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 طاب مساؤكم جمیعاً.  الرئیسة درایدن:

 أماكنكم من فضلكم. ھال اتخذتم

 .GACوأرحب بكم في خیمة  وأود أن أرحب بكم جمیعاً في لوس أنجلوس.

أرجو أال یكون الضجیج شدیداً بالنسبة  ھذا ابتكار شیق سنحظى بھ الجتماعاتنا ھذا األسبوع.

 أعرف أن مكیف الھواء صاخب للغایة، ولكننا سنبذل قصارى جھدنا لتدبر أمورنا. لنا.

جدول األعمال، سأنقل الكلمة إلى توم، والذي سیطلعنا على بعض الترتیبات قبل أن نبدأ ب

ثم یمكننا البدء بجدول  اللوجستیة وترتیبات الدعم المتوفرة الجتماعاتنا كما جرت العادة.

 األعمال كما قلت.

 تفضل توم.

 

 . GACمساء الخیر جمیعاً وأھالً بكم في اجتماع آخر لـ شكًرا لك، ھیذر.  توم دیل:

 .ACIG GACوأعمل في سكرتاریا  اسمي توم دیل.

ھذا أول أمر  بخصوص بعض المسائل اللوجستیة، وإن لم تالحظوا ھذا، فإننا نجتمع في خیمة.

 عملي جدیر بالمالحظة.

، تتوفر لنا خدمات النسخ والتدوین النصي الذي GACوفقاً إلجراءاتنا االعتیادیة ھنا في 

تصبح النصوص متوفرة بعد فترة منطقیة من كل جلسة، أي سیظھر على الشاشة، ونأمل أن 

 بعد حوالي یوم.

 

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

 .كسجل رسمي
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تتوفر الترجمة الفوریة لجمیع األشخاص ھنا باللغات الخمسة المعتمدة لدى األمم المتحدة، إلى 

جانب البرتغالیة، لذا فإن المترجمین الفوریین ھم جزء بالغ األھمیة من العمل الذي نقوم بھ ھنا، 

قدیم المداخالت أو طرح األسئلة بلغة تستفید من خدمات الترجمة الفوریة التي لذا تفضلوا بت

 لدینا.

نحن في خیمة، واألھم من ذلك، إذا أردتم إیجاد أقرب حّمامات، علیكم  مسائل لوجستیة.

 الخروج من الباب والتوجھ إلى بھو الفندق مباشرة.

 شكًرا. ھذا كل ما أود قولھ.

 ھیذر.

 

 دعونا نبدأ. حسناً.  الرئیسة درایدن:

سیساعدنا ھذا على تحدید الحاضرین ھنا، ویسمح لنا بإدارة  لنقم بالتعارف حول الغرفة للبدء.

 ترتیب المتحدثین عندما نرى طلبات للتحدث.

وأولئك  GACعند النظر إلى ترتیبات الجلوس، ال یمكنني تحدید ما إذا كان ثمة تحدید بین 

 GACولكن ھذه فرصة لكي یعّرف الزمالء في  جلوس.من ناحیة ال GACالذین من خارج 

 عن أنفسھم، ولكي نعرف الحاضرین ھنا وما إلى ذلك.

 لذا سأبدأ بنفسي، ثم سننتقل عبر الغرفة إلى یساري.

وأنا أعمل لدى الحكومة  اسمي ھیذر درایدن، وأعمل رئیسة للجنة االستشاریة الحكومیة.

 تحدید.الكندیة، في وزارة الصناعة على وجھ ال

 تفضلي تریسي.

 

 ، ومن حكومة ترینیداد وتوباغو.GACمرحًبا، أنا تریسي ھاكشو، نائب الرئیس في   تریسي ھاكشو:

 

 

  21من  2صفحة 
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 .GACوكذلك نائب الرئیس في  بیتر نیتفولد من حكومة أسترالیا. مرحباً بكم جمیعاً.  بیتر نیتفولد:

 

 یسرا، ونائب الرئیس الثالث في الوقت الحالي.مرحبا بالجمیع. توماس شنایدر من حكومة سو  توماس شنایدر:

 

 شكًرا. ممثلي الیابان، أرجو أن تعرفوا عن أنفسكم، ثم سننتقل عبر الصف.  الرئیسة درایدن:

 

 اسمي یاماجوشي من حكومة الیابان. مساء الخیر. :یاماجوشي

 

 اسمي (ذاكًرا االسم) من حكومة الیابان. طاب مساؤكم جمیعاً. (غیر مسموع) 

 

 .GACاسمي واناویت أكیوبیوترا، وأنا ممثل تایالند في  مرحًبا. :واناویت أكیوبیوترا

 

 مرحباً، أنا بیتینان كوارمورن باتانا من وكالة تنمیة المعامالت اإللكترونیة، تایالند. :بیتینان كوارمورن باتانا

 

 .NEPADأنا من وكالة  اسمي إدموند كاتیتي. طاب مساؤكم جمیعاً. :إدموند كاتیتي

 

 آلیس مانیوا، مفوضیة االتحاد اإلفریقي. :آلیس مونیوا

 

 أنا رئیس جمعیة المعلومات في مفوضیة االتحاد اإلفریقي. اسمي موكتار ییدالي. صباح الخیر. :موكتار ییدالي
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 اسمي ھنري كاسین من جمھوریة نامیبیا. مساء الخیر. :ھنري كاسین

 

 اسمي أولغا كافالي من األرجنتین. طاب مساؤكم جمیعاً. :أولغا كافالي

 میالغروس كاستانون من البیرو. مرحًبا. :میالغروس كاستانون

 

 .GACمساء الخیر، اسمي نیكوالس كابالیرو، ممثل حكومة الباراغواي في  :نیكوالس كابالیرو

 

وضعنا في خیمة أیتھا الرئیسة، أود أن أسأل، ھل ثمة سبب وراء  كافوس أراستیھ من إیران. :كافوس أراستیھ

 ؟ GACھل ھذا عقاب ما لـ في مثل ھذه األجواء شدیدة الضجیج؟

 شكًرا.

 

 منال إسماعیل من حكومة مصر. مرحًبا. منال إسماعیل:

 

 كامینو مانجون من المفوضیة األوروبیة. مرحًبا، مساء الخیر. :كامینو مانجون

 

لست ممثل المفوضیة األوروبیة الرسمي،  األوروبیة أیضاً.أنا میغین ریتشاردز من المفوضیة  :میغین ریتشاردز

 بل الرس إیریك، ولكني المستشارة الرئیسیة المسؤولة عن حوكمة اإلنترنت.

 

 ال؟ مساء الخیر. :إیریك فورسبیرغ

 حسناً. نعم؟  
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  ال نستطیع سماعك. عذًرا. نعم.  

 أنا إیریك فورسبیرغ أیًضا من المفوضیة األوروبیة. حسناً.

 

 مساء الخیر. باولو مارزانو من حكومة إیطالیا. :باولو مارزانو

 

 (ذاكًرا االسم) من حكومة إیطالیا. (غیر مسموع) 

 

 آنا نیفیز من البرتغال، وسأتحدث بالبرتغالیة بعد ذلك. آنا نیفیز:

 

 مساء الخیر، اسمي بو یونغ كیم من كوریا. :بو یونغ كیم

 

 أنا من حكومة كوریا. ي ھو (ذاكًرا االسم).اسم مرحًبا بالجمیع. (غیر مسموع) 

 

 أولیكساندر تشاروك من أوكرانیا. مرحًبا. :أولیكساندر تشاروك

 

 ستیفین ھانكینز، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر. مساء الخیر. :ستیفین ھانكینز

 شكًرا.

 بریان بیكھام، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. مساء الخیر. :بریان بیكھام

 

 .GACدیفید ساتوال، البنك الدولي، مراقب  مساء الخیر. :دیفید ساتوال
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 أنا جون بیزارو من منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. مرحًبا. :جون بیزارو

 

 (ذاكًرا االسم) من وزارة الشؤون الخارجیة في سویسرا. مساء الخیر. (غیر مسموع) 

 

 شكًرا. توماس دي ھان من حكومة ھولندا.أنا  طاب مساؤكم جمیًعا. :توماس دي ھان

 

 أنا أورنولف ستورم من حكومة النرویج. طاب مساؤكم جمیًعا. أورنولف ستورم:

 

 أنا إلیس لیندبیرغ من حكومة النرویج أیضاً. طاب مساؤكم جمیعاً. :إلیس لیندبیرغ

 

 (ذاكراً االسم) من وفد المفوضیة األوروبیة. (غیر مسموع) 

 تشارد (ذاكراً االسم) من وفد المفوضیة األوروبیة.ری (غیر مسموع) 

 

 أنا جاندیر سانتوس من حكومة البرازیل. مساء الخیر. جاندیر سانتوس:

 

 أنا (ذاكًرا االسم) من إندونیسیا. طاب مساؤكم جمیعاً. (غیر مسموع) 

 

 المعلومات.اسمي (ذاكًرا اسم) من إندونیسیا، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا  (غیر مسموع) 

 شكًرا.
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 أنا (ذاكًرا االسم) من وزارة االتصاالت في األرجنتین. مرحباً. (غیر مسموع) 

 

 أنا بو مارتینسون من السوید، ھیئة التنظیم. مساء الخیر. بو مارتینسون:

 

 مرحباً، اسمي آندریس ھكتور من السوید. آندریس ھكتور:

 

 كارفیل من المملكة المتحدة، وزارة الثقافة واإلعالم والریاضة.مارك  طاب مساؤكم جمیًعا. مارك كارفیل:

 تشارلز تشو، ھیئة تطویر المعلومات واالتصاالت في سنغافورة. مساء الخیر. تشارلز تشو:

 

 اسمي لیم تشون ساي من ھیئة تطویر المعلومات واالتصاالت في سنغافورة. مرحًبا. لیم تشون ساي:

 

 ھیئة تكنولوجیا المعلوات واالتصاالت، ممثل مالي. ھاوا دیاكیت، :ھاوا دیاكیت

 

 الموسا أولبییغو، وزارة تطویر االقتصاد والبرید، بوركینا فاسو. :الموسا أولبییغو

 

أنا  .2000لعام  GACكنت عضواً في وفد نیوزیالندا في  بیتر دینغیت ثراش. مساء الخیر. بیتر دینغیت ثراش:

 ھنا بصفة شخصیة.

 

 اسمي كریدین آبي من ناورو. مساء الخیر. كریدین آبي:
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 اسمي بار برومارك، وأنا أمثل حكومة جزیرة نیوي. مساء الخیر. بار برومارك:

 

 اسمي دیولیندو كوستا من ساو تومي وبرینسیب. مساء الخیر. دیولیندو كوستا:

 

 أنا من حكومة بلجیكا. اسمي تشارلز. مساء الخیر. تشارلز:

 

 أنا جیما كامبیلوس من إسبانیا. الخیر. مساء جیما كامبیلوس:

 

 جولیا وولمان من حكومة الدانمارك. مرحًبا. جولیا وولمان:

 

 أنا فین بیترسون من حكومة الدانمارك. مساء الخیر. فین بیترسون:

 

 عماد حب هللا من لبنان. طاب مساؤكم جمیعاً. عماد حب هللا:

 

 ارد توماس من الدومینیكان.مساء الخیر لكم جمیًعا، بیرن بیرنارد توماس:

 

 أندریا تودوران من حكومة كندا. مرحباً بكم جمیعاً. أندریا تودوران:

 

 مساء الخیر، نوكوال تریلوار من حكومة نیوزیالندا. نوكوال تریلوار:
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 أنا سوزان رادیل من الوالیات المتحدة. طاب مساؤكم جمیًعا. شكًرا. سوزان رادیل:

 

 ماریان كولین من حكومة أسترالیا. الخیر.مساء  ماریان كولین:

 

 اسمي سافا سافیتش من صربیا، وزارة التجارة والسیاحة واالتصاالت. مساء الخیر. سافا سافیتش:

 شكًرا.

 

 مورو ملیتا من دولة الفاتیكان. مساء الخیر. مورو میلیتا:

 

 .GACاسمي (ذاكًرا االسم)، وأنا ممثل حكومة إسرائیل في  مساء الخیر. (غیر مسموع) 

 شكًرا.

 

 یوفال من إسرائیل. مساء الخیر. یویفال:

 

 إیمانویل أدجوفي، المنظمة الدولیة للدول الفرانكفونیة. مساء الخیر. إیمانویل أدجوفي:

 

 اسمي (ذاكًرا االسم) من كینیا. مساء الخیر. (غیر مسموع) 

 

 اسمي سیالس (ذاكًرا االسم) من كینیا. .مساء الخیر سیالس:
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 من رواندا. GACأنا جاستین روجو، عضو  مساء الخیر. جاستین روجو:

 

 .GACمن منظمة التعاون اإلسالمي، مراقب  اسمي وجدي الكویلیتي. طاب مساؤكم جمیًعا. :وجدي الكویلیتي

 شكًرا.

 

 شكًرا. أنا غاري كامبیل من جامایكا. مساء الخیر. :غاري كامبیل

 

 مساء الخیر. أنا جاك لیبما، ممثل حكومة إستونیا. :جاك لیبما

 

 مساء الخیر. أنا آلیخاندرو إیراسبیوم من حكومة األوروغواي. :آلیخاندرو إیراسبیوم

 

 شكًرا. مساء الخیر. اسمي ھیوبرت شوتنر من الحكومة األلمانیة، وزارة الشؤون االقتصادیة. :ھیوبرت شوتنر

 

أنا من حكومة أسترالیا. وأود التعقیب على كلمات السید  اسمي كریسیتیان سینغر. مساء الخیر. :سینغركریسیتیان 

كانت المرة األولى في  إلى خیمة. GACآراتسیھ بخصوص الخیمة، ھذه ثاني مرة یتم بھا نفي 

 .GACإلى  ICANNالھند قبل ستة سنوات، وأرجو أال تكون ھذه داللة على نظرة 

 

مساء الخیر. نایجل كاسیمیري، ممثل منظمة التنمیة المشتركة التحاد االتصاالت الكاریبي،  :میرينایجل كاسی

 .GACمراقب 

 

 وأمثل كولومبیا. اسمي فیرینا ویبر. مساء الخیر. :فیرینا ویبر
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 أنا دامیان كودفیل، وأمثل حكومة فرنسا. طاب مساؤكم جمیعاً. :دامیان كودفیل

 

(ذاكًرا االسم)، الممثل الجدید عن  (ذاكًرا االسم)، مستشار ممثل اتحاد روسیا. ر.مساء الخی (غیر مسموع) 

 شكًرا. روسیا.

 

 أنا لوران (ذاكًرا االسم) من وزارة االقتصاد الفرنسیة. مساء الخیر. لوران:

 

 أنا (ذاكًرا االسم) من الوالیات المتحدة. مساء الخیر. (غیر مسموع) 

 

 أنا تشین تشانغ شو من تایوان. بالجمیع.مرحباً  :تشین تشانغ شو

 

 ھنا في لوس أنجلوس. GACوأرحب بكم مجدداً باجتماعات  شكرا لكم جمیعاً.  الرئیسة درایدن:

 أعتقد أننا تعرفنا على جمیع الحاضرین اآلن.

إذا كانت السماعات أمامكم، أرجو منكم  وسیساعد وضع السماعات على تخفیف الضجیج.

 مع بعضنا البعض بسھولة أكبر.استخدامھا حتى نس

 ثمة عدد من البنود التي علینا مناقشتھا في القسم األول من جدول أعمالنا قبل االستراحة. حسناً.

وفي البدایة، ثمة بند جدول أعمال یتعلق بتحدیث من الرئیسة ونوابھا، وسنحاول التشدید على 

سأقدم تقریراً  وجھاً لوجھ. GACء األمور الرئیسیة أو آخر التطورات منذ آخر اجتماع ألعضا

عن عدة أمور ھنا، ثم سنناقش جدول أعمالنا، عندما ننظر عن قرب أكثر على ذلك من خالل 

النظرة العامة لجدول أعمال ھذا األسبوع، یمكننا أیضاً إجراء المزید من النقاشات حول ھذه 

 ألخیرة.المواضیع وما یلزمنا فعلھ على وجھ التحدید على ضوء التطورات ا
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كما ھو الحال غالباً، تتطور األمور باستمرار، وتحدث باستمرار، وسنبذل قصارى جھدنا 

لتحدید ھذه التطورات حتى نتمكن من تحدید ما یلزمنا فعلھ في ھذه االجتماعات واتخاذ أیة 

 قرارات یلزمنا اتخاذھا أثناء وجودنا ھنا.

، سیدرك أولئك منكم ممن ICANNأردت أن أذكر، بخصوص تعزیز عملیة المساءلة في 

قد نشر عملیة إلى المجتمع، وثمة عدد  ICANNیتابعون ھذه المسألة بین الجلسات أن طاقم 

ومن أجل إثارة ھذه المخاوف، اجتماع قادة  من المسائل أو المخاوف حول تلك العملیة.

 المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة ومجموعات أصحاب المصلحة والدوائر ضمن

ICANN .لذا تم نشر رسالة بأن قادة المنظمات، وأنا من  معاً للتعبیر عن بعض المخاوف

، بأن ثمة حاجة للنظر في بعض ICANNبینھم، قد وقعوا على طلب اإلیقاف أو الطلب من 

،  GACإنھا مسألة بالغة األھمیة للمجتمع، وبالغة األھمیة لـ المسائل المرتبطة بھذه العملیة.

، وخاصة منذ ICANNلحكومات المساھمة بالكثیر من ناحیة مسائل المساءلة في وحیث یمكن ل

 .IANAربطھا بانتقال اإلشراف على 

كما التزمنا أیضاً بتقدیم بعض اآلراء التعقیبیة خالل سبعة أیام حیث  لذا نقلنا تلك الرسالة.

 ومجلس إدارتھا. ICANNوتم نقلھا إلى طاقم عمل  وضعنا قائمة باألسئلة.

وال  ولیست عاملة بالكامل. ومنذ ذلك الحین، نشرنا عملیة منقحة. م تلقینا رداً على تلك األسئلة.ث

فھمت أنھ تم تعمیمھا بوقت  ما زال ثمة بعض المسائل التي ینبغي تسویتھا. متطورة بالكامل.

علیقات لذا أود إعالمكم بأن لدینا عملیة منقحة تعكس بشكل أفضل بكثیر الت متأخر من لیلة أمس.

لذا أردت إعالمكم بأن ثمة المزید من التطورات األخیرة التي  واألسئلة والمخاوف التي أثیرت.

لم یتم تصویرھا في مواد اإلیجاز، ولكنھا ستكون أساس الكثیر من النقاشات ھنا في ھذا 

 فقط، بل في أماكن أخرى أیضاً. GACاألسبوع، لیس في 

ن نتمكن عندھا من تحدید ما یلزمنا فعلھ ھنا في ھذا وآمل أ وأعتقد أن ھذا تطور إیجابي.

 ھذا بخصوص تعزیز المساءلة. األسبوع.

المسألة األخرى التي أمضینا معظم وقتنا بمناقشتھا أمس ھي اجتماع آخر بین المدیر التنفیذي 

قدمت تقریراً عن ھذه  .ICANNوالطاقم التنفیذي وجمیع رؤساء وقادة األجزاء المختلفة من 

لذا عقدنا اجتماعاً وجھاً لوجھ قبل بدء  وأصبح أمراً اعتیادیاً. االجتماعات بضعة مرات.

ICANN. .وركز معظم  وكذلك أجرینا مكالمات ھاتفیة بین الجلسات للتحدث حول عدة مسائل
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 ICANNوكیفیة تحدید أولویات العمل في  ICANNاجتماعنا على مسألة حمل العمل في 

 لضمان أن ھذا نشاط یدفعھ المجتمع. وتحدید آلیة أو طریقة

نحن،  لسنا جمیعاً ما یحرك العمل. ألننا جمیعاً لدینا مخاوف. وأعتقد أن ھذا إیجابي للغایة.

 كلجنة استشاریة، نكون عادة الطرف المتلقي للعمل الذي باشرت بھ أجزاء أخرى من المجتمع.

وكذلك جاھزین داخلیاً للحصول على وأعتقد أن علینا أن نظل واضحین حول ما یعنیھ ھذا لنا، 

ثمة  الدعم الذي یلزمنا واآللیات للتمكن من تحدید أولویات ما یلزمنا التركیز علیھ بالنسبة لنا.

 أمور كثیرة یجب القیام بھا ببساطة. ولیس ثمة اتفاق حول أولویات المنظمة.

 ذا تطور إیجابي للغایة.وأعتقد أن ھ لذا فإنھا بدایة لبدء العمل بالتشكل حول ھذه المسائل.

ولكني  وسیتم اإلبالغ عن المزید بخصوص ذلك مع تطور األوضاع. أجرینا نقاشاً مثمراً للغایة.

 أردت لفت أنظاركم إلى ھذا.

ولكن، للتأكید أیضاً،  البریدیة. GACوثمة بند آخر، للتأكید فقط، أرسلت مالحظة إلى قائمة 

نھایة اجتماع لوس أنجلوس. لذا سیكون ھذا آخر  سأسلمھا إلى الرئیس المنتخب حدیثاً في

ولكني أردت  لذا من المؤكد أن كل شيء سیجري بسالسة بما أنھ آخر اجتماع لي. اجتماع لي.

 التأكید على ھذا المخطط.

وعلى ضوء حقیقة أن علینا القیام  وأنتظر منكم جمیعاً أن یسیر االنتقال بأكثر سالسة ممكنة.

واالطالع على مستجدات مسائل  علینا مناقشة مواضیع كثیرة. األسبوع.بأعمال كثیرة في ھذا 

عملیة االنتخابات التي سنسمع المزید عنھا من ناحیة العملیة ھذا األسبوع ھي مسألة  كثیرة.

أرید أن نتمكن من الحفاظ على تركیزنا على عملنا وإنھاء كل ما  بالغة األھمیة كما ھو واضح.

 ا.یلزمنا أثناء وجودنا ھن

لدینا إعالن مرتبط بطاقم العمل سیطلعنا علیھ  ھذه ھي األمور الرئیسیة التي أردت إثارتھا.

 تفضل أولوف. .GACثم سنواصل تكریم األعضاء والمراقبین الجدد في  أولوف.

 

یشرفنا اإلعالن أن كارین بیرسیت، والتي تعمل في مجلس إدارتنا في دعم  شكًرا لك، ھیذر.  أولوف نوردلینغ:

 . GACالذي یقدم الدعم لـ ICANNستنضمن إلى فریق  – أین أنت كارین؟ – مجلس اإلدارة

من طرف  GACوستنضم إلي وإلى جولیا لدعم  إنھا تتمتع بخبرة طویلة. إنھا ھناك. ھا أنت.

 وشكراً لكم. .ICANNطاقم عمل 
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إننا نتطلع شوقاً لسماع المزید حول الدور ورؤیتك ھنا في  وأھالً بك كارین. شكًرا لك أولوف.  الرئیسة درایدن:

GAC. .شكًرا 

 قبل أن أنتقل إلى الترحیب بأعضائنا ومراقبینا الجدد، ممثل إیران. – من ناحیة

 

 شكًرا لك، ھیذر. ممثل إیران: 

ولم أرك من قبل بمثل ھذه السعادة وتبتسمین بھذا  .GACشاركت في اجتماعات كثیرة في 

ربنا لھذا السبب وضعونا تحت ھذه الخیمة  وكنا مشاغبین. ذا یعني أنك سئمت منا.ھ القدر.

وأنت بغایة السعادة والسرور وتبتسمین كثیراً لتتركي لنا انطباعاً جیداً  بطلب منك لتأدیبنا.

ھذه ھي النقطة  إنك بغایة الجمال والروعة والجاذبیة، وكذلك كثیرة االبتسام. سیدوم إلى األبد.

 ى.األول

 [ تصفیق ]

النقطة الثانیة سیدتي الرئیسیة، أعتقد أنھ في وقت لیس بالبعید، اسمحي لنا من فضلك بمناقشة 

وال أود  ونود مناقشتھا ومشاركتھا مع الزمالء. لدینا مخاوف وصعوبات جدیة. عملیة المساءلة.

ولكن أرجو  تموه.وسترغبون باتباع ما توقع لقد قمتم بترتیب أنفسكم. استعجالكم في برنامجكم.

لقد دار حوار على البرید  منك أن نتمكن من مناقشة ھذا قبل االجتماع مع مجلس اإلدارة.

ونود التعبیر عن آرائنا حیال  اإللكتروني بین األطراف، وبعض النقاشات الشفویة مع الزمالء.

 شفافة وال إنھا لیس واضحة وال وأعتقد أنھ ینبغي إیقاف ووقف ھذه العملیة. ذلك بشكل رسمي.

 شكًرا. مقبولة.

 

سنحظى بفرصة في نھایة الیوم للتعبیر عن المسائل الرئیسیة المرتبطة  شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیسة درایدن:

ثم سنحظى بفرص أخرى على مدار  ، تلك العملیة.IANAبتعزیز المساءلة، إلى جانب إشراف 

كما سنحظى  ذلك في نھایة الیوم، ثم في جلسة أخرى. GACلذا سنفعل عندما تناقش  األسبوع.

بفرصة كالمعتاد لطرح األسئلة التي نریدھا على مجلس اإلدارة إذا اعتبرنا أنھ من المناسب فعل 

 ذلك.
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 وشكراً لك على تقدیم وجھة النظر ھذه.

 حسًنا.

وجمھوریة  نرحب بممثلي ألبانیا ونود الترحیب بالمزید من األعضاء. لننتقل إلى بند آخر.

ھذه أخبار رائعة  .GACالدومینیكان وغامبیا والنیجر وسانت لوسیا، وكلھم أعضاء جدد في 

 ونرحب بالزمالء الجدد.

 وتالیاً، سنقدم موظف االرتباط الجدید للمنظمة الداعمة لألسماء العامة.

لشفافیة، لمنحكم معلومات عن الخلفیة، حتى تعرفوا نتیجة توصیات فریق مراجعة المسؤولیة وا

بوقت مبكر  GACما زال العمل جاٍر على أحد مجاالت العمل، وھو النظر في كیفیة إشراك 

وكیفیة تحسین أو تنسیق االتصاالت، وعلى وجھ  ICANNفي عملیة وضع السیاسة ھنا في 

، ألنھ معظم العمل یحدث بالترابط مع نطاقات المستوى األعلى GNSOالخصوص مع 

وفي  ي منظمة معقدة تضم العدید من مجموعات أصحاب المصلحة.ھ GNSOكما أن  العامة.

إن ھذا عمل جاٍر برئاسة  أي وقت معین، یكون العمل جاریاً على عدة أعمال في آٍن واحد.

  ، جوناثین روبینسون.GNSO، إلى جانب رئیس مجلس GACمنال إسماعیل من مصر في 

وأحد االقتراحات، أو إحدى األفكار التي ظھرت للمساعدة على تنسیق ذلك كانت موظف 

ویساعدنا على ذلك التواصل،  GACیتابع العمل الذي یحدث ھنا في  GNSOارتباط من 

 حول المسائل المھمة لنا وطریقة عملنا وما إلى ذلك. GNSOویساعدنا على تعزیز الفھم في 

 – ھال منال. – الھ میسون كول، ھل أنت ھنا؟

 

وكان علیھ حضور اجتماع  أود التنویھ أن میسون أرسل بریداً إلكترونیاً للتو. معذرة یا ھیثر.  منال إسماعیل:

 لذا یعتذر ألنھ سیتأخر قلیالً. المشترك. GAC/GNSOوھم یناقشون اجتماع  للمجلس.

 وشكراً لكم. سیحضر اجتماع المجلس ثم سینضم إلینا حالما ینتھي.
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وسنبذل  حسناً. عندما یصل میسون، سنعرفكم علیھ حتى ترون وجھھ. شكًرا لك على ھذا.  الرئیسة درایدن:

ولكني متأكدة  جھود للسیطرة على التوقعات حول ذلك الدور وكیف یمكن لمیسون العمل معنا.

اجتماعاتنا أن بوسعنا االعتماد علیكم جمیعاً لمساعدة میسون والترحیب بوجوده وجلوسھ في 

 المفتوحة عندما یتمكن من فعل ذلك. وستعتادون على رؤیتھ ھنا في اجتماعاتنا.

 وسنرجع لمناقشة ھذا عندما ینضم إلینا میسون. لنترك األمر عند ھذا الحد.

 حسناً.  

وسوف ننطلق  سأنتقل إلى توم لیقدم لنا أھم المقتطفات. تالیاً، سنناقش النظرة العامة لألسبوع.

 شكًرا لك، توم. النقطة. من تلك

 

سأنوه ببعض البنود المثیرة لالھتمام في جدول األعمال، وكذلك ألفت انتباه  شكًرا لك، ھیذر.  توم دیل:

GAC  إلى عدد من الجلسات المھمة التي ستتم إقامتھا في یوم االثنین على وجھ الخصوص

مة عدد من الجلسات ولكن ث یوم االثنین. GACوبالطبع، لن تجتمع  .ICANNعلى نطاق 

 المھمة التي حاولنا التشدید علیھا في جدول األعمال الذي تم تعمیمھ.

 GACالجدیدة للجول الحالیة ورد مجلس اإلدارة على مشورة  gTLDsوالیوم، سنناقش 

 GACكما سنسمع عن عمل فریق إشراك أصحاب المصلحة العالمیة من  المدمجة من لندن.

وفي الغد، حددت  حول ھذه المسألة. GACومجموعة عمل  GACوالتفاعل المحتمل مع 

GAC  الكثیر من الوقت لمناقشة المسألتین اللتین ذكرتھما ھیذر في عدة مناسبات، وھما انتقال

 ومسائل الحوكمة. ICANNومساءلة  IANAاإلشراف على 

االثنین، بصفتھا ستتولى قیادة االجتماعات یوم  – و أیضاً. WHOISكما سناقش  عذًرا. – ھال

وكذلك عدد من المواضیع المثیرة  WHOISفي نقاش اللجنة العامة حول  GACستشارك 

جمیع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة یوم  – لالھتمام التي اتفقت علیھا المنظمات

 االثنین.

ام في یوم االثنین، یرجى المالحظة أن تلك الجلسة التي ذكرتھا حول المواضیع المثیرة لالھتم

ومن  .ICANNاألولى ھي دور اللجان االستشاریة في عملیة وضع سیاسة  ستناقش مسألتین.

والمسألة األخرى في تلك الجلسة التي ستقام  ستقدم بعض اآلراء حول ذلك. GACالواضح أن 
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الجدیدة،  gTLDsصباح االثنین ھي مناقشة قضایا الجولة الثانیة أو الجولة التالیة من 

 وسنناقش وثیقة حول ذلك في وقت الحق عصر الیوم.

عن اھتمامھا الشدید بھا سابقاً وأثناء اجتماع لندن، تلك  GAC، التي أعرب WHOISجلسة 

 ، ستقام عصر یوم االثنین.GAC، بالغة األھمیة بالنسبة إلى WHOISالجلسة عن 

اإلجرائیة بعد قلیل، والفترة  ، والتي ستتحدث زمیلتي میشیل عن مسائلھاGACانتخابات 

 .GACیوم الثالثاء ھنا في  المتبقیة من االنتخابات ستقام یوم الثالثاء.

 – وأنا مع مجلس اإلدارة بوقت متأخر من عصر یوم األربعاء. GACسیتم عقد اجتماع 

في صباح یوم األربعاء، ألفت أنظاركم على وجھ  بوقت متأخر من یوم الثالثاء. – عذراً 

المفتوح الذي یعقب أولى تلك الجلسات التي تم عقدھا  GACص إلى جلسة منتدى الخصو

في إسطنبول لشرح  IGFبنجاح في االجتماع في لندن وكذلك في ھذا االجتماع واجتماع 

GAC .إلى العالم بأكملھ 

 ، وكالمعتاد، جلسة مغلقة إلعداد مسودة البیان الرسمي.GACأثناء عصر یوم األربعاء، ستعقد 

جمیع الجلسات  في ھذه المرة. GACسة عصر یوم األربعاء ھي الجلسة الوحیدة المغلقة في جل

وفي النھایة، في صباح یوم الخمیس، سیتم عقد عدد من االجتماعات  األخرى ھي مفتوحة.

 لذا ألفت انتباھكم إلى ھذه الجلسات. .GACحول التخطیط والتنظیم العام لعمل 

 شكًرا لك، ھیذر. ھذه ھي المسائل الرئیسیة.

 ھل ثمة أیة استفسارات أو تعلیقات حول جدول األعمال؟ شكراً لك توم على ھذه النظرة العامة.  الرئیسة درایدن:

 إذن دعونا نواصل. حسًنا. حسناً.

ھو المزود الخارجي لدعم  ACIGكما تعرفون،  .ACIGالبند التالي ھو تحدیث حول عقد 

والطالعكم على أحدث المستجدات،  مثالي لھذه اللجنة. السكرتاریا المشاركة لتقدیم دعم

أصبحت االتفاقیة طوبلة األمد التي تمت مناقشتھا أو التي سعیت لتحقیقھا بما یتماشى مع ما 

 اآلن. ICANNوالمتبرعین بانتظار توقیع  ACIGللعمل مع  GACأعتقد أنھ طموحات 

وبالطبع،  لعقد بانتظار التوقیع.وا وبخصوص دوري في ذلك، فقد أنھیت مھماتي ودوري بھ.

وكذلك  بدورھم، وكانوا یتمتعون بالمرونة إلیصالنا إلى ھذه النقطة. ACIGقاموا في 

ولكن یساھم المتبرعین في العملیة وساعدونا  ال أرغب بالتحدث نیابة عنھم. المتبرعین بالطبع.

 على الوصول إلى ھذه المرحلة.
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 وھذا كل ما أود اطالعكم علیھ.

 .ICANNوكما قلت، االتفاقیة طویلة األمد بانتظار توقیع 

سأنتقل اآلن إلى البند األخیر في ھذا القسم األول من اجتماعنا، وھو تلقي تحدیث حول عملیة 

 وبھذا، سأنتقل إلى میشیل، تفضلي. االنتخابات، وكیفیة البدء بانتخابات ھذا األسبوع.

 

وألننا شركة استشاریة  .ACIG/GACوأعمل في سكرتاریا  سكوت توكر.أنا میشیل  مرحًبا.  میشیل سكوت توكر:

 .GACوكذلك  ICANNمستقلة، فقد طلبوا منا إدارة عملیة االنتخابات ألننا مستقلین عن 

وبدأت بقبول  ھي جاریة منذ آخر أسبوعین. GACعملیة انتخاب رئیس ونواب رئیس 

الذین لم یستطیعوا  GACمن ممثلي  سبتمبر 29األصوات عن طریق البرید اإللكتروني في 

في یوم الثالثاء، سیحظى الممثلین  تم إغالق باب التصویت أمس. حضور ھذا االجتماع الیوم.

انتخابات على الطریقة القدیمة بأخذ ورقة  المتواجدین ھنا بالفرصة للتصویت في اقتراع.

لبرید اإللكتروني، فال إذا قمتم بالتصویت بالفعل عن طریق ا ووضعھا في صندوق االقتراع.

 ال یمكنكم التصویت سوى مرة واحدة. تصوتوا یوم الثالثاء.

 سیكون ذلك بعد استراحة احتساء القھوة. صباح یوم الثالثاء. GACسنصوت النتخاب رئیس 

 ھي عامین مع فرصة التمدید لعامین آخرین بعد ذلك. GACمدة عمل رئیس 

ھ في نھایة اجتماع مراكش، أي نھایة االجتماع ستبدأ مدة عمل سیكون رجالً. – ھو أو ھي

مدة عمل نواب الرئیس ھي عام  ولكن بسبب رحیل ھیذر، سنقوم بترتیبات أخرى لذلك. القادم.

ومجدداً، سیبدؤون عملھم رسمیاً في نھایة اجتماع  واحد مع فرصة التمدید لعام آخر بعد ذلك.

 ني سأرجع إلى ذلك بعد قلیل.مھالً لحظة بخصوص مدة عمل نواب الرئیس، أل مراكش.

 التصویت في ھذه االنتخابات. GACیحق لممثلي 

 GACألن أسماؤكم ستكون مدرجة على قائمة ممثلي  GACستعرفون إن كنتم ممثلین عن 

 اإللكتروني. GACعلى موقع 

 تلك، فلن تكونوا مؤھلین للتصویت. GACإذا لم تظھر أسماؤكم على قائمة ممثلي 
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إذا كنتم  سبتمبر قبل أن نبدأ عملیة البرید اإللكتروني. 26یل تلك القائمة في وانتھت فرصة تعد

إذا لم تظھر أسماؤكم  سبتمبر، فلن تكونوا مؤھلین للتصویت. 26أعضاء جدد وانضممتم بعد 

 على تلك القائمة، فلن تكونوا مؤھلین للتصویت.

آمل أن أقوم بإعداد طاوالت  تقنیة.ستكون العملیة غیر  سنقوم بعملیة االقتراع في یوم الثالثاء.

سأحمل قائمتي معي بنسخة مطبوعة عن تلك القائمة من  وستقفون بصف منتظم أمامي. ھناك.

 وستقولون "كندا" على سبیل المثال. وسأسألكم "َمن تمثلون؟" وستأتون إلي. الموقع اإللكتروني.

المنظمة بترتیب أبجدي بحسب سأبحث عن كندا على قائمتي  ھل یمكنني استخدامك كمثال؟

وسأتحقق من أسماؤكم على  وقد تجیبون "ھیذر درادین". ثم سأسألكم عن أسماؤكم. الدولة.

ولیس علیكم سوى التأشیر على مرشحكم المفضل على تلك الورقة  القائمة، وأعطیكم ورقة.

یسوا سأشرح ھذا كلھ مجدداً یوم الثالثاء ألني بعض األعضاء ل ووضعھا في الصندوق.

  حاضرین الیوم ولكنھم سیحضرون یوم الثالثاء.

إذا كان لكندا مثالً ممثل آخر یقف بالطابور بعد ھیذر ویقترب مني وأسألھ "َمن تمثل؟" فیرد 

وعندھا سأقول "أنا آسفة أندریا، ولكن كندا  وأبحث عن كندا. – نعم، أنظر إلیك أندریا – "كندا"

ألنھا  یثیرون الفضجة، ولكن لنفترض أن أندریا ستفعل. نعرف أن الكندیین ال صوتت بالفعل".

عذراً  ، ولیس ھیذر.GACوتعتقد أنھا ینبغي أن تكون ممثلة  من وكالة مختلفة عن ھیذر.

وسأطلب من  عضو واحد، صوت واحد. لقد صوتت كندا بالفعل. ال یمكنك التصویت. أندریا.

  توم مرافقتھا إلى خارج الغرفة.

ولكن  ال داعي ألن أعرف ذلك مسبقاً. مثلین، علیكم تحدید من علیھ التصویت.لذا إذا كان ثمة م

 علیكم حل ذلك ودیاً لیقترب ممثل واحد فقط من الطاولة ویقوم بالتصویت. تفضلوا بتحدید ذلك.

 سیجعل ھذا من عملي أسھل كثیراً.

أرجو أن یسیر كل شيء على ما یرام، وأن  سنصوت بعد استراحة احتساء القھوة مباشرة.

بھذا الشكل، عندما  قبل استراحة الغداء. GACأتمكن من اإلعالن عن الفائز بانتخابات رئیس 

وقد  ، ستعرفون من سیكون الرئیس.GACنرجع في الصعر للتصویت على نواب رئیس 

ىء التشغیلیة حول ضمان تتخذون قراراتكم حول النواب مع األخذ بعین االعتبار ما تملیھ المباد

 التنویع الجغرافي المناسب.
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 وسأقوم بالتأشیر على أسمائكم. ستقفون بطابور. ستكون العملیة مشابھة عصر یوم الثالثاء.

وأرجو أن أعلن عن أسماء الفائزین  عذًرا. ولن ألقي قلمي علیكم. وستقومون بالتصویت.

 األربعاء.بانتخابات نواب الرئیس في الیوم التالي یوم 

 سیكون ھذا معقد أكثر قلیالً، لذا سأحتاج إلى مزید من الوقت للتأكد من صحة التعداد.

أعرف أننا تناقشنا في الماضي عن إضافة المزید  ستصوتون النتخاب ثالثة نواب رئیس فقط.

من أجل تغییر  وكانت ھذه مسألة نقاش مستمر ضمن السكرتاریا. من نواب الرئیس إلى العملیة.

ومن أجل تغییر المبادىء التشغیلیة، یتطلب  دد نواب الرئیس، علینا تغییر المبادىء التشغیلیة.ع

 ذلك عملیة تمتد لفترة اجتماعین.

وفي النھایة، قررنا أن ھذا لن یمنحنا المستوى المناسب من الشفافیة إذا قمنا بعملیة تغییر 

إذا قمنا بعملیة تغییر  – ح؟الصوت یتقطع، صحی – المبادىء التشغیلیة في الوقت نفسھ

 المبادىء التشغیلیة في الوقت نفسھ مع عملیة االنتخابات.

وفي اجتماع مراكش، سنحدد بند في جدول األعمال لتغییر المبادىء  لذا سنجري االنتخابات.

 التشغیلیة، إذا كان ھذا ما تریدون فعلھ.

 الرئیس، فسیكون ھذا رائعاً. وتوصلت إلى إجماع حول تغییر عدد نواب GACلذا، إذا وافقت 

ثم في  ویمكنكم المصادقة علیھا في االجتماع األوسط في العام. سنبدأ تلك العملیة في مراكش.

في  تذكروا أن مدة عمل نواب الرئیس تمتد لعام واحد فقط. – االجتماع األخیر من العام

لقد قمنا بذلك  لرئیس.االجتماع األخیر من العام، قد نجري انتخابات أخرى الختیار نواب ا

 قصداً للفصل بین العملیتین حتى تكون واضحة وشفافة للجمیع.

سأعود إلى ھیذر. ولكن تذكروا أن  ھذا كل ما أود قولھ كما أعتقد. العملیة. ماذا غیر ذلك؟

 سأعود إلى ھیذر. وأتطلع شوًقا لرؤیتكم ھناك. االقتراع یوم الثالثاء.

 

 ممثل إیران. ھل ثمة أیة استفسارات حول ھذه المرحلة من العملیة؟ یشیل.شكراً جزیالً م  ھیذر درایدن:
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الذین ال  GACنعم، بالنسبة إلى أعضاء  مجرد نقطة للتوضیح فقط. شكًرا سیدتي الرئیسة.  ممثل إیران:

 – ولكن یجب أال یكون التصویت ، یمكنھم التصویت عبر اإلنترنت.GACیحضرون اجتماع 

وعند تعداد األصوات، ینبغي أخذ ذلك بعین  لحفاظ على سریتھ.یجب ا یجب عدم كشفھ.

 االعتبار.

 لیست عملیة واضحة ألن ثمة دول عدیدة. ھذا أمر یجب أن نأخذه بعین االعتبار في المستقبل.

التخلص من  – ونشرھا ولكن لن یتم تعدادھا إال في یوم التعداد. وھي تصوت عبر اإلنترنت.

وھذا أمر ال أشكك بھ في  وما إلى ذلك قد یكون لھ تأثیر على العملیة.اآلخرین أو الكشف عنھم 

 ولكن یجب التزام الحرص فیما سنفعلھ بالمستقبل. شكراً لكم. ھذا التصویت.

 

 میشیل. شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیسة درایدن:

 

یر المبادىء التشغیلیة، بعد عندما نصل إلى اجتماع مراكش ونناقش تغی أتفق مع ھذا الرأي.  میشیل سكوت توكر:

على سبیل المثال،  إذنكم، سأطلب تغییر بعض األمور األخرى في المبادىء التشغیلیة أیضاً.

 ال أعتقد أننا سنرغب بفعل ذلك. تشیر عملیة التصویت حالیاً إلى التصویت بواسطة الفاكس.

نفرض ساعة للقیام  أود تغییر ذلك للسماح للمبادىء التشغیلیة للسماح بالتصویت بحیث ال

لذا، بینما نغیر المبادىء التشغیلیة، قد نستغل الفرصة لتنظیمھا وإجراء بعض  باالقتراع.

التغییرات اإلجرائیة لتشدید المسائل باستخدام الدروس التي تعلمناھا من العملیة التي ینبغي أن 

 تتم بالضرورة وفقاً للمبادىء التشغیلیة الحالیة.

 

  ال أرى أي استفسارات أخرى في ھذه المرحلة. حسناً. شكًرا لك، میشیل.  الرئیسة درایدن:

 

 

 [ نھایة النص ]
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