى جعلهم يحضرون في اللجنة االست

 .ملتزمون به

 .شكراً سيدي الرئيس

 

نجد أيضاً كما أسلفَت بالذكر التواصل مع  ICANNومن بين مهام  .شكراً لك يا نيجل  :برتراند دي ال تشابيل

 .المنظمات الدولية

أو  GACأعلم أن من بين الحضور بعض من أعضاء منظمات دولية ممن يشاركون في 

 .وهم أحياناً كذلك وسائل للتواصل مع الدول الصغرى يتابعونه

 .مارك ومنال ثم سؤال أخير قبل أن نختم

 

نحن حكومة  .تحدث نيجل باختصار عن اللقاء الحكومي الرفيع المستوى .نعم شكراً برتراند  :مارك كارفيل

ستوى هو الثاني من وهذا اللقاء الحكومي الرفيع الم .إنجلترا استضفنا هذا اللقاء هنا هذا اإلثنين

  .نوعه الذي نستضيفه

  .ونتوقع أن تنعقد مثل هذه اللقاءات كل سنتين تقريباً 
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والغير أعضاء في  ICANNومن بين أهدافنا التواصل مع الحكومات الغير مشاركة في 

GAC.  إد فايزي الوزير البريطاني الذي ترأس اللقاء قد راسل كل الوزراء في كل الحكومات

ا المجهود المهم للتواصل كما توصلنا بتقارير من السفارات والمفتشيات السامية في في إطار هذ

وعموماً كانت غير واعية تماماً أو غير  GACلندن والتي تمثل إدارات غير مشاركة في 

 .ICANNمبالية بأهمية 

لتزام أكثر والنتيجة كانت مشاركة عشر إدارات في لقاء اإلثنين لذا فلدينا أمل أن يؤدي هذا إلى ا

 .GACمن خالل انضمام تلك اإلدارات إلى 

هناك هدف آخر انطالقاً مما ذكرَته في النقطة الثانية وهو زيادة التزام الحكومات األعضاء في 

GAC  من خالل الحكومات الراغبة في الحضور واإلعداد للقاءاتGAC  حتى تصير أكثر

 .لحكومية وما إلى ذلكنشاطاً في اجتماعات ونقاشات اللجنة االستشارية ا

إذاً هذا هدف آخر للقاء الحكومي الرفيع المستوى وهو أن يتعرف الوزراء وكبار المسؤولين 

 .وأهمية المشاركة النشيطة فيها GACودور  ICANNعلى ماهية 

 .شكراً 

 

لشاشة والتي هي أساساً دعوة هال أظهرنا الشريحة التالية على ا .الوقت بدأ يداهمنا قليالً  .شكًرا : بيرتراند دي ال تشابيل

 .لردود األفعال

 .نقطة واحدة يا منال ثم مداخلة أخيرة من الحضور

 

 .لذلك، شكرا لك، برتراند  :منال إسماعيل

 .بسرعة وفقط لتسليط الضوء بعيداً عن مسألة الوعي، هناك أيضاً االهتمام بمواضيع النقاش

هناك مشكل الوصول إلى اإلنترنت في الوقت فعلى سبيل المثال في بعض الدول النامية ما زال 

 .وما إلى ذلك WHOISالذي نناقش فيه نحن مسائل 
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فرصة للتمويل لكن من  30بالطبع أفهم أن هناك  .كما أن هناك أيضاً استمرارية المشاركة

وهنا تظهر مسألة االستمرارية والتي  .الصعب االستمرار في دعم نفس العضو طوال الوقت

 .قي في المشاركةتؤثر بشكل حقي

إذن فالمشكل ليس في عدد  .وبعد هذا كله تأتي مسألة المشاركة الفعالة في هذه اللقاءات

 .شكراً  -إذن  .األعضاء بل في مدى انخراطهم ومشاركتهم الفعالة

 

اك ليست كما فهمنا فاستراتجية اإلشر .وفقط نقطة واحدة .نعم هذه بالتأكيد من بين العوائق  :برتراند دي ال تشابيل

تريدين  إذن، سوزان؟ -أجل الحضور غير الفعال \محصورة فقط في جلب أعضاء جدد من 

 .أجل .تفضلي إضافة نقطة بسرعة؟

بل المشاركة  .الهدف ليس فقط تشجيع الناس على الحضور والمشاركة في اللقاءات دون تغاعل

ة كالكمنويلث والفرنكوفونية لكن أيضاً الوصول إلى تلك المنظمات الرائد .في الحوارات الجارية

باإلضافة إلى برناديت  .والتي ستكون صلة وصل ستمكننا من الوصول إلى عدد من الدول

هناك أيضاً المنظمات اإلقليمية  .في الكاريبي والتي كانت حاضرة أيضاً  CTUلويس من 

والتي  GACكالجامعة العربية والتي تقوم بعمل جيد أيضاً بتمكين ممثلي الدول األعضاء في 

 .ال تشارك أحيانا من تتبع األنشطة

 .سوزان راديل من الواليات المتحدة األمريكية .سوزان أردت أن تضيفي تعليقاً 

 

 .صباح الخير لكم جميعاً  .شكًرا لك، بيرتراند  :سوزان راديل

ميع هو فعالً تشجيع الج -رغم أن هناك عدداً من الناس خلفي، أنا آسفة  -أظن أن ما أردت قوله 

في هذه القاعة من زوارنا الستخدام آلية رد الفعل ووضع مقترحات قوية، على األقل من جهتي 

من الواليات المتحدة األمريكية وفي إطار استمرار هذه النقاشات فإني أرغب شخصياً في 

حتى نستطيع أن نفهم  GACالمراهنة على مشاركة وتفاعل أكثر من الناس الغير أعضاء في 

 .تكم واقتراحاتكم حول كيف يمكن أن نتفاعل بطريقة مختلفة شيئاً ماأكثر أسئل
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إذن فأنا أشكركم على حضوركم وعلى اهتمامكم الشديد لكن أظن أنه من األفضل لو استمعنا 

 .لذا فأنا أشجع على التفاعل .أكثر إلى آرائكم

 .شكراً 

 

 .ومن فضلكم سؤال أخير  :بيرتراند دي ال تشابيل

 

أنا من فلديوس وهو مكتب استشاري في لندن وأنا أيضاً عضوة في  .أنا سوزان باين .سناً ح : سوزان باين

IPC . 

لن  GACأردت أن أسألكم إن أمكن ما هي آلية المساءلة التي اعتمدتموها لضمان أن ممثلي 

 يفضلوا بالخصوص جدول أعمال دولهم على المصلحة العامة للمنظمة ككل؟

 .شكراً 

 

كبداية أود أن أؤكد أنك طرحت سؤاالً مهماً للغاية، وهو الفرق بين المصلحة العامة الوطنية   :ابيلبيرتراند دي ال تش

وكتعقيب على ما قالته سوزان، كما تعلمون بوضوح فهذا السؤال  .والمصلحة العامة الدولية

جنة ثانية، لذلك فأنا أقترح إذا كان هذا يالئم الل 20الصغير لن نتمكن من اإلجابة عنه في 

المنظمة للجلسات المقبلة أن يتم إدراج هذا السؤال في جلسة لوس أنجلس مثالً ألننا سننهي 

 .النقاش حالياً 

لكن أظن أن السؤالين األخيرين اللذين تم طرحهما في نهاية النقاش يمثالن خارطة طريق جيدة 

ن أجل ، وذلك كاقتراح مNETmundialإذا أردنا استخدام هذا المصطلح المحسوب على 

 .هيكلة نقاش الجلسة الموالية

 .وأندرس، هذه آخر كلمة لك
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 .شكراً   :أندرس هكتور

يعني هذا يتطلب نقاشاً طويالً لإلجابة عن هذا السؤال لكن الجواب  .جواب صغير وسريع فقط

 .المختصر هو إجماع تام بدون أي اعتراض

صل كما تعلمون على دعم من لذا فمن غير الممكن للسويد أن تدعم مسائل تهمها إذا لم تح

GAC. يمكن أن ُنسمع وأن نناقش قدر ما نستطيع، لكن ال يمكن  .يمكن أن نطرح وجهة نظرنا

 .أن نفرض رأينا ما لم يوجد إجماع حول المسألة

 .ومنال تبدو متفقة .إذن كان هذا هو جوابي

 .نعم، حسًنا

 .يعوشكًرا للجم .إذاً حتى ال نطيل النقاش سأغلق الجلسة اآلن

هل يمكن  .معنا هنا GACنحن بدأنا بسؤال حول كم من عضو غير منتم للجنة  -ممكن 

هناك على ما يبدو  كم بقي معنا هنا؟ أن يرفعوا أيديهم؟ GACللحاضرين الغير منتمين للجنة 

 .أكثر من العدد الذي بدأنا به، هذا يبشر بالخير

 .حن نخطط للقاء في لوس أنجلس كذلكن .ال بل أكيد أننا سنعيد هذا مجدداً  -لهذا فربما 

لذا فإذا كانت  .هذه كانت محاولة أولى بسيطة للقيام بهذه الجلسة المفتوحة .نحتاج إلى مساهمتكم

لديكم فكرة أو أفكار حول كيف يمكن أن نطور وما الذي يجب أن نستمر في فعله أو ما يجب 

إلكترونية لألمانة العامة للجنة  أن نغيره أو نقوم به بشكل أفضل، من فضلكم أرسلوا رسائل

GAC. سيكون هذا لطيًفا من جانبكم. 

 .شكراً  .وآمل أن ألقاكم جميعاً مرة أخرى

 .إذن، شكرا لك، برتراند

 ]تصفيق [ 

 

 ]نهاية النص المدّون[


