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الثانیة ونفھم أن ھناك جلسة جیدة للغایة یفصلنا ثماني دقائق عن الساعة  لذلك مرحبًا بعودتكم.  الرئیس شنایدر:

ھذا ھو سبب أن بعضنا لیس ھنا  جاریة في مجموعة عمل للمناطق التي تفتقر إلى الخدمات.

 حتى اآلن، ولكن مع ذلك، نحتاج للبدء.

حیث سیكون لدینا اثنین من األشخاص المھمین، جیمس وباتریك  SSACلدینا جلسة اآلن مع 

ة حول العدید من األمور، كما أنھم أمامنا في نقاش واحد، وھو النقاش لدیھما معرفة كبیر ھنا.

التي اتخذت قرار بذلك،  SSACحول نموذج العضویة للمساءلة بالطبع حیث یشاركون في 

دون المساس بما نناقشھ، ولكن قد مھم لنا في ھذه المرحلة حیث أننا نرید على وجھ الخصوص 

بابھم التي أدت إلى القرار، ولكن مرة أخرى، تحلیلھم مشاركتھم بقدر قلیل من آرائھم وأس

لذا، لیس ھذا ھو السبب الوحید لوجودھم ھنا، ولكننا نحاول عادةً  لمناقشة تمكین المجتمع ھذه.

أن نتبادل األفكار معھم، دعنا نقول بعض مشكالت األمن واالستقرار العادیة واألكثر تقنیة، 

أنھم قد یقدمون لنا بعض المعلومات حول ما یفكرون فیھ،  ولكن ھذا الوقت باإلضافة إلى حقیقة

واألمور التي یجب أن تعلمھا الحكومات، وقد كانت أحد األفكار المحددة وجود تبادل معھم، 

 ومناقشات المساءلة الجاریة. IANAحتى نتمكن من تبادل المعلومات حول تقییمھم النتقال 

أن نحقق أقصى استغالل لھ، وأعتقد أننا نبدأ اآلن من  لذا، لدینا وقت ضیق للغایة، ولكننا نتمنى

 خالل منحكم الكلمة.

 شكًرا جزیالً.

 

، SSAC، وسنحاول أنا وجیم، نائب رئیس SSACباتریك فالتستروم، رئیس  شكًرا جزیالً.  باتریك فالتستروم:

 االنتقال بأسرع ما یمكن إلى المشكالت التي تھتمون بھا.

 والتالي مرة أخرى. فضلك.الشریحة التالیة من   

بأننا لجنة  SSACأرید، بالرغم من ذلك، أن أبدأ بالتوضیح لألشخاص الجدیدین على 

 .ICANNونحن معینین من قبل مجلس إدارة  عضًوا. 35لدینا  .GACاستشاریة مثل 

ویتضمن مرسوم التأسیس، المھم بالفعل لتذكر متى سندخل في المناقشات، تقدیم النصیحة 
 

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

 .كسجل رسمي
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والمجلس بشأن األحداث ذات الصلة بأمان وتكامل أنظمة تخصیص أسماء  ICANNلمجتمع 

 ھذا ھو مرسوم التأسیس، وھو ما نقوم بھ. وعناوین اإلنترنت.

 .2002منشوًرا منذ  71ونحن نقدم النصیحة من خالل إصدار المنشورات، ولدینا 

 الشریحة التالیة من فضلك.  

ویقوم فریق العمل ببعض  م بإنشاء فریق عمل داخلي.والعملیة التي نستخدمھا ھي أننا نقو

 ككل بإجراء مراجعة واعتماد التقریر الذي یتم نشره بعدھا. SSACاألبحاث والكتابة ثم تقوم 

وھو  .IANAوقد كان اثنان من الثالثة منشورات األخیرة التي أصدرناھا متعلقین بانتقال 

من خالل انتقال  IANAتقرار وظائف ، الذي یمثل استشارة حول الحفاظ على اس69 رقم

  سوف أشیر إلى ذلك في غضون دقائق. .2014دیسمبر  10وتم نشر ذلك في  اإلشراف.

مایو والذي لم یكن لم متعلًقا بانتقال اإلشراف على  29 -- 21الذي تم نشره في  70لدینا رقم 

سیاساتھا وتطبیقھا في الجدیدة و TLDوكان یجب أن یتناول أكثر كیفیة قبول نطاقات  اإلطالق.

، 71یونیو وھو رقم  8بعد ذلك، لدینا أحدث تقریر من  برامج التصفح والبرامج األخرى.

والذي یمثل تعلیقنا على مقترح مجموعة العمل عبر المجتمعات على تحسینات مساءلة 

ICANN. .لذا، ھذا ھو ردنا خالل أول فترة مشاورات مفتوحة حول عملیة المساءلة 

 انتظر ثانیة فقط. --تخطي الشریحة  --وأوالً  التقدم. كننا تخطي ذلك، لنرى.واآلن یم

 ، من فضلك.16شریحة  شكًرا. .16الشریحة  أي رقم ذلك؟ --ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة 

 شكًرا جزیالً.  

 الشریحة التالیة من فضلك. لذا، لننتقل مباشرة إلى تعلیقاتنا حول مقترح المساءلة.

والمجتمع فیما یتعلق بمشكالت األمن  ICANNرى، یتضمن المیثاق أننا نوجھ مرة أخ

لقد توصلنا إلى نتیجة خالل سنوات أننا  والنزاھة حول أنظمة تخصیص األسماء والعناوین.

لیس لدینا أي موقف خاص للنصیحة التي نقدمھا بخالف أنھا یتم تقییمھا على أساس ممیزاتھا، 

یختارون بأنفسھم ما إذا كانوا یریدن أن یأخذوا نصیحتنا بعین  واألشخاص الذین یقرؤونھا

 لذا، فإن األطراف المعنیة ھي من یقیم نصیحتنا. االعتبار.

 ولكني سأعود إلى ذلك. ICANNھذا خاص قلیالً مع عالقة مجلس 
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 الشریحة التالیة من فضلك.  

لذا، في ھذه المسودة نقول أننا لیس لدینا تعلیقات ھذه المرة حول ما إذا كان ھناك أي ھیكل 

 .SSACوالمجلس على االستجابة لنصیحة  ICANNقانوني مطلوب أو مستحسن إلجبار 

نحن مھتمون بالطریقة التي یؤثر بھا نموذج عضویة اللجان االستشاریة/ منظمات الدعم الجدید 

، مع مراعاة تركیزه الشدید على أمور األمن واالستقرار SSACیقة عمل المقترح على طر

 ومقاومتھا للمشاركة في المشكالت خارج ھذا النطاق.

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 --بتولي مشكالت األمن واالستقرار  ICANNفي  1نحن نوضح أنھ مع االلتزام المقترح رقم 

فنحن  --القیام بھ  ICANNوال أتذكر الصیاغة بوضوح، ولكن ھذا التزام جدید رقم واحد على 

نتوقع أن یعتمد المجتمع ھیكالً تنظیمیًا یقر بدور وأھمیة ھذا النوع من االستشارة الخبیرة عالیة 

عل معتمدین لتقدیم ھذه النصیحة إلى مجلس ونحن نرى أنفسنا بالف الجدة حل األمن واالستقرار.

ICANN .والمجتمع 

بوجوب مراعاة النصیحة الرسمیة من اللجان  ATRT2كما أننا مثل الجمیع نتذكر توصیة 

بأن  CCWGكما قیل أیًضا في مقترح المساءلة من  .ICANNاالستشاریة من قبل مجلس 

تشكل فیھا نصیحتنا نوًعا من  وھذا نوع مما یجب تطبیقھا قبل االنتقال. ATRT2توصیة 

الدخول في الھیكل ونوًعا من الخط المنقط بین تعھدنا بتقدیم النصیحة والنصیحة الخاصة إلى 

أخذ النصیحة الرسمیة من اللجان االستشاریة  ICANN، إذا طلب من مجلس ICANNمجلس 

 في االعتبار، ثم تطبیقھا في حالة اختیارھم القیام بذلك.

ھیكلنا  --رنا ولم یطلب منا كما رأیتم في الشریحة السابقة أن نكون نوًعا من لذا ھنا نرى دو

وطریقة عملنا لیست مصممة بالفعل للقدرة على المشاركة في العدید من  --لیس بالفعل 

الوظائف المقترحة األخرى في ھیكل المساءلة حیث یقترح مشاركة اللجان االستشاریة 

 لسبب وراء ذلك.لذا، فھذا ھو ا ومنظمات الدعم.

 ھل ھناك أسئلة أخرى عن ھذه النقطة؟  
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الرجاء  وأعتقد أن ھناك بعض العناصر المھمة للغایة في ذلك. شكًرا جزیًال لك باتریك.  الرئیس شنایدر:

ربما ھذا سبب وصولھم إلى موضعھم، ولكن أیًضا ما  استخدام الفرصة لطرح األسئلة علیھم.

اك بعض العناصر التي تتطلع أیًضا فیما یتعلق بدورھم وما لیس ھن ھي توقعاتھم في المستقبل.

بعض  --دورھم وكیف یجب احترامھم من قبل نموذج مستقبلي وھو شيء مماثل بالفعل للسؤال 

 األسئلة التي نطرحھا بأنفسنا.

 كافوس. من فضلكم تقدموا.  

 

لیست مھتمة  ASAC -- SSACأن  ھل یمكنك رجاًء التأكید على فھمي شكًرا لك، باتریك.  ممثل إیران:

بأي من الستة، أو مھما یكن، السبعة، ألننا نناقش اآلن مواطن تمكین المجتمع وال في آلیات 

 ھل یمكنني أن أفھم بوضوح، ھل أنتم غیر مھتمین في أي منھم؟ المراجعة المستقلة؟

 شكًرا.

 

نفسھا غیر مصممة  SSACشیر إلیھ ھو أن ما ن نحن نحتفظ بمراجعتنا حول ھذا التحدید.  باتریك فالتستروم:

 ھذا ما قلناه. لتتمكن من المشاركة في ھذا النوع من الھیاكل، في الوقت الراھن.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أیة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟

 نعم، ممثل إیران، تفضل.

 

 لدي سؤال متابعة.  ممثل إیران:
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مصممة التخاذ أي إجراءات أو المشاركة في أي منھا، وإذا كانت منظمات  SSACإذا لم تكن 

تقرر  --، سأتركھا جانبًا GACأنا ال أتحدث عن  --الدعم واللجان االستشاریة األخرى. 

ھل ترون أنكم ستكونون مستقلین عنھم أو لدیكم  ؟SSACالمشاركة بالكامل، ما ترون في 

 ھل سیتم مالحظة واحترام اھتمامكم بأي طریقة؟ ركوا؟مخاوف من أنھم سیشاركون أو لن یشا

 شكًرا.

  

وما نقولھ ھو أنھ إذا كان الحال أننا سنشارك في أي من ھذه، فیجب  نحن لم نتخذ ھذا القرار.  باتریك فالتستروم:

ولكننا نقول أیًضا، الحظ أیًضا أنھ حتى نتمكن  ھذا ما نقولھ. علینا إعادة تصمیم كیفیة التشغیل.

القدرة على البقاء وفقًا لمیثاقنا الحالي وضمان مراعاة أمن واستقرار المعرفات، فنحن ال  من

نرى في الوقت الراھن أي حاجة لمشاركتنا في أي من ھذا ومن المھم للغایة أن یكون لدینا 

بمراعاة األمن واالستقرار، مع  ICANNمیثاق مع االلتزام المقترح، رقم واحد، لمنظمة 

المجلس یجب أن یراعي النصیحة الرسمیة من اللجان االستشاریة، بعد ذلك، بسبب مقترح بأن 

التواصل مع میثاقنا، لدینا متطلب للمجلس بمراعاة النصیحة فیما یتعلق بااللتزام الجدید، األمن 

 لذلك نعتقد أنھا مشمولة ھنا. واالستقرار.

 وما علینا القیام بھ مدرج ضمن ھذا الھیكل.

 

 شكًرا.  شنایدر:الرئیس 

ھو أن تفویضكم دقیق  GACو SSACأعتقد أن أحد األمور التي ربما تختلف بوضوح بین 

من حیث المشكالت أوسع كثیًرا ألننا من  GACللغایة ومحدود للغایة، حیث أن تفویض 

ولن یعمل ھذا على  المقترح أن نقدم نصیحة حول مشكالت السیاسة العامة األكثر تعقیًدا.

 قید المجال الذي تعملون فیھ.تخفیف تع

والشيء بالفعل الذي قد نتعمق فیھ أكثر ھو النشرة األولى التي نراھا على الشاشة والتي 

 تتوقعون أن أي ھیكل مستقبلي سیقر بدوركم ویتأكد باألساس من أنكم ستتمكنون من ممارستھ.

 ھذا شيء ربما لن یكون لدینا بنود متماثلة فیھ على مستوى المفاھیم.
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ھذا یعني  لذا ما یعنیھ ذلك، إذا كنتم تقولون أنكم ستتوقعنھ أنكم ستتمكنون من ممارسة دوركم؟

أنھ حتى إذا كنتم ستبقون بالخارج، سیكون لدیكم نفس احتمالیات تقدیم النصیحة وسیكون لدیكم 

 أو ربما یكون مھًما االستماع أكثر لكم. نفس التوقعات بمراعاة النصیحة؟

 

أعتقد أنھ من المھم بالفعل لألشخاص المھتمین بما  أوالً، لقد قمتم بالتفسیر الصحیح لھذا البیان.  تروم:باتریك فالتس

یقرأوا ھذه الشرائح، أن یعودوا ویقرأوا ھذه الوثیقة، ألن ھناك بالطبع -نقولھ بالفعل الذین لم 

 ھذا موجز بالفعل، نعم. كلمات أكثر في الوثیقة نفسھا توضح الخلفیة ھنا.

لمجلس بمراعاة نصیحتنا،  --ولكنكم محقین بالفعل، على سبیل المثال، كما قلت، في متطلب 

لذا، ھذا مھم بالفعل بالنسبة لنا، كما أن قدرتنا على  بأن األمن واالستقرار أحد االلتزامات.

 ICANNاستمرار العمل بالطریقة التي نعمل بھا، على سبیل المثال، كیف ندرج ضمن لوائح 

 وھي جزء من الطریقة التي نعمل بھا، إلى حد ما. ع األمور األخرى.وأنوا

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 النرویج.

 

 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  المتحدث باسم دولة النرویج:

 على المعلومات، وما إلى ذلك. SSACوشكًرا إلى 

، وترون أن ھذه المجموعة لدیھا CCWGلقد قدمتم تعلیقات خاصة إلى  ھذا توضیح سریع.

لذا، سؤالي ھنا ھو أنكم  .IANAأكبر تأثیر على مشكالت األمن واالستقرار فیما یتعلق بنقل 

 كان ھذا للتوضیح فقط. .CWGلیس لدیكم نیة بتقدیم أي تعلیقات إلى مقترح 

 

 یا إلھي، لدینا تعلیقات على ذلك أیًضا.  باتریك فالتستروم:

 [ ضحك ]
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 ، كأحد المنظمات المعتمدة، علینا جمیًعا الرد قبل یوم الخمیس.CWGیتعلق بأعمال  لذا فیما

 .IANA، نبین ما تقوم بھ وظیفة SAC 67، نبین ما، في SAC 67كما قمنا بتقییم الوثیقة 

، فقد دونا عدًدا من التوصیات SAC 69أما في  .IANAنبین ما یغطیھ عقد  SAC 68وفي 

حول  SSACجتمع التشغیلي للتأكد من أن مقترحھم یلبي متطلبات لما یجب أن ینظر في الم

 األمن واالستقرار.

وما قمنا بھ، وما نعمل علیھ، والذي قد تتوقعون، لیس من الصعب توقعھ، ھو أننا أخذنا 

SAC 69 ونقارن توصیاتنا في ،SAC 69  بمقترح أسماءCWG.  وھذا ھو العمل الجاري

إذا لم یكن ھناك بالفعل أي أمور  --كذلك، سنرد  نعمل على تحلیلھ.كما أننا  في الوقت الراھن.

وفقط ألننا نعرف أن الكثیر من المنظمات والمجموعات،  سیئة تحدث، فسنرد قبل یوم الخمیس.

، قد تكون مھتمة بھذه النتیجة، فأتمنى أننا یمكننا االستجابة بالفعل یوم GACبما في ذلك 

 ھ، إذا أردتم ذلك.األربعاء، لتوفیر یوم لقراءت

ھذا التقریر یوم الخمیس في اجتماعنا وجًھا لوجھ المغلق، وھذا  SSACكما أننا سنناقش في 

أحد األسباب الرئیسیة ألني ال یمكنني قول شيء حول نتیجة التقییم، ألنھ یجري حالًیا، ولكننا 

 سنتمكن كما أتمنى من عرض ذلك خالل الیومین القادمین.

ھذا ھو حیث یكون لدینا متطلبات بأن ننظر في المجتمع التشغیلي، على ، SAC 69لذا ففي 

حول ما إذا كان یجب تطبیقھا لتلبیة االستقرار والنزاھة  CWGوجھ الخصوص في أسماء 

 التي علینا القیام بھا.

 

 فھذا یعد مفیًدا للغایة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ظھر أثناء صیاغة البیان لقراءة مقترحكم سنأخذ ثالث ساعات استراحة یوم األربعاء بعد ال

 (ضحك).

 نعم.
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، فسترون بالفعل سبعة، أعتقد، حسًنا، SAC 69حسًنا، بالفعل، إذا كنتم ستعودون وتقرأون   باتریك فالتستروم:

 وأعتقد أن ذلك سیقدم لنا وجھة نظر حول موضعنا. سبع توصیات محددة للغایة التي نتطلع لھا.

 أصدرناه بالفعل في دیسمبر من السنة السابقة.وھذا التقریر الذي 

 

ربما یخبركم الكثیر حول ما ھي اإلجابات التي ستكون  69لقد كنت سأقول فقط أن  نعم، شكراً.  الرئیس شنایدر:

 موجودة إذا تمت مقارنتھا بالمقترح.

 --نعم، لدى إیران   

 

 أجل، تأكید آخر، باتریك.  ممثل إیران:

 ضوح أن توصیتكم ھي أنھ ال یھم ما إذا كان سیتم اتخاذ الھیكل، وتنظرون فيأعتقد أنكم ذكرتم بو

 كما كان األمر في السابق. SSACأو توصون بأن المجلس یجب أن یستمر في أخذ نصیحة 

 وسؤالي ھو ھل تستند نصیحتكم إلى إجماع أم ھل تستند إلى شيء ما بخالف اإلجماع؟ أنا أفھم.

عن اإلجماع حول استشارة  47حیث یتحدث المبدأ  ینكم وبیننا.والسبب ھو أن ھناك تشابھ ب

GAC والتي ال أوافق أنا، كمشارك،  18-6اختبار تحمل  --لیس مقترًحا  --، وھناك مقترح

 قد تنظر في تعدیل ذلك والتوصل إلى أغلبیة أو أي نوع. GACعلى األقل على ذلك حیث أن 

 أم ال. SSACختبار في لذا، أود معرفة ما إذا كنا سنقوم بھذا اال

 شكًرا.  

 

 ھناك أمرین أود قولھما كرد على سؤالكم، وربما أجیب سؤاالً مختلًفا لم تطرحوه أیًضا. شكًرا.  باتریك فالتستروم:

یجب أن یأخذ نصیحة اللجان  ICANNبأن مجلس  ATRT2أوالً، نعتقد أن توصیة 

وبقدر ما نفھم األمر، ونعمل بنشاط شدید االستشاریة بعین االعتبار، فنرى أن ذلك مھم بالفعل، 

ولمراعاة  على تتبع مسار ما یحدث بالفعل. ICANNللتوصل إلى أداة تتبع للنصیحة مع حفاظ 

وعدم لنصیحة لنا، بقدر ما أفھم، ومثلكم، توفیر القدرة لمجلس اإلدارة على اتخاذ قرار مختلف، ا

ألن  ارھم مسار مختلف، نحن نفھم ذلك،اتباع النصیحة ولكن علیھم مراعاة وتوضیح سبب اختی

 ھذا مھم بالفعل. ھناك أمور أخرى ال نعرف من یجعلھا مناسبة، ولكنھم یجب أن یراعوا ذلك.
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، نأتي إلى SSACاألمر الثاني الذي علینا فعلھ بعدھا بالسؤال حول كیفیة قیامنا باألمر، في 

لى الوثیقة، وبعد ذلك، نتحقق من داخل لدینا مجموعة العمل الداخلیة ھذه التي تتصل إ اإلجماع.

SSAC .مما إذا كان ھناك إجماع على الوثیقة أم ال 

على عدم دعم الوثیقة، ولدیھم القدرة  SSACفي الوثائق نوفر القدرة لألعضاء األفراد في 

 على إضافة وجھة نظر معارضة حرفیًا.

 م األفراد الوثیقة.، لذا یدعSSACإذا لم یكن لدیكم ذلك، لدینا إجماع كامل داخل 

یمكن أن ینظر في الوثیقة ویرى ما إذا كان عضو واحد في  SSACلذا، فكل من یقرأ وثیقة 

SSAC .وھذه بالفعل معلومات ألي  یعارض أو لدیھ وجھة نظر معارضة لما ھو مبین فیھا

، وھي أیًضا طریقة لھم لتقییم كیفیة تفسیر ICANNشخص یقرأ الوثیقة، بما في ذلك مجلس 

 واعتبار الوثیقة.

، اخترت كرئیس، بصورة شخصیة IANAولھذه الوثائق الخاصة التي یجب أن تتعلق بانتقال 

للوصول إلى إجماع كامل مكتمل بدون  SSACأن یكون لدي ھدف بوجود متطلب أعلى حول 

 حسًنا ماذا یحدث في الوثیقة التي نناقشھا اآلن. وقد عمل ھذا حتى اآلن. أي آراء معارضة.

كما أننا نقبل اآلراء المعارضة، التي كانت موجودة بضعة  لذا، نقوم بعملیة موجھة باإلجماع.

 مرات.

 شكًرا.  

 

 أشكرك على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

 لدي ممثل المملكة المتحدة، ثم إسبانیا.  

 

فیما یتعلق بعملیات  SSACنعم، شكًرا لك، باتریك، إلعالمنا بالمستجدات وتوضیح موقف   ممثل المملكة المتحدة:

 .IANAانتقال 
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في ھذین الموقفین،  بالكامل حول النصیحة الرسمیة. ATRT2أرید فقط أن أوضح أوالً نقطة 

طلب مجلس اإلدارة منكم نصیحة وتعامل مع النصیحة، ربما إلى المجتمع ولكن أیًضا إلى 

 لذا فإن ھذا ھو سؤالي األول. اإلدارة كما أعتقد في نفس الوقت. مجلس

أما السؤال الثاني فقط، إذا وجدتم یوم األربعاء بالمصادفة، أن ھناك قصور فیما یتعلق بتنفیذ 

SAC 69ھل سیكون ھناك نفس نوع التأخیر  ، فماذا ستكون العملیة المناسبة لحل ذلك؟

 كنتیجة أو ماذا؟

 ن أكون صوتًا سلبًیا، ولكني أفترض أنكم توقعتم ربما ھذا الموقف.أعني، أنا آسف أ

 شكًرا.  

 

سأبدأ بالسؤال الثاني، مع أننا نعمل على األمن واالستقرار، نعم، لدینا خطة  شكًرا لك، نعم.  باتریك فالتستروم:

  "ب"، ونحن نفكر في سیناریوھات كارثیة أیًضا.

جابة على السؤال ھو تذكر أن الطریقة التي تعمل بھا ما أرى أنھ مھم للغایة لنتمكن من اإل

مجموعات العمل عبر المجتمعات، مثل تلك فقط التي تم عرضھا اآلن للمقترح، القدرة على 

  التعلیق على المحتوى ھو شيء اعتمدناه بالفعل لھذه النافذة لدرجة ما.

أن تروا في المیثاق  ویمكنك ھناك سؤال محدد للغایة تم طرحھ على المنظمات المعتمدة.

 وھذا ما یجب الرد علیھ. لألسماء، السؤال ھناك. CWGالخاص بمجموعة 

لألسماء، ھذا ھو السؤال الذي یجب  CWGلذا، ھذه ھي بالفعل اإلجابة على السؤال في 

وذلك یطرح سؤال حول ما إذا كنا سنعتمد  اإلجابة علیھ یوم الخمیس، ولیس بعد الخمیس.

 بعد ذلك، ھناك نوع آخر من األمور. عتمدة.االقتراح كمنظمة م

ولیس لدینا أي  --وتفسیرنا لذلك أننا یمكننا اعتماد والوصول إلى التعلیقات طالما أننا نجتمع 

كما أقول، أي مخالفة وأي نوع من األمور  --وسواء لم یكن لدینا  تغییر مادي في الوثیقة نفسھا.

  التي نراھا خطأ بصورة جوھریة.

لذا، یفترض أن  نب اآلخر، طرحنا ھذه التعلیقات بالفعل قبل ذلك على ھذا التقریر.على الجا

لذا، یتمثل السؤال المطروح على  یكون التقریر نتیجة لعملیة إجماع ندعمھا كمنظمة معتمدة.
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العمل الذي تم إنجازه بصورة مناسبة وأكثر من طرح  --الطاولة أكثر بھل ترون أن المساءلة 

لذا، نرى أننا أجبنا السؤال حول ما إذا كنا نتفق مع المحتوى  راضین عن المحتوى.ما إذا كنتم 

أما في الحاالت األخرى فال، ألننا  وفي بعض الحاالت، یتم أخذ مصالحنا في االعتبار. أم ال.

  .CWGكنا أقلیة في عملیة اإلجماع في 

 CWGبالفعل في میثاق  لذا، من المھم بالفعل تذكر أن السؤال المطروح ھو ذلك الموجود

 لألسماء.

 ھذا إذن ھو السؤال األول. دعونا نرى. --فیما یتعلق   

 

 --بدء و  ممثل المملكة المتحدة:

 

یمكن أن نصدر تقاریرنا من خالل انتقاء شيء ما أو طرح أسئلة. على سبیل  نعم. شكًرا.  باتریك فالتستروم:

بغض النظر عن كیفیة إصدار  وأصدرنا تقریًرا. GACالمثال، لقد طرحت علینا أسئلة من قبل 

وقد تتضمن  التقاریر، نكتب في التقریر التوصیات إلى مختلف الجھات للتصرف بناًء علیھا.

قد نكتب  أنت محق تماماً. ھذه التوصیة توصیات إلى مجلس اإلدارة حول القیام ببعض األمور.

 ر التقریر.توصیات إلى مجلس اإلدارة بغض النظر عن كیفیة إصدا

 

یجب علینا أن نحاول التلخیص، لذا رجاًء طرح األسئلة أو التعلیقات  ممثل إسبانیا. شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 شكًرا. باختصار.

 

أود أن أعرف ما إذا كان لجنتك في اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار لدیھا أي آراء  شكًرا.  مندوب أسبانیا:

 RIRحول البروتوكوالت ومن قبل سجالت  IETFفیما یتعلق بالمقترح الموضوع من قبل 

 ؟IPحول عناوین 
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لطبع من أن ، بالرغم باSAC 69لم نقم بأي تقییم ألي من ھذه المقترحات مقارنة بـ  باتریك فالتستروم: 

SAC 69 .موجھة في كافة المجتمعات التشغیلیة  

لذا، فاإلجابة على سؤالكم ھي ال، نحن  لألسماء. CWGنحن نقیم، كما قلت سابًقا، المقترح من 

 شكًرا. وما إذا كنا سنقوم بذلك أم ال، ھو أمر سیتضح في المستقبل. ال ننظر في ھذا األمر.

 

 ثم سننتھي بعدھا. نعم، لدینا منظمة الوالیات المتحدة األمریكیة. شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 

  وھو مماثل لما طرحھ ممثل إسبانیا. لدي سؤال سریع فقط للمتابعة.  منظمة الوالیات المتحدة األمریكیة:

مع القواعد الحالیة من حیث الحاجة لمراعاة نصیحتكم ثم توجیھ النصیحة لكم حول سبب عدم 

كنت أتساءل فقط ھل ھناك أي شخص یتتبع الوثائق الجدیدة أو المواقف الجدیدة مراعاتھا، فقد 

نظًرا بالنسبة لي أنھ من المھم للغایة، مع انتقال كل شيء  التي ستلزم لضمان بقاء ھذا القسم؟

وكافة التغییرات التي یتم إجراؤھا، أن یتولى شخص ما تتبع الحفاظ على ھذا الخط مع كافة 

 وإذا كان أي شخص یتتبع ذلك. SAC 69تم إجراؤھا، استناًدا إلى كل شيء  التغییرات التي

 

تتبع ھذا ذلك بأقصى ما یمكننا مثل كافة منظمات الدعم واللجان  SSACأوالً نحاول في   باتریك فالتستروم:

  االستشاریة األخرى فیما یتعلق بأنكم تشاركون في كافة ھذه العملیات المختلفة.

تقریرھا  CCWG، على سبیل المثال، عندما أصدرت CCWG، وICGنا من ثانًیا، كما سمع

بالفعل مع كافة المتطلبات  CCWGعما إذا كانت  CWGسؤال  ICGالنھائي، قررت 

، أن یعمل ذلك على حل بعض ھذه SSACوھذا بالفعل شيء نتمنى في  المطروحة.

تقریرھم، فھناك فحص نھائي، ، حتى بالرغم من أننا لم نطرحھا في CWGولكن  المشكالت.

ولكن معظم العمل بالفعل یجب إنجازه ضمن  وال یوجد نوع من عدم التوافق بین المقترحین.

 ھذه العملیات حیث شاركنا جمیًعا.

 

 ثم سننتھي بعدھا. ممثل إیران. شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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ال أعتقد أن أي جھة طلبت من منظمات  ھذا مجرد تعلیق على ممثل إسبانیا. نعم، توماس.  ممثل إیران:

فقد  وھذا لیس ھو الوضع ھنا. .IETFالدعم أو اللجان االستشاریة التعلیق على (غیر مسموع) 

فیما یتعلق بالحدث حول ھذا  ICGو(غیر مسموع) من قبل  IETFوجھ سؤال إلى كل من 

  ولكن أكثر من اللجنة االستشاریة ومنظمة الدعم. األمر، ولیس العكس.

، ھل تذكرون أنھ، وفًقا CCWGمع ما تقدم، فسؤالي إلى باتریك ھو، عند ردكم على 

، یجب تنفیذ المساءلة بما یخضع CWG5لالجتماع أو للرضا عن المتطلب المذكورة في نقطة 

  بأنھم قالوا أنھم ال یعرفون الوضع في ھذه المرحلة؟ CWG لبعض األسئلة المطروحة في

 شكًرا. ل سیخضع ردكم لبعض المؤھالت المذكورة أم ال؟لذا فسؤال ببساطة ھو: ھ

 

 CWG ولكن، مع میثاق ھذا سؤال ال یمكنني اإلجابة علیھ، ألننا نعمل حالًیا على تقییم األمر.  باتریك فالتستروم:

 وكیفیة عمل مجموعات العمل عبر المجتمعات، نعم، من الممكن أن یتضمن الرد على ذلك بعض

 وما إذا كنا سنقوم بذلك أم ال، ھو أمر سنراه یوم األربعاء أو الخمیس. سیري.وھذا ھو تف الشروط.

 

كانت ھناك العدید من الموضوعات التي كان  لذا، مع ذلك، كان ھذا مفیًدا بالفعل. شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

ادل اآلراء في ونتطلع إلى تب لذا، أود أن أشكركم على القدوم. مفیًدا لنا أن نعرفھا ونفكر فیھا.

 شكًرا. المستقبل.

 

 شكًرا جزیالً.  باتریك فالتستروم:

 

ولكنھا بالفعل ستوفر لنا بعض  والتي لیست بنًدا في حد ذاتھا. 10بھذا، سننتقل إلى الفترة رقم   الرئیس شنایدر:

دأ وكما أفھم، ب الوقت لالستمرار في المداوالت والعمل الخاصة بنھایة انتقال أعمال المساءلة.

وھكذا، سأقترح أن نستمر في  عمل االنتقال بالفعل تحت قیادة إلیز وواناویت بدعم من األمانة.

استغراق بعض الوقت للحصول على صورة أفضل حول موضعنا في مسار المساءلة، إذا كان 

 األمر مناسبًا لنا.
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ح قبل استراحة لذا، فالكلمة متاحة لمزید من األسئلة والتعلیقات حول ما ناقشناه ھذا الصبا

 وال أعرف إذا كان أي شخص یرید أن یبدأ. الغداء.

 ممثل إیران، شكًرا لك.

 

 شكًرا. ، تسمیة اإلشراف أو تحسین المساءلة؟CWG، أو تتحدث عن CCWGھل تتحدث عن   ممثل إیران:

 

لذا، فمقترحي ھو الحدیث حول أعمال  أعتقد أني كنت، ولكن ربما یكون األمر محیًرا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

CCWG. .ألن ذلك ربما سیكون أمًرا أكثر غموًضا  

إذا ألقینا نظرة على ما سمعناه، ومما أشعر  ربما. لذا، لدینا عدد من الموضوعات ھذا الصباح.

ویبدوا أنھم متوافقون حول دورھم. ومن  ھو أن لدیھم فھم واضح لدورھم. SSACبھ من رد 

فیما  GACوقد یكون ھذا أكثر تعقیًدا بقلیل في  ون مردودھم من ھذا الجانب.ثم، فھم یطرح

ولكن توقع أنھم عبروا عن عدم أھمیة البنیة الدقیقة التي سنتبعھا، وأنھم  یتعلق بدور الحكومات.

علینا أن نفترض أو  سیتمكنوا من تلبیة دورھم في النظام على أنھ أمر متوفر لنا كما أعتقد.

 حكومات في ھذا النظام ستتمكن من تلبیة دورھا أیًضا.نتوقع أن ال

ربما یمكنھم مساعدتنا في المضي قلیالً في كیف أو ما ھي بعض الجوانب التي نحتاجھا لتلبیة 

ولكني أخشى أن العشرین دقیقة لیست  كما قد نرغب أیًضا في المشاركة فیما ھو دورنا. دورنا؟

لذا، فسنحاول مناقشة الموضوع  تي قد نرید طرحھا.ولكن ربما ھناك بعض العناصر ال كافیة.

 نعم، ممثل ھولندا. مرة أخرى بعد استراحة الغداء.

 

 نعم. شكًرا سیادة الرئیس.  ممثل ھولندا:

أعتقد أنكم توصلتم إلى األمر وھو ما أعتقد أننا یمكننا حتى، دعنا نقول، النظر في وجھة نظر 

GAC ویرجع ذلك، كما أوضحت، إلى  نفس نوع العالقة.، إذا كان یمكن حتى أن یكون لدینا

كما  تتوقع أن یعتمد المجتمع ھیكالً تنظیمیًا یقر بدور وأھمیة نصیحة ھذه اللجنة. SSACأن 

 شكًرا. ولكني أعتقد أنھ مھم. لذا فھذا موضوع عام. أعتقد باألساس أن ھذا یسري بالمثل علینا.
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 ممثل المملكة المتحدة، عذًرا ممثل إیران، ثم المملكة المتحدة. شكًرا لك، ممثل ھولندا.  الرئیس شنایدر:

 

  شكًرا لك، توماس. ربما یمكنني أن أترك الكلمة لك، یا ممثل المملكة المتحدة، إذا أردت.  ممثل إیران:

ذلك أن تأكید االلتزامات عبارة  لدینا حالًیا تأكید االلتزامات. أعتقد أن علینا أن نوضح أمًرا ما.

وبمجرد نقل ھذا إلى مجتمع  .NTIA، بناًء على طلب ICANNو NTIAقد بین عن ع

لذا، فقد طرحنا الموضوع في  أصحاب المصلحة المتعددین العالمي، لن یبقى المتطلب كما ھو.

CCWG بأننا نحتاج للنظر بعنایة في كافة أحكام تأكید االلتزامات، والنظر فیما إذا كان یجب ،

 سیتم ترحیلھ ألنھ لن یكون مطلوبًا بعد ذلك.ترحیل أحدھا وأیھا 

ھذه المنطقة التي لم تكن مرشحة  وفیما یتعلق بما إذا تم تحدید ذلك بصورة مناسبة، ھناك سؤال.

 ؟ICANNو NTIAھل سیتم حذف ذلك أو سیكون زیادة بین  للترحیل، فما نقوم بھ لذلك؟

 وھذا ھو السؤال األول.

وبالنسبة لالئحة  تم اقتراح أن یرجع إلى اللوائح الداخلیة.بعض المتبقي، لقد  والثاني ھو:

الفئة األولى بثالثة أرباع  الداخلیة، كما سمعنا ھذا الصباح، كانت ھناك فئتین في الالئحة.

وال یمكن تسمیتھا  األصوات لالعتماد التي كانت تسمى في السابق اللوائح الداخلیة األساسیة.

أما الفئة الثانیة، فھي أغلبیة بنسبة الثلثین، ونسمیھا  یة كالیفورنیا.بذلك بعد اآلن بسبب قانون وال

الالئحة التقلیدیة، والتي لیست واضحة للذین كانوا مرشحین للتصویت لالئحة ذات الحد األعلى، 

أحد المشكالت المتعلقة بصورة مباشرة  سواء كان لدینا بالفعل تعلیق فیما یتعلق بذلك أم ال.

  .WHOISمن تأكید االلتزامات، تتعلق ھذه الفقرة بسیاسة  9.3.1فقرة ھو ال GACبلجنة 

والمدیر  GACمن رئیس  WHOISوفي تأكید االلتزامات الحالي، یتكون فریق سیاسة 

لذا، علینا أن نرى ما إذا كنا  فقد وضعوا الجمیع. ولكنھم تغیروا اآلن. .ICANNالتنفیذي في 

ولكننا ال نعرف  لقد طرحت السؤال. ھم للغایة ننظر فیھ.لذا، ھذا أمر م راضین عن ذلك أم ال.

مع  ؟ICANNوالمدیر التنفیذي في  GACلسوء الحظ لماذا نوكل ھذه المھمة فقط إلى رئیس 

وأنا لست مع أو ضد، ولكني أرید أن  أن الجمیع یجب أن یشارك مثل أي فریق مراجعة آخر.

  أجذب انتباھكم إلى أن ھذا أمر نحتاج للنظر فیھ.

 .11واختبار التحمل رقم  18أما األمر الثاني فھو ما سمعناه ھذا الصباح، اختبار التحمل رقم 

 ھناك أمور مھمة لدینا.
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وھناك العدید  ولكن اآلن نأتي إلى المواقف األخرى، علینا أن نحرص للغایة في العملیة ككل.

عل واحًدا تلو اآلخر مع النظر في وعلینا أن نتناولھا بالف من األسئلة التي نحتاج لإلجابة علیھا.

، التي تم تعدیلھا اآلن واختبار التحمل 9.3.1الفقرة  ولكن ھناك نقطتین أود طرحھما. الموقف.

 شكًرا. .11واختبار التحمل رقم  18رقم 

 

 شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المملكة المتحدة.

 

أنا ال أعرف إذا كان ذلك یتبع مباشرة المداخلة من زمیلنا من  وعذًرا. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

  إیران.

ولكن ما كنت أفكر فیھ من حیث مناقشة الموضوع ھو ما إذا كنا سنعود إلى التوصیات 

  .CCWGلصالحیات المجتمع في المسودة الحالیة لمقترح 

، أو استبعاد أعضاء مجلس اإلدارة األفراد، أو االعتراض أو ICANNاستدعاء مجلس 

الداخلیة ورسالتھا والتزاماتھا وقیمھا الرئیسیة،  ICANNالموافقة على التغییرات على لوائح 

ورفض قرارات المجلس بشأن الخطة االستراتیجیة والمیزانیة عند فشل المجلس في عكس 

 تعقیبات المجتمع بصورة مناسبة.

كان ھناك، كما أشعر من النقاش حتى اآلن، إجماع في المجلس بأن ھذه ھي وما إذا 

الصالحیات المناسبة التي یجب أن تسري أو یكون ملتزًما بھا في وقت االنتقال، فھل تتفق 

GAC ھل  ولكن السؤال التالي ھو: وشعوري أن ھناك إجماع في المجلس حول ذلك. مع ذلك؟

إقالة أعضاء  في بعض ولیس جمیع ھذه الصالحیات؟ GACیجب أن یكون ھناك دور للجنة 

یمكن أن یشعر بعض الزمالء أنھا لیست صالحیة مناسبة لمشاركة  مجلس اإلدارة األفراد.

 ممثلي الحكومة فیھا.

لذا، ھل ھذه قاعدة، أنا أوضح أساس لبعض النقاش، مع أننا توصلنا إلى أننا ال یمكننا التوصل 

 GACولكني ال أفھم بوضوح أین  ین بسبب میوعة الموقف ھناك؟إلى قرار بشأن آلیات التمك

بالضبط من حیث المصادقة على ھذه الصالحیات أو أخذ الموقف بصورة فردیة سواء كانت 
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GAC .ولكن الصالحیات األخرى باالعتراض على الخطة  ترغب في قول ذلك أم ال

 ضمان أھداف المصلحة العامة. في GACاالستراتیجیة والمیزانیة قد تكون أكثر أھمیة للجنة 

 شكًرا.

 

شكًرا لك ممثل المملكة المتحدة، قبل أن أنقل الكلمة، فیما یتعلق بممثل إیران، فاألمر ال یتعلق   الرئیس شنایدر:

ولكن  .WHOISالتي أشرتم إلیھا، بالحدیث حول مراجعة  9.3.1فقط، مما أفھم في الفقرة 

 GACمن تأكید االلتزامات حیث لدیكم مقعد في  9.3 بالفعل، إذا كنتم ستنظرون في الفقرة

، ولكن بصورة عامة WHOISكجزء من ذلك، والتي تختار فرق المراجعة ھذه، ولیس فقط 

 دائًما في قلب الذین اختاروا فرق المراجعة ھذه. GACبالفعل إلعادة التجمیع، وكان مقعد 

ن مع التعدیل الذي تقولون، فإن ھذا وفي حالة وصول ذلك إلى اللوائح الداخلیة األساسیة ولك

لمناقشتھ فیما إذا كانت مناسبة مع ذلك أم ال، ویرجع القرار النھائي إلى  GACأمر ستحتاج 

GAC .في ھذا الصدد 

ألننا، كما ناقشنا في  وفیما یتعلق بممثل المملكة المتحدة، كما أعتقد، نعم، لقد بدأتم نقاًشا جیًدا.

سیكون مفیًدا لنا أن نعرف في كافة مواطن التمكین ھذه وأن یكون  --الصباح، سنقوم نوًعا ما 

لدینا رؤیة واضحة حول ما یعنیھ ھذا للحكومات، وما نرى أنھ الدور المناسب للحكومات، و/أو 

GAC ألن األمر لیس مماثالً بالضرورة عندما نتحدث عن ،GAC .لذا  أو عن الحكومات

 --أن ممثل فیتنام، أعتقد  شكًرا على ذلك.

 

نعرف جمیًعا أن اإلنترنت  أود مشاركة وجھة نظر من ممثل فیتنام. شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل فیتنام:

 أعني، االقتصاد االجتماعي للعالم بأسره. تزداد أھمیتھ یوًما بعد یوم بالنسبة لتنمیة المجتمع.

أو رقم  IPمثل اسم أو عنوان لذا، لتنفیذ أعمال اإلنترنت، فمن المھم للغایة وجود مورد إنترنت 

  مھًما للغایة. ICANNومن ثم، یصبح دور  آخر.

، السید فادي، یقول أن ICANNعالوة على ذلك، بمجرد أن تلقیت رًدا من المدیر التنفیذي في 

ICANN .لذا، فیما یتعلق  تنوي المشاركة أكثر في السیاسات ولیس فقط في موارد اإلنترنت

ا أن دور الحكومة في عملیة صنع السیاسات واتخاذ القرارات مھم بھذا األمر، أعتقد أیضً 

 للغایة.
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في نفس  .CWGو CCWGإضافة إلى ذلك، سمعنا ھذا الصباح مقترحین مختلفین من 

كما قدمت  .CSCو ICANNو PTIمقترًحا بإنشاء جھة مستقلة مع  CWGالوقت، تقدم 

CCWG .لذا، لدي شعور أن المقترح من  مقترًحا لنموذج العضویةCCWG  أقرب من

أن الفصل ال  SSACلذا، یشاركنا اآلن السید باتریك وجھة نظر من  وضع مقترح جدید.

لذا، أعتقد أن األمر  أخذ النصیحة حول المساءلة بعین االعتبار. ICANNیتطلب من مجلس 

ت، نصیحتنا تغطي مجاالً أوسع وفي نفس الوق مفھوم، ألن نصیحتھم تقریبًا حول األمور التقنیة.

 كما أننا ال نھتم فقط باالحتیاجات الفردیة، بل بالمصلحة العامة أیًضا. من ذلك.

لذا، مع وجھات النظر المختلفة من اللجنة االستشاریة ومنظمة الدعم، أود مشاركة وجھات 

ى لمعرفة ما النظر التي قد (غیر مسموع) فكرة مع اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم األخر

إذا كانت ھناك مخاوف حول تمكین اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم، وھي حالة ال تھتم بھا 

 فقط اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم.

لذا، عندما نسعى لنصیحة قانونیة فیما إذا كان یمكننا وضع نموذج یمكن أن یكون للحكومة فیھ 

 .ICANNرارات في مجلس على األقل دور أكبر في عملیة اتخاذ الق

 شكًرا.  

 

 شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

مع  ICANNأعتقد، كما تقولون، أن اإلنترنت یصبح أكثر أھمیة، كما تزداد أیًضا أھمیة دور 

محدود ویجب أن  ICANNلكني أعتقد أن ھناك إجماع بأن تفویض  زیادة أھمیة اإلنترنت.

 إلى مناطق ال تكون مختصة بھا. ICANNلذا یجب عدم توسع  یبقى كذلك.

 نعم، أردت فقط طرح ھذه النقطة.

تبقت لدینا بضعة دقائق فقط، ثم لدینا استراحة، ویجب أن یقدم ذلك فرصة لھؤالء الذین یریدون 

 .CCWGالمشاركة في تبادل األفكار بین المجلس و

 تایالند، عذًرا. --لذا، لدینا ممثل ھولندا، وممثل الیابان 
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ة، ربما یناقش أحد عناصر المراجعة الشاملة طرح لوحات أسماء الدول ألنھ كلما نصل بالمناسب

كان  إًذا، ھذا تعلیق جانبي فقط، حسنًا. لمساحة أكبر، یصعب معرفة المداخلة المناسبة بالفعل.

  حسنًا. ممثل إیران. ھناك شخًصا آخر.

 وإسبانیا. ممثل ھولندا، تفضل.  

 

 ا لك، سیادة الرئیس.نعم، شكرً   ممثل ھولندا:

أود العودة بسرعة إلى السؤال، وأعتقد أنھ تم طرحھ أوالً من قبل ممثل الوالیات المتحدة قبل 

كما أعتقد أن ممثل المملكة المتحدة  االستراحة، قبل الغداء حول دور الحكومات والصالحیات.

ننا یجب أن نخطو خطوة وأعتقد أ أشار أیًضا إلى ذلك، لتقییم ما إذا كان لدینا دور في ذلك.

 أعتقد أن دورنا لیس، دعنا نقول ممارسة الصالحیات في منظمة خاصة. وننظر في دورنا.

ولیكن األمر كذلك، أحد ھذه الخمسة، أعتقد أن دورنا ھو التأكد من مراعاة المصلحة العامة في 

 نصیحتنا.

جب أال ننظر في الصالحیات ویعني ذلك أنھ مع ھذه النظرة إلى اآللیات الجدیدة، أعتقد أننا ی

على سبیل  التي یمكننا ممارستھا ولكن بأي طریقة یتم ضمان المصلحة العامة بأفضل صورة.

، على GACالمثال، بطرق مماثلة، في ھذه اآللیة الجدیدة، یجب أن تكون ھناك دائمة نصیحة 

ك قد تكون جھة دعنا نقل أن ذل ---سبیل المثال، بعض القرارات الرئیسیة المتخذة في ھذه 

 إشرافیة أو مھما تكن اآللیات الجدیدة التي ستكون موجودة.

 لذا أعتقد أننا یجب أن ننظر دائًما في سبب وجودنا، ثم نرد على اآللیة على ھذا األساس.

 شكًرا. 

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 تایالند. 
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بالنظر في تمكین اللجان االستشاریة  --یتعلق لدي سؤالین فیما  شكًرا للسادة الرؤساء. مرحًبا.  ممثل تایالند:

األمر األول ھو ھل لدینا معاییر للنظر في أي اللجان االستشاریة ومنظمات  ومنظمات الدعم.

أما الثاني، فبمجرد اتخاذ قرار حول  ھل اتفقنا على المعاییر أوالً؟ الدعم تحتاج للتعزیز؟

لتي تحتاج للتعزیز، سواء كان لدینا تنفیذ المنظمات، اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم، ا

ھذان ھما السؤاالن  مناسب، فمن سیتولى مسؤولیة التحسین ومساعدتھم في تحسین قدراتھم؟

 ذوا الصلة.

 

إذا أمكنني محاولة الرد بسرعة على ھذا ویمكن أن یصحح لي األعضاء والمشاركون  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

لكني أعتقد بالفعل أن الھدف لیس تعزیز مؤسسات  أو یشاركوني، CCWGاآلخرون في 

بطریقة ما  ICANN، ولكن تعزیز المجتمع ككل الذي تعمل فیھ ICANNفرعیة محددة في 

 أو القیام بما یریده المجتمع ككل.

وبالطبع، إذا كان ھناك وجھات نظر مختلفة، فقد تتم موازنتھا، وھذا قد یكون لھ تأثیر استناًدا 

 ألدوار المختلفة.إلى الوظائف وا

ولكني لیس لدي علم بنقاش حول معاییر تحدید األولویة أو تغییر التوازن بین المنظمات 

 الداعمة / اللجان االستشاریة، ولكن یمكن تصحیحي إذا كان أي شخص...

 وأتمنى أن یجیب ذلك على سؤالیك.  

 لنقاش.لدي ممثل إیران، ثم ممثل إسبانیا، وبعدھا أعتقد أننا سنغلق باب ا

 شكًرا.  

 

وقد ذكرتم أنھ في لجنة  أرغب في العودة إلى لجنة المراجعة. شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل إیران:

واحدة لضمان المساءلة  ھناك أربعة عملیات مراجعة. .WHOISالمراجعة، ال یوجد فقط 

 لیست ھناك أدنى مشكلة. والشفافیة ومصلحة مستخدمي اإلنترنت العادیین.

 ، الحفاظ على األمن واالستقرار.9.2لثاني في أما ا
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، قبل أن 9.3.1و 9.3وفي كل من  .WHOIS، والرابع gTLDلنطاقات  9.3والثالث ھو 

 وقد تم تغییري اآلن ووضعوا الجمیع. .ICANNوالمدیر التنفیذي في  GACأصبح رئیس 

 فكلیھما تم تغییره. ولیست واحدة فقط. لذا علینا التزام الحرص بذلك. لذا، فكالھما صحیح.

بالنسبة للسؤال المطروح، فأنت محق تماًما، لم یكن ھناك تمییز بین أي من اللجان االستشاریة 

، لدینا مخطط لجمیع CCWGوإذا نظرتم في وثیقة  والمنظمات الداعمة یجب أن یكون مؤكًدا.

للتمكین، باستثناء ھذه الصالحیات الست یوضح وضع كافة اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم 

 الذي ال یعینون مدیر بحق تصویت، ال یكونوا موجودین. --في حالة واحدة بأن یكون المعینون 

لكن األمر اآلخر، الجمیع ھناك، واألمر یرجع لنا في معرفة ما إذا كنا نود ممارسة ھذه 

 الصالحیة أو ال نود ذلك.

علینا العودة إلى كل من ھذه الصالحیات مع ذلك، ربما كما قال مارك، ربما في وقت ما یكون 

وإذا لم  الست لمعرفة أیھا یمثل حالتنا وأیھا قد ال نرغب في إدراجھ، إذا اتفق الجمیع على ذلك.

 تتفق، فقد تكون ھناك تعلیقات أخرى.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 ممثل إسبانیا.

 

 وف أتحدث إلیكم باللغة اإلسبانیة.ھذه المرة، س شكًرا.  مندوب أسبانیا:

 أود أن أعبر عن تأییدي لما قالھ ممثل ھولندا ألن ھذا بالضبط ما أردت قولھ.

علیھا أن تقوم أوال بتحلیل ما ھو مھم لھا ثم اتخاذ قرار حول ما إذا كانت  GACأعتقد أن 

يء لنا ھو تقدیم وفي الواقع، أعتقد أن أھم ش سترغب في المشاركة في الھیكل الجدید أم ال.

 ویجب مراعاة ھذه النصیحة. نصیحة جیدة على أساس جوانب السیاسة العامة.
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یجب علینا تحلیل إلى أي درجة قد تتضمن إقالة عضو في المجلس أو المجلس بأسره أو رفض 

وفي بعض الحاالت، قد تكون ھذه الحالة، بینما  المیزانیة أو الخطة االستراتیجیة مصلحة عامة.

 تكون كذلك في البعض اآلخر.قد ال 

لذا، ما یھم ھو أنھ خالل ھذه العملیة، قد یكون لدینا على األقل قدراتنا الحالیة في التأثیر على 

ما أعنیھ، دورنا  قرارات المجلس حتى ال نرى أن دورنا مشروط أو قد یتم استبعاده.

 ھذا أمر أساسي بالفعل. كمستشارین.

كأعضاء في الھیاكل الجدیدة، وقد یتضمن ذلك بعض  إضافة إلى ذلك، قررنا المشاركة

سیكون بھا خمسة أعضاء، كما أعتقد، في ھذه المنظمة الجدیدة،  GACالمشكالت التقنیة ألن 

في ھذه اللجنة الجدیدة أو األعضاء، ولذا سیكون علینا اتخاذ قرار حول ما إذا كان األعضاء 

ستمتنع عن  GACوإذا كانت  رة فردیة.الخمسة سیصوتون بنفس المعنى أو قد یصوتون بصو

 المشاركة في تصویت لعدم وجود مصلحة عامة، یجوز أن تعتمد اللجنة القرار بخالف ذلك.

كذلك، إذا كنا سنحتاج لثالثة أرباع األصوات، فسیكون ذلك ثالثة أرباع المجتمع أو األصوات 

 GACمناقشة ذلك إذا كانت لذا، فھذه مشكالت ثانویة، وعلینا  من األصوات بالفعل؟ %75أو 

 ستقرر المشاركة في الھیكل الجدید.

 شكًرا.  

 

 شكًرا لك، ممثل أسبانیا.  الرئیس شنایدر:

إذا لم تكن ھناك طلبات أخرى للكلمة في ھذه المرحلة، فأعتقد أننا سنأخذ استراحة وسنمح 

لتي تقع فوقنا قاعة ریتیرو سي ا ھل تغیر ذلك؟ --لألشخاص الذین یریدون أن ینتھوا إلى 

 والمجلس. CCWGحضور اجتماع  --مباشرة كما أتذكر، للمشاركة في ھذا النقاش 

لذا، الرجاء التواجد في الوقت المحدد،  .GNSOوبعدھا سنعود ھنا في الرابعة لالجتماع مع 

 الجمیع، الرابعة ھنا.

 شكًرا جزیالً.

 

 [ استراحة ]
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 GNSOمع  GACاجتماع 

 

 تفضلوا بالجلوس، ألن الوقت یداھمنا. شكًرا لكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

ھناك الكثیر من الجلسات الجاریة في نفس الوقت، وعدد منا لدیھ جلسة  لذلك مرحًبا بعودتكم.

لدینا على جدول األعمال البند  یرجى الجلوس من فضلكم، ودعونا نبدأ. في الطابق فوقنا.

 .GNSO ، وھي االجتماع معGACفي جدول أعمال  11

كذلك،  ولدینا ألف أمر علینا مناقشتھ. لالنضمام لنا. GNSOلذا، مرحًبا بجمیع األشخاص من 

  لدینا ساعة واحدة، لذا، دعونا نبذل قصارى جھدنا فیھا.

 شكًرا. دعوني أنقل الكلمة إلى جوناثان لقول بضعة كلمات.

 

أنتم تعرفون ذلك، ألننا التقینا سابًقا بصفتي رئیس  أسمي جوناثان روبینسون. شكًرا. حسًنا.  جوناثان روبنسون:

CWG .كما أني رئیس مجلس  لإلشرافGNSO.  وقد انضم إلى على یساري ھنا دیفید

 .GACفي  GNSO، ومیسون كول، جھة اتصال GNSOكیك، نائب رئیس مجلس 

 وھذه فرصة لذا، لدینا جدول أعمال صغیر ھنا ناقشناه قبل الوصول إلى بیونس آیریس.

الستغراق الخمس وأربعین دقیقة التالیة معكم في إجراء مراجعة موجزة لبعض البنود الرئیسیة 

كما أعتقد أني یجب أن أنقل الكلمة، ربما، إلى منال، التي عملنا معھا في مجموعة  ھنا.

لذا شكًرا  .2لتقدم لكم موجًزا، ثم سنعود إلى النقاط تحت الرقم  GAC-GNSOاستشارات 

 نتطلع للحدیث إلیكم خالل الدقائق القلیلة القادمة.على ذلك، و

 

، لذا دعوني GACولكن لدي دائًما أعضاء جدد في  سأحاول اإلیجاز. شكًرا لك، جوناثان.  منال إسماعیل:

ھو استعراض آلیات  GAC-GNSOأذكر بسرعة شدیدة أن الھدف من مجموعة استشارات 

 .GNSOسات المبكرة في عملیة وضع سیا GACتسھیل مشاركة 

كما اعتدنا على  وقد تم تقسیم العمل إلى مسارین، التواصل الیومي وعملیة وضع السیاسات.

ولكن، خالل الفترة السابقة بین الجلسات، التقت مجموعة  االجتماع كل أسبوعین بین الجلسات.

ة عملیات وبعد ذلك، كان علینا إیقاف اجتماعاتنا الستضاف االستشارات بانتظام أقل في البدایة.

  .ICANNومساءلة  IANAأخرى جاریة ومكثفة، وھي انتقال 
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لذا، لدینا جھة اتصال  مع ذلك، اتفقت المجموعة في ھذه األثناء على تفعیل اآللیات المعتمدة.

GNSO  فيGAC.كما اتفقنا أیًضا على وجود آلیة نظرة سریعة في  ، میسون كولGAC 

إذا كانت تتضمن أحد جوانب السیاسة العامة التي ستود للنظر في األمور واإلشارة مبكًرا لما 

GAC .وأعتقد أن ھناك اآلن مؤتمرات ھاتفیة واجتماعات متكررة أكثر  تقدیم تعلیقات علیھا

 بین كال الدائرتین ومجموعات القیادة التي تتضمن بالتأكید أیًضا تنسیق أقرب بین كلتا األمانتین.

أن مجموعة االستشارات ستنظر في سلسلة من المبادرات  ومع قول ما تقدم، أود أن أشیر إلى

 GNSOالمحتملة التي تتضمن فرًصا أخرى للمشاركة المبكرة في عملیة وضع السیاسات في 

أكثر من مرحلة تحدید نطاق الموضوعات وكذلك اإلجراءات المحتملة للحاالت التي تعلق فیھا 

GAC  مبكًرا بما یتعارض مع وجھات نظرGNSO وأخیًرا معاییر للنجاح لمشاركة ،GAC 

 .GNSOالمبكرة في مرحلة تحدید نطاق المشكالت في 

أخیًرا، جدیر بالذكر أن الموافقة لسنة واحدة على اآللیة  لذا، فھذا ھو موقف األعمال الحالیة.

 ستنتھي في شھر یونیو القادم. GACفي  GNSOالتجریبیة لوجود جھة اتصال 

یتفقون معي في أن ھذه التجربة كانت مفیدة للغایة ولكنھا لم  GACوأنا متأكد أن الزمالء في 

لذا، ربما یمكننا االتفاق على تمدید لمدة سنة واحدة وسأعید الكلمة إلیك یا  تأخذ وقتھا بعد.

 توماس، شكًرا لك.

 

 شكًرا لك، منال.  الرئیس شنایدر:

وسنقوم بالطبع بعملیة  شيء كان جدیًدا بالنسبة لنا. ، فھذاGNSOفیما یتعلق بجھة اتصال 

 مراجعة شاملة لتقییم ھذا.

اآلن، ما یمكنني قولھ أننا لیس لدینا وقت لمناقشة ھذا بالتفصیل، بسبب المشكالت األخرى التي 

أن  GACلكني شخصیًا لم یكن لدي أي إشارة من أي شخص في  تستغرق كثیًرا من الوقت.

لذا، أود أن أقول أننا سنتفق على ونكون سعداء باالستمرار لسنة أخرى في  .ھذا لم یكن مفیًدا

وبمجرد االنتھاء من االنتقال، سیكون لدینا وقت  ھذا، ومحاولة حتى استخدامھ بصورة أفضل.

 مع الشكر. أكثر للتعامل مع األمور الجوھریة األخرى، بالطبع، وھو أمر سیكون مفیًدا للغایة.

 .ویسعدنا قبول ذلك
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 دعوني فقط أساعد قلیالً في بعض التفاصیل حول ھذا األمر. شكًرا لكما، منال وتوماس. جوناثان روبنسون: 

-GACأفترض أوالً أن مجرد التراجع لخطوة واالعتراف بأن عمل مجموعة استشارات 

GNSO  ھذه یتناول التوصیات القادمة من مراجعاتATRT  لمنظمةICANN  ككل

والمجتمع ككل سنستفید بالفعل بصورة جوھریة من المشاركة المبكرة  GACواالعتراف أننا و

ولذا، علینا بالفعل تذكیر أنفسنا أن ھذا ھو المكان الذي  في عملیة وضع السیاسات. GACفي 

 یأتي منھ جمیع ذلك.

 GAC، المباردة وعملنا مع الزمالء مثل منال وآخرین في GACو GNSOكما أننا أخذنا مًعا، 

ومن ثم، لم تكن ھناك فرصة لوضعھا  وقد كان العدید منھا مبكًرا للغایة. ھذه اآللیات.على وضع 

لذا، أعتقد  وبالتالي، لم تتعرض بالتأكید لدورة كاملة من عملیة وضع السیاسات. بصورة مناسبة.

ویجب أن نفكر ربما  --وقد ذكرني میسون  كما تعرفون، من حیث المجلس، أننا یجب أن نقیمھا.

لمرور بشيء ما مثل الدوائر الثالث لعملیة وضع السیاسات، لیكون لدینا شعور فعلي في ا

 بموضعنا.

، اتخذنا إجراءات استباقیة للتقدم GACمع  GNSOوفیما یتعلق باآللیة المحددة لجھة اتصال 

لذا  للتمویل قبل ھذه السنة المالیة، وھو ما یبدأ اآلن تقریًبا، لسنة إضافیة من التمویل كتجربة.

فھو یمول ببساطة مصروفات السفر  فقط لتجنب الشك، لیس ھناك راتب لھذا المنصب.

واستخدام  ICANN، لذا یمكن أن تحضر جھة االتصال في اجتماعات ICANNاألساسیة في 

  وقد وافقنا على ھذا التمویل. ذلك لتسھیل آلیة االتصال.

 عاء للموافقة علیھ، إضافة إلى ذلك، لدینا قرار الجتماع المجلس یوم األرب

وفي الوقع، ینوي مارسون تقدیم خدماتھ حیث یشغل ھذا الدور. لدینا قرار العتماده في 

كذلك، سنشجعكم بشدة ونقدر لكم أن تتلقوا ھذه اإلشارة  االجتماع یوم األربعاء للقیام بذلك.

األوسع والتطلع بوضوح إلى العمل  GAC-GNSOكجزء من نتائج مجموعة استشارات 

 عكم من خالل ذلك عبر السنة القادمة.م

حسًنا، دعونا نطرح الحالة،  --كما أتساءل إذا كان یجب علینا التوقف عند ھذه النقطة من قبل 

 .GAC-GNSOألن ذلك كلھ یتعلق بأعمال مجموعة استشارات  النقطة الثانیة من النشرة.

ة أو قادمة، سنتناول بعض وبعدھا، قبل أن نخبركم بالمستجدات حول أي مشكالت سیاسة حالی

لذا، بالنسبة للنقطة الثانیة في النشرة، دعوني أنتقل اآلن  األسئلة في وحول ھذا الموضوع العام.

 إلى میسون للحدیث عن حالة المشاركة المبكرة، إذا كان ھناك أي شيء آخر لیضیفھ.
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  شكراً جزیالً جوناثان.  میسون كول:

 طاب مساؤكم جمیعاً.

فقط لإلضافة إلى ما قالتھ منال من حیث التحدیث، سأسمح لنفسي أن أقدم  إلیكم. جید أن أعود

 لكم تحدیًثا حول كیفیة تنفیذنا إلجراء المشاركة المبكرة.

على تنفیذ توصیة المجموعة االستشاریة  GACلذا، كما قالت منال، اتفق كل من المجلس و

  ماعنا األخیر في مجموعة االستشارات.وقد قمنا بذلك بعد اجت فیما یتعلق بنطاق المشكالت.

 --عذًرا  --توصیة  --لذا، بالنسبة لتوصیات تحدید نطاق المشكالت، ما قمتم بھ ھو تقدیم 

عند طلب إصدار تقریر  GACتوصیات تحدید نطاق المشكالت توضح كیفیة إخطار 

 .GNSOوتقریر المشكالت ھو أول خطوة في عملیة وضع سیاسات  بالمشكالت.

وقت كاٍف لتقدیم أي معلومات تكون لدیھم فیما یتعلق  GACلذا، بجر استالمھ، سیكون لدى 

الحالیة حول الموضوع، التي من المتوقع أن یتم إدراجھا في تقریر المشكالت  GACبنصیحة 

 األولي.

ونصیحة  بذلك. GNSOقائمة، فقد تم نصح فریق سیاسة  GACلذا، إذا كانت ھناك نصیحة 

GAC رجة كعنصر في تقریر المشكالت حتى یتم إخطار ھذه مدGNSO  حول ما إذا كان

 منصب قائم حول ھذا الموضوع أم ال. GACلدى 

وعند ھذه النقطة،  مرة أخرى. GACلذا، عقب ھذا المنشور، بتقریر المشكالت، یتم إخطار 

 تعلیقاتھا من خالل ما یسمى آلیة النظرة السریعة. GACستقدم 

بما إذا كان من المتوقع أن یكون للمشكلة تداعیات  GNSOرة السریعة ھذه وستخطر آلیة النظ

بما إذا كانت المشكلة ستصبح  GNSOومن ثم سیتم إخطار مجلس  على السیاسة العامة أم ال.

ثم ستبدأ عملیتھا  GACبعد ذلك، سیسمح أیًضا للجنة  .GACأم ال ذات أھمیة خاصة للجنة 

لذا، فقد بدأت ھذه العملیة اآلن، وأنا  .GNSOالداخلیة الخاصة فیما یتعلق بتقدیم تعقیبات إلى 

سعید بقول ذلك، ألول عملیة وضع سیاسات منذ انتھت مجموعة االستشارات من إجراء النظرة 

 السریعة.

 .gTLDت تسجیل وھذا في المجلس الذي بدأ العملیة لتقریر مشكالت حول غرض بیانا
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 GACبھذا الطلب لتقریر المشكالت األولي وتم تقدیمھ من قبل أمانة  GACكما أني أخطرت 

 مع رد بأن ھذه المشكلة تم وضعھا بالفعل في مسار عمل اللجنة.

 معرفة ICANNوفي الواقع، أتاح لنا فریق السیاسات في  اآلن، یجب نشر تقریر المشكالت بسرعة.
 لذا، أشجعكم على توقع ذلك، ألنھ سیحدث قریًبا للغایة. ا للغایة في بوینس آیریس.أنھ سیتم نشره قریبً 

 ھكذا، ستنظر اآلن المجموعة االستشاریة في بعض المراحل األخرى من عملیة وضع السیاسات

الكتشاف ما إذا كانت ھناك آلیات أو إجراءات إضافیة یمكن استعراضھا فیما یتعلق بتقدیم 

GAC  التعقیبات إلى النصیحة أوGNSO .حول المراحل األخرى في عملیة وضع السیاسات 

 تبدوا نقطة جیدة. لذا، جوناثان، ھل تود أن أتوقف ھنا؟

 

  شكراً میسون. جوناثان روبنسون:

 إًذا، توماس، إذا كانت ھناك أیة أسئلة أو موضوعات ناتجة في ھذه النقطة، فأعتقد أننا یجب أن نأخذ

 وإذا لم یكن األمر كذلك، یمكننا االستمرار في جدول األعمال. المرحلة. ھذا التعلیق في ھذه

 

لذا، باإلضافة إلى ذلك، بصورة عامة، فلنقل، كل شيء یساعد في تحسین التواصل  شكًرا. نعم.  الرئیس شنایدر:

ویتضمن ذلك جھة اتصال  دائًما وسیستمر الدعم. GACفي مرحلة مبكرة ھو شيء تدعمھ 

GNSO. ضمن ذلك آلیة النظرة السریعة التي قررنا أنھ أمر نتطلع الستخدامھ.كما یت  

 لطرح أسئلة وتقدیم تعلیقات، إذا كان لدیكم أي منھا اآلن. GACلذا، دعوني أنقل الكلمة إلى 

  أجل، ممثل المملكة المتحدة.

 

  ون.وشكراً لكما جوناثان ومیس نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

النقطة الوحیدة التي أود إبرازھا ھي نوًعا من العائد الصفري لمرحلة آلیة النظرة السریعة 

 .GNSOمنصًبا آخر بالتالي بمجرد بدء وضع السیاسة في  GACوالتي ال تمنع أن تتولى 

وفقط لتوضیح ھذه النقطة في حالة وجود أي مخاوف من أن تكون ھذه الفرصة الوحیدة 

 شكًرا. أردتم ذلك.واألخیرة، إذا 
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من المشاركة في  GACال یمنع ذلك  شكًرا جزیالً لممثل المملكة المتحدة، فھذا صحیح بالفعل.  میسون كول:

 أعمال عملیة وضع السیاسات الحًقا في ھذه العملیة.

 

 أننا یمكننا التقدم.إذا لم یكن ھناك، فأعتقد  أیة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟ أشكرك على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

 

والمستقبلیة لذا، سیكون البند التالي ھو تقدیم تحدیث موجز حول مشكالت السیاسة الحالیة  حسًنا.  جوناثان روبنسون:

 وبالنسبة لذلك، سأمرر الكلمة إلى میسون. للتأكد فقط من أننا نبھناكم إلى المشھد الحالي.

 

والتي اعتقدت أننا  GNSOھناك عدد من المشكالت المطروحة أمام  شكراً جزیالً مرة أخرى.  میسون كول:

 وقد یكون لبعض ھذه أو ال یكون تداعیات على السیاسة العامة. .GACسنشیر إلیھا لغرض 

سیتم تنبیھھا  GACولكن  أو ال یكون. GACكما قد یكون لھذه مصلحة عامة بالنسبة للجنة 

 سب.بالتأكید بالنسبة لكل ذلك في الوقت المنا

، بخصوص الجوالت gTLDھناك أنشطة وضع السیاسات فیما یتعلق بغرض بیانات تسجیل 

كما أن ھناك مراجعة قادمة لكافة آلیات حمایة  الجدیدة. gTLDالتالیة المحتملة لنطاقات 

وقد تم االتفاق على  الجدیدة. GTLDالقدیمة ونطاقات  TLDالحقوق في كل من نطاقات 

لذا،  الجدیدة. gTLDلتحدید كعنصر من الجولة الحالیة من نطاقات موضوع السیاسات ھذا با

وستكون جاھزة للتصویت خالل االجتماع،  فیما یتعلق باألنشطة الحالیة، أود أن أذكر اثنین.

 یوم األربعاء. GNSOخالل اجتماع 

من  GNSOكما أن ھناك توصیة نھائیة حول ما نسمیھ سیاسة وتنفیذ، وھي طریقة لتتمكن 

بیر عن نفسھا والمجتمع بصورة أفضل فیما ھي األمور المتعلقة بالسیاسات ثم ما ھو التع

 موضوع التنفیذ لتلك السیاسة حتى یمكن تجنب حدوث خلط بین االثنین.

كذلك، ھناك التقریر النھائي حول عملیة وضع السیاسات حول الترجمة والترجمة الصوتیة، 

 .GACت النشطة من أعضاء الذي لدیھ بالعل مما أفھم بعض المساھما

 لذا، ھذه ھي البنود ضمن جدول األعمال حتى نتوصل بعد ذلك أو ھنا في بیونس آیریس ھذا األسبوع.
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وكذلك ما سبق، تنفیذ السیاسات، أحد النتائج الرئیسیة لتنفیذ أكبر برنامج نفذتھ  شكراً میسون.  جوناثان روبنسون:

ICANN  تقریًبا، وھو طرح نطاقاتgTLD لجدیدة، وما أصبح واضًحا أن ھناك العدید من ا

 في العدید من ذلك. GACوفي الوقاع، شاركت  النقاط التي تحتاج لقدر أكبر من التفاصیل.

من خالل مجموعة العمل ھذه ھو بعض اآللیات األخرى التي ال  GNSOوما عملت علیھ 

حاولنا العمل بھا معكم من خالل  تتجاوز اآللیات القائمة ولكنھا تتكامل معھا بنفس الطریقة التي

نقاط مثل مجموعة االستشارات وذلك لتحسین الطریقة التي نعمل بھا وتقدیم نصیحة حول أمور 

 السیاسات إلى المجلس وما إلى ذلك.

 لذا، ھذا عمل منتج للغایة یجب الترتیب لھ وجعلھ أكثر كفاءة بالطریقة التي نعمل بھا.

إنھا مبادرة أخرى نود مشاركتھا معكم ومناقشة آلیة  وھذا شيء آخر. .3لذا البند التالي ھو البند 

وبھذا، سأنقل الكلمة  یمكننا بھا التفكیر في أننا قد نتمكن من تحسین الطریقة التي نعمل بھا مًعا.

 إلى دیفید كیك على یساري.

 

وبینما ھذا  سیاسات والتنفیذ.أننا تحدثنا فقط حول مجموعة عمل ال --قبل أن أقوم بذلك، أود فقط   دیفید كیك:

تصاب باإلحباط في  GACأمر داخلي، كما تعرفون، أضیف إلى عملیة السیاسات، الحظت أن 

 GNSO، كما تعرفون، في إبطاء PDPبعض األحیان من الطریقة التي یمكن أن تتسبب بھا 

الجدیدة بعض ھذه اآللیات  --وأعتقد أن ھذا سینبھ  .GACفیما یتعلق باالستجابة لنصیحة 

متكاملة بالفعل في  GACستخفف من ھذه اإلحباطات في المستقبل، بالرغم، بالطبع، من أن 

 وكل ذلك یمضي بسالسة في المقام األول. PDPعملیة 

 ، فھي بسیطة إلى حد ما.GNSOعلى أي حال، عندما أتحدث عن ھذه المبادرة الجدیدة في 

أود التأكید على أنھا آلیة  --وسیكون ھذا  .GACكما ننوي إصدار رد من المجلس على بیان 

في شكل خطاب من المجلس إلى مجلس  --وسیكون ببساطة خطاب إلى المجلس  غیر رسمیة.

 إدارة.

لذا، عندما یتناول  وسیكون الغرض الرئیسي المحدد من ذلك ھو اإلخطار برد مجلس اإلدارة.

لذا، على  .GNSOأیًضا، فسنوضح موقف  GNSOالموضوعات التي تھم  GACبیان 

الجاریة  GNSOنقطة السیاسة، فربما نذكر مبادرة سیاسات  GACسبیل المثال، إذا ذكرت 

 .GACفي نفس الوقت، وتوضیح ما ھي العملیة وفرص إدراج نصیحة 
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أو ربما نوضح عملیات  GNSOكذلك، ربما نتحدث عن سیاسة اإلجماع الحالیة في 

GNSO حیان، یناقش بیان أعني، في بعض األ --، إذا كان ذلكGAC  عملیاتGNSO 

 مباشرة بجانب سیاساتھا.

وھي  كما أرید أن أؤكد أنھا آلیات غیر رسمیة، لذا، فھي ال تغیر شیًئا في العالقة الرسمیة ھنا.

یوضع مجلس اإلدارة في بعض األحیان في  --مصممة بحیث عندما یقوم مجلس اإلدارة 

، GACو GNSOیحة السیاسات المختلفة من موضع یضطره إلى نوع من التكامل مع نص

 واألمر فقط للتأكد من إخطاره بالكامل بموعد القیام بذلك.

 GNSOفھي تعني ببساطة أن  لذا، فإن العملیات الحالیة ال تغیر شیًئا. فاألمر تكمیلي فقط.

 تقدم نصیحة إضافیة صغیرة إلى مجلس اإلدارة.

كما  من أي مراسلة. GACسنرسل نسخة إلى  -- GACوبالطبع، بالرغم من ذلك، نتوقع أن 

 أو لیس النقاش. --ذلك وذلك سیساعد في اإلخطار بالنقاش  GACنتوقع أن یقرأ أعضاء 

 مختلف عملیات وضع السیاسات الجاریة. --المساعدة في فھم العالقة بین السیاسة 

ھ الخصوص ، وعلى وجGNSOویقصد من ذلك أن یعكس المناصب المتعلقة بالسیاسات في 

لذا، سنتحدث أیًضا كما  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر سیاسة اإلجماع القائمة. --

تعرفون، عما إذا كنا في المنتصف فقط من خالل عملیة سیاسات، فسیدعكم ذلك تعرفون أننا، 

أو إذا اخترنا عدم مراعاة مشكلة أو مختلف األمور األخرى، وسأتحدث بصورة أساسیة (غیر 

 .gTLDمسموع) عن دور المجلس كمدیر لسیاسة 

جھة متباینة للغایة  GNSOكذلك، بالطبع، تعتبر  .GNSOولیس المقصود أن یعكس آراء 

مع العدید من مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة التي لدیھا آرائھا الخاصة، لذا لم نحاول 

لمجلس، في دوره كمدیر ھذا ما یشعر بھ ا .GNSOإخباركم بأن ھذا ھو ما یخبركم بھ كل 

 ، أن المجلس یحتاج لمعرفتھ.GNSOلسیاسة 

لذا، فاألمر  .gTLDعندما ال یتعلق األمر بسیاسة  GACوما ال نقصده التعلیق على بیان 

كما أننا نجرب ذلك لمعرفة ما إذا كان مفیًدا، إال أن ذلك أتى كافتراح من  ببساطة آلیة جدیدة.

 المجلس.
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 GNSOلیس وضعھ في موقع التصور حول المنصب في  --مجلس ونحن نرید أن یضطر ال

أن توضح  GACونتمنى في الوقع أنھ سیكون مفیًدا للجنة  الذي یجب اإلخطار بھ بوضوح.

 .GACو GNSOعند تداخل  -- GNSOإلى 

كما نتمنى أن ذلك سیدعم التواصل بصورة عامة  لذا، كما قلت، ھذا خفیف، آلیة غیر رسمیة.

فیما یتعلق بفھم كیفیة مالءمة  GACوسیوجھ بصورة خاصة إلى المجلس، ولكن أیًضا 

GNSO  في مختلف الموضوعات التي تتداخل فیھا مصالحGNSO وGAC. 

یكون كذلك، س لذا، فقد وضعنا القلیل من التفكیر في كیف نقوم بذلك ولكننا لم ننتھي منھ بعد.

 .GACمن المھم االستماع إلى آراء حول مدى جودة ما نقوم بھ بمجرد الرد على بیان 

 

حول ھذه  GACربما تكون ھذه اللحظة المناسبة لطرح أسئلة أو تقدیم تعلیقات من  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ، إذا كان لدیكم أي منھا.GNSOالمبادرة الجدیدة القادمة من 

 المتحدة.نعم، ممثل الوالیات   

 

 .GNSOشكًرا لك سیادة الرئیس، وشكًرا مرة أخرى لزمالئنا في   ممثل الوالیات المتحدة:

أتحدث أیًضا كعضو في مجموعة العمل المشتركة  --أعتقد أننا واجھنا جمیًعا تحدیات مؤخًرا 

، ولكننا واجھنا جمیًعا تحدي في األعمال األخرى ومسارات العمل GNSOو GACبین 

إال أني أعتقد أن ھذا تذكیر مفید لمدى فائدة ھذه الممارسة المشتركة وأنا ممتن لسماع الضخمة، 

 أعتقد أن ذلك سیمضي في طریق طویل نحو تحسین فھم وتسھیل التواصل. مبادرتكم األحدث.

مرة أخرى إلى الحوار الذي  GACولكني فكرت أیًضا أنھا كانت فرصة رائعة لجذب اھتمام 

ستراحة، وقد كنا نتحدث، في سیاق وضع آرائنا حول مقترحات المساءلة التي قمنا بھ في قبل اال

وأعتقد أن ھذه الممارسة تساعد في إنعاش الذكریات التي  .GACنتحدث عنھا كنوع مما ھو دور 

یقصد منھا، على األقل كما نعتقد، من وجھة نظر دولتي، تقدیم نصیحة للسیاسات العامة حول 

فیما یتعلق بإدارة نظام اسم  ICANN، ومجلس إدارة ICANNمجتمع األمور المعلقة أمام 

واألمثلة المادیة التي تقدموھا لنا لتقاریر المشكالت والمشروعات الخاصة قید النظر، التي  النطاق.

 لذا، أكرر شكري. تقدم لنا خریطة طریق مفیدة إلى حد ما لتذكیر أنفسنا بدورنا.
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 ممثل الوالیات المتحدة.شكًرا جزیالً،   الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة تعلیقات أو أسئلة أخرى حول بند جدول األعمال؟

 أجل، ممثل المملكة المتحدة.

 

وما أود قولھ ببساطة أني أعتقد أنھا مبادرة قیمة للغایة ستخدم ھذه  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

نفسھا فیما یتعلق بالمشكالت  GNSOاألھداف التي سردتموھا لتحسین التواصل وفھم موضع 

  لذا الدعم، نعم. بالفعل. GACالتي شاركت فیھا 

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 --إذا لم تكن ھناك 

 

 شكًرا لك على تعلیقاتك اإلیجابیة.  دیفید كیك:

 

إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات أو أسئلة أخرى، فأعتقد أننا یمكننا استخدام الوقت المتبقي وھو   الرئیس شنایدر:

و/أو تحسین مساءلة  IANAدقیقة، في تبادل المعلومات حول انتقال اإلشراف على  20حوالي 

ICANN. 

 

 ني أقدم بضعة تعلیقات مبدئیة ثم نرى أین نمضي.توماس، دعو  جوناثان روبنسون:

 CWGلدینا بالفعل مقترح الجتماعنا یوم األربعاء، یسعى العتماد انتقال التقریر النھائي من 

لدینا بعض النقاش حول محتوى االقتراح وكیف یمكن صیاغتھ وھیكلتھ بأفضل  .ICGإلى 

 صورة.
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لیلة الماضیة للنظر في بعض تفاصیل المقترح، كما أن ھناك عدد من المناقشات عبر األیام الق

ولكن بینما یوجد تنقیح لتفاصیل االقتراح، یبدوا أن ذلك ال یشكل بصورة عامة أي مخاوف 

 جوھریة في ھذه المرحلة وفًقا لنیة التصویت لدعم ھذا االقتراح.

رة المزعومة أو كذلك، فإن الطریقة التي یعمل بھا ھي أن تتم مناقشتھ بالتفصیل خالل یوم الدائ

یوم مجموعة الدوائر وأصحاب المصلحة یوم الثالثاء في المجموعات المختلفة، وبعدھا، ستتخذ 

إضافة إلى ما تقدم،  یوم األربعاء. GNSOھذه المجموعات قرارھا وتعید ھذه إلى مجلس 

ائرة من أجل لدینا اجتماع محدد متوفر، فترة اجتماع متوفرة یوم الثالثاء مساًء في نھایة یوم الد

مناقشة إذا كانت ھناك أي أراء معارضة تحتاج للتعامل معھا أو مخاوف بخصوص القرارات 

لذا، فلدینا نوع من اآللیة لتناول ھذا، ونحن نجري مناقشات أولیة في جلسة نھایة  المحددة.

نا وإذا كان ھناك أي شيء یمكن كما أعتقد أن ذلك یحدد موقعنا في الوقت الراھن. األسبوع.

المساعدة فیھ، أو إذا كنتم ترغبون في فھم ومعرفة المزید حول العملیة أو عناصر النقاش أو 

 مشاركة أي أفكار لدیكم من مناقشات الصباح حول ھذا األمر فنحن نرحب بذلك.

 

كم من لذا، لقد قدمتم لنا بعض المعلومات حول كیفیة تعاملكم مع المقترح الذي یرد إلی شكًرا.  الرئیس شنایدر:

CWG.  وربما نكون مھتمین بمعرفة كیفیة تعاملكم مع أعمالCCWG  في المرحلة التي ھي

 فیھا، ولكني أرى بعض الطلبات األخرى للكلمة للتفاعل مع ھذا.

 أرى ممثل إیران، ھل تود قول شيء.  

 

 شكًرا لك، جوناثان.  ممثل إیران:

ولكنكم انتظرتم حتى تتلقون ردود من ، ICGفھمت أن مقترحكم كان جاھًزا لإلرسال إلى 

، ولكن قبل استالم ICGوقد قلتم أ،كم تریدون إرسال ذلك یوم الخمیس إلى  المنظمة المعتمدة.

أي رد من المنظمات المعتمدة وإرفاق ھذا (غیر مسموع)، والعنصر األھم ھو كیفیة صیاغتكم 

 استناًدا إلى طبیعة تعلیقاتھم.للجزء المتعلق بالرد الذي تستلمونھ من المنظمة المعتمدة، 

 شكًرا. لذا، أعتقد أن مھمتنا الرئیسیة ستكون بعد استالمكم التلعیقات ولیس قبل ذلك.
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أوالً، انا أجلس أمامكم ھنا كرئیس ھذه المجموعة التي قامت  ربما یجب أن أرد وأرضح األمر. جوناثان روبنسون: 

، ولذا، فقد تم وضع المقترح النھائي إلى أو الرئیس المشارك --بصیاغة المقترح ومن ثم 

 ذلك. GNSOوسوف تراجع  GNSOوأحد ھذه المنظمات المعتمدة ھو  المنظمات المعتمدة.

ذلك ألغراض التصویت على االقتراح ھي تفویض  GNSOولكن الطریقة التي تراجع بھا 

لى مجلس ذلك إلى الدوائر ومجموعات أصحاب المصلحة یوم الثالثاء، وبعدھا إعادتھ إ

GNSO .ویتصادف أني رئیس مجلس  یوم األربعاءGNSO.  لذا، تقبلوا اعتذاري على أي

 ارتباك یححث، ولكن ألني أقوم بھذین الدورین، فربما تسببت في بعض االرتباك.

 

، لذا یجب أن ننظر إلى GNSOھناك تبادل مع  وأردت فقط توضیح ھذه النقطة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ھذه المرة، على خالف اجتماع الصباح واجتماع یوم األربعاء،  GNSOئیس جوناثان كر

حیث كان لدینا جوناثان آخر یبدوا نفسھ تقریًبا إال أنھ كان الرئیس أو الرئیس المشارك في ھذه 

 المجموعة.

ھل سیكون ھناك  فعندما تقولون أنكم تصوتون، كیف یمضي ذلك؟ وربما یكون ھذا مفیًدا لنا.

 ي في مختلف الدوائر الفرعیة ثم سیكون ھناك ما یشبھ االجتماع في المجلس؟تصویت داخل

 وكیف تقومون بذلك بالفعل؟ وماذا إذا كانت ھناك عناصر مختلفة؟

 وربما یكون ھذا مفیًدا لنا. لذا كیف یمكننا التعامل مع اآلراء المعارضة على كافة المستویات؟

 

یتعامل بھا المجلس مع األعمال الرسمیة ھي أن یتم توجیھ األعمال حسًنا، الطریقة التي   جوناثان روبنسون:

الرسمیة إلى المجلس في شكل اقتراح، ثم یتم التصویت على ھذه االقتراحات من قبل أعضاء 

 .GNSOویمثل ھؤالء األعضاء مجموعات أصحاب المصلحة أو الدوائر في  المجلس.

 ا یتعلق بكیفیة التصویت.وستوجھ المجموعات عادًة، ولكن لیس دائًما، فیم

على أي حال، سواء قاموا باتخاذ قرار أم ال باتفاقھم على كیفیة التصویت أو وجھت بذلك 

ومن ثم، فھناك حدود وآلیات  مجموعات أصحاب المصلحة أو الدوائر، فسوف یصوتون.

 تصویت یتم اعتماد القرار أو المقترح بھا.
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، أود أن یكون ذلك اعتماد CWGفي  اآلن، بوضوح، ومن وجھة نظري كرئیس مشارك

ولكن بالطبع لیس ھذا األساس فقط التي سیتم اعتماد المقترح بموجبھ،  باإلجماع للتصویت.

 .ICGوسیتم توجیھ التقریر إلى 

بوضوح، إذا لم یكن ھناك دعًما كافًیا، فربما لن نعتمد القیمة الحدیة ولكني أتمنى أن ھذه لیست 

 الحالة.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟

 ممثل إیران.

 

 شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل إیران:

وما إلى ذلك،  GACلذا، فال شيء یسري على  ما شرحتھ لنا، جوناثان، ھو إجراءاتنا الداخلیة.

 ھذه مجرد إجراءات داخلیة. ھذا التصویت.

 شكًرا.

 

أعتقد أن  أحاول أن أفكر. --أعني، ھناك  وھذه بالفعل نقطة مھمة. إیران.شكًرا لك، ممثل   جوناثان روبنسون:

وكیف تتخذ كل منظمة معتمدة قرارھا بالموافقة على  .CWGھناك خمس منظمات معتمدة في 

وسواء قامت بالتصویت أو كان لدیھا آلیة لتوضیح  ، ھو أمر یرجع إلیھا.CWGأو دعم تقریر 

 یھم.رأیھا أو ال توجد، فاألمر ال 

، ولكن ذلك لیس ساریًا على أي من المنظمات GNSOلقد بینت لكم، كما قلت بالضبط، آلیة 

 المعتمدة األخرى أو منظمات الدعم أو اللجان االستشاریة التي تتعامل مع ھذا التقریر.
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كان لدینا لقد اعتقدت أنھ سیكون من المثیر سماع أنھ بسبب أننا  أشكرك على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

، حیث تعرفنا أیًضا على كیفیة عملھم واتخاذ القرارات أو تقدیم التوصیات SSACجلسة مع 

 لذا فقط إلكمال الصورة، أو.... أو تقدیم المشورة.

ربما نرید أن نجري تبادل لآلراء حول موضوع أعمال  دقیقة متبقیة. 14دقیقة أو  15لدینا 

لیست  --من العالم انطباعات مختلفة  ICANNالمساءلة، حیث قد یكون لدیكم في جزء 

وربما یكون مفیًدا أن نتشارك بعض ھذه  مختلفة، مماثلة عند النظر إلى العمل وھو یجري.

 .GNSOمع انطباعات أیًضا في  GACاالنطباعات التي تجري في 

 شكًرا. مندوب ھولندا. وأنقل الكلمة اآلن إلى أي شخص یرید السؤال أو قول أي شيء.

 

بسبب أن  --أول أمر سیكون من المھم معرفتھ ھو ما إذا كنتم  نعم، شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ثل ھولندا:مم

رسمًیا، علیكم فقط الموافقة  ، أي مساران.CCWGولدینا  CWGلدینا بالطبع مقترحان من 

نقاش حول، دعنا نقل، الشروط  CWG، ولكن ال یزال لدینا في CWGعلى أو دعم مقترح 

 .CCWGمتطلبات الموضوعة أو التي تم التوصل إلیھا في مقترح أو ال

 لذا، فسؤال ھو ھل ستعتمدون رسمًیا أحد المقترحین أم ستجمعون بینھما وفًقا للظروف؟

 شكًرا.

 

ولذا، في ھذا االجتماع في بوینس آیریس، سنصوت على ونتخذ قراًرا  ھذا السؤال جید للغایة.  جوناثان روبنسون:

 أم ال. ICGإلى  CWGفیما إذا كانت سیتم اعتماد انتقال مقترح 

 وفي اجتماع دبلن، نتوقع أننا سیكون لدینا مقترح مماثل للتعامل مع أعمال مجموعة المساءلة.

 CWGكما أتوقع أنھ في معرض التعامل مع أعمال مجموعة المساءلة، سنسعى للتواصل مع 

 إلقناع أنفسنا بتلبیة شروطھم بذلك وبعدھا التقریر النھائي لمجموعة المساءلة.

وعالوة على  ICGإلى  CWGلذا، في النھایة، سنكون قد صوتنا ووافقنا على انتقال تقریر 

حول  CCWGوعندما نصوت على تقریر  المساءلة.حول  CCWGذلك بخصوص تقریر 

 مقتنعة بأن شروطھا تمت تلبیتھا أم ال. CWGالمساءلة، سیكون لدینا معرفة بما إذا كانت 

ولذلك، یأتي المقترحین مًعا في ھذه النقطة ویتم نقلھما حیث یتم الجمع بین مقترح اإلشراف 

 ه المجموعة التي سنصوت علیھا.لیكون لدیھا ھذ NTIAومقترح المساءلة وتقدیمھا إلى 
 

   53من  36صفحة 

 



 GAC ARجلسات عمل  -بوینس آیریس 

وستستمر مجموعة  .1فھذا مسار العمل  لیست ھذه بالطبع نھایة أعمال مجموعة المساءلة.  دیفید كیك:

 المساءلة في مسار العمل الثاني.

 

 ھل ثمة أسئلة أو مالحظات أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 لدي ممثل إیران.

 

ل یمكنك رجاًء توضیح ما إذا كنتم في ھذا األسبوع عندما تصوتون على ھ شكًرا لك، جوناثان.  ممثل إیران:

أعرف  ، تتصورون أو لدیكم أي نیة أن یوجد لدیكم أو تطلبون بعض التوضیح؟CWGتقریر 

ولكن، ضع ذلك جانًبا للوقت الحراھن، وفقط بقدر  .CWGمناصبكم األخرى من كونكم رئیس 

حن نتفق مع ذلك، على سبیل المثال، مع ، ھل تنوون قول، حسنًا، نGNSOما تختص 

الشروط، وبالرغم من ذلك، ھناك األسئلة التالیة أو التوضیحات التالیة المطلوبة، أو أنكم ال 

 مجرد سؤال لمساعدتنا. ترون أي مساحة لطلب أي توضیح أو أي أمر؟

 شكًرا.

 

 --د أنھا ستكون العملیة األنقى، إذا كانت أفترض أن اإلجابة ھي أني لست متأكًدا، ولكني أعتق  جوناثان روبنسون:

أعني أنھا علنیة ومتوفرة  --لیس ھناك أي سبب  --أعني، یمكنني أن أدعكم  --أبسط بوضوح 

وھذا ھو سبب أني أشرت إلى االقتراح، ألن ھناك بعض  بالفعل لما ھو المقترح قبل المجلس.

وقد تم تقدیمھا في  مقترح على الطاولة. فھناك األعمال قید التقدم، ومن الطبیعي أن نقوم بذلك.

، ولكن ذلك المقترح یمكن تعدیلھ CWGوقت مناسب وبترتیب مناسب للموافقة على مقترح 

كما أن ھناك فرصة في ھذا المقترح ربما  من خالل تعدیالت عبر الیومین أو الثالثة أیام التالیة.

 ي تحتاج إلكمالھا خالل التنفیذ.للتأكید على عناصر التقریر أو إبراز مجاالت العمل الت

 CWGولكني إذا كنت سأختلف، فأنا أعني أني أعتقد أن الوضع األمثل من وجھة نظر رئیس 

ھي أنھ إلى الدرجة التي یلزم بھا إنجاز العمل، یتم إبرازه كالزم إنجازه كجزء من تنفیذ 

 األعمال حتى ال ندخل في تغییر معقد للمقترح.
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، یتمثل الوضع المثالي في أن تدعم المنظمات المعتمدة CWGیس أعني، من وجھة نظر رئ

المتقرح وربما تتحقق من أو تؤكد على أن بعض المناطق تحتاج لمزید من العمل كجزء من 

 التنفیذ مع تقدمھا في مسارھا نحو االنتھاء.

 شكًرا.  

 

 ھل ھناك أي تعلیقات؟ أیة أسئلة أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 نعم، مصر.

 

لذا، سیتم التأكید على جزء  إجابتك األخیرة یا جوناثان. --فقط بسرعة شدیدة لمتابعة اإلجابة   ممثل مصر:

 شكًرا لكم. --أو سیكون مشروًطا أو ما شابھ  كجزء من التنفیذ؟ CWGالمساءلة من مقترح 

 

 شكًرا لك، منال من مصر.  جوناثان روبنسون:

بطریقة یتضح أنھا مشروطة صراحة وتعتمد  CWGة مقترح تتم كتاب --الطریقة التي یتم بھا 

لذا، إذا قمنا بالتصویت، وعندما نقوم  .CCWGعلى بعض آلیات المساءلة التي تقدمھا 

بالتصویت یوم األربعاء بالموافقة على المقترح، فنحن نصوت للموافقة على مقترح یتضمن 

 بعض الشروط.

تلبیتھا من قبل مجموعة المساءلة مع تنفیذ أعمال وبعد ذلك، سیتم العمل على بعض الشروط، و

 الشھور الثالثة القادمة.

كما أن لدي صورة وضحتھا لكم ھذا الصباح، حیث یجري قطارین على مسارین متوازیین، 

 وبعدھا تكون اإلشارة ھنا للحظة، ثم یمضي في مسار مستقل، ولكن بعدھا یعودان مرة أخرى.

ور في النھایة، ولكن الذي یخرج باختصار في مسار منفصل مع كما أنھا یجب تسلیمھا على الف

 .NTIA، ولكنھم یعودون بعدھا مًعا للتسلیم إلى ICGمضیھ من خالل عملیة 
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وقد تم التفكیر في ھذه الشروط  ال أتوقع أننا سنسعى إلضافة شروط. -- GNSOلذا، كـ 

ة للمتوقع الذي نرغب بالنسب GNSOكما أننا في  .CWGوإعدادھا وإدراجھا ضمن مقترح 

  .CWGفي تحقیقھ، فقد قمنا بأرشفة ذلك من خالل األعضاء والمشاركین في 

 

إذا لم تكن ھذه ھي الحالة، فأعتقد أن لدینا استراحة لمدة خمس  تعلیقات أو أسئلة أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

لذا، في ھذه الحالة،  ھا.دقائق لنا جمیًعا، والتي أعتقد أنھ لن یكون لدى أي شخص مشكلة حیال

لذا، حسًنا، طاب مساؤكم وسیكون لدینا خمس  وقد نلتقي مرة أخرى قریًبا. شكًرا جزیالً لكم.

 شكًرا. الساعة الخامسة تماًما. 12سنبدأ ببند جدول األعمال رقم  دقائق استراحة.

 

 شكًرا.  جوناثان روبنسون:

 

 شكًرا.  دیفید كیك:

 

 ] [ استراحة الحتساء القھوة

 

 

 ICANNو GACاجتماع مشاركة أصحاب المصلحة العالمیة بین 

  

لدینا ساعة واحدة للنقاش الیوم مع الجزء  یرجى الجلوس من فضلكم. شكًرا لكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

 الرسمي.

ألنھما مھمان للبند  نعم، ھناك. أین ھو؟ وطارق. ICANNلذا دعوني أرحب بآن ریتشیل من 

ولألسف،  الذي یتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة العالمیة ومشاركة الحكومات. التالي بالطبع،

لذا، سیكون علینا اإلدارة بدون  اضطر عماد إلخبارنا بأنھ لن یتمكن من القدوم ألسباب عائلیة.

 شكًرا. تواجده، وھو ما سیجعلني أنقل الكلمة إلى آن ریتشیل للبدء.
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اسمي آن ریتشیل إیني، وأعمل مع فریق  وطاب مساؤكم جمیًعا. س.شكراً جزیالً، توما  آن ریتشیل إیني:

المشاركة الحكومیة في جنیف مع د/ طارق كامل وفیني ماركوفسكي، الذین یشكالن جزًءا من 

كما أني أشارك أیًضا فیما نسمیھ فریق  فریقنا في نیویورك ونیجل ھیكسون وماندي كارفر.

 میع األشخاص الموجودین في المناطق الذین نعمل معھمأصحاب المصلحة العالمیة، والذي یمثل ج

ویرأسھا  GACوالتي تتضمن بضعة أعضاء من  GACفي مجموعة العمل المشتركة ھذه في 

التوصیات ما قمنا بھ حتى إنشاء المجموعة كان العمل على  بالفعل حتى اآلن د/ عماد حب هللا.

 .6.9و 6.8عملنا علیھا ھي أرقام وكانت التوصیات المحددة التي  .ATRT2التي أتت من 

 الشریحة التالیة من فضلك یا جولیا.

فسوف یتذكر  لذا، ما نقوم بھ ھنا ھو اإلبالغ عن ما نقوم بھ منذ آخر مرة رأیناكم فیھا.

  األشخاص أننا قدمنا تحدیًثا في لوس أنجلوس وكذلك آخر اجتماع في سنغافورة.

ویمكننا كما  بسرعة شدیدة. 6.9و 6.8أنجزناه في  لذا، فأنا فقط سألقي نظرة سریعة على ما

بالتحدید لم نغلقھ حتى اآلن من حیث  6.9أتمنى أن نجري نقاش قصیر حول أي جزء من 

 البنود.

  الشریحة التالیة من فضلك.  

بصورة أساسیة بأن یعمل  6.8توصي  .ATRT2لذا، ھاتان ھما التوصیتان لدینا من توصیات 

للعمل على أصحاب المصلحة  BGRIمن خالل مجموعة عمل  GAC المجلس بالمشاركة مع

الذي  ICANNمع فریق مشاركة أصحاب المصلحة العالمیة في  -- ICANNالعالمیة في 

اآلن أیًضا، لوضع إرشادات لمشاركة الحكومات سواء الحالیة أو غیر  GEو GSETیمثل 

 أیًضا. GACالمشاركة في 

  الجزء كما تعرفون. لقد تم االنتھاء من ھذا --لذا   

كما  .GACولدینا مسود باإلرشادات راجعناھا معكم وتم تعمیمھا على القائمة البریدیة في 

وقد أصبحت مسودة اإلرشادات ھذه الیوم وثیقة  وراعینا ھذه التعلیقات. تلقینا تعلیقات علیھا.

 على ICANNوتعمل الفرق على األرض، فرق  .GACقائمة وساریة على موقع ویب 

األرض، بصورة أساسیة من خالل بعض التوصیات التي نحصل علیھا من حیث طرق ضمان 

 على أرض الواقع. ICANNوفریق عمل  GACتحقیق التوافق وبذل الجھود بین ممثلي 

  لذا، فھذا جزء من الناحیة العملیة.  
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ومن الناحیة العملیة، یجري تنفیذ ب و"ج" و"د" في الوقت  یتضمن بنود صغیرة. 6.9كما أن 

أما البند "أ" فھو الذي نود إجراء مناقشة قصیرة معكم للوصول إلى فھم لما  .GACالراھن مع 

 یجب أن تكون قاعدة البیانات ھذه للوزارات الحكومیة ذات الصلة، أو إذا كانت الزمة بالفعل.

 اعدني أولوف ھنا ألنھ كان موجوًدا عند حدوث ذلك.لكني أعتقد، عند إنجاز ذلك، قد یس

 أولوف، ھال تتقدم أوالً؟ --وأنا لست متأكًدا، إذا كان ھناك شيء ال یزال الزًما في الوقت الراھن

 

فقط للحظة لتأكید ذلك، حسًنا، بالطبع، حدثت الكثیر من األمور منذ تم نظر التوصیات   أولوف نوردلینغ:

كان أحد  نات لمعلومات جھات االتصال، حسًنا، بھا عدد من الجوانب.وقاعدة بیا وصیاغتھا.

أعني، بالعودة سنوات للخلف، لم  --في وقت نظر ذلك  GACالجوانب بالطبع أن عضویة 

 تكن ممتدة على اإلطالق كما ھي اآلن.

، GACلذا، فمع تطور العضویة، ازدادت الحاجة لقاعدة بیانات، على األقل من وجھة نظر 

 أوضح.كما 

، آن ICANNبعد ذلك مرة أخرى، قد تكون ھناك حاجة لذلك ضمن منظمتكم أو إدارة 

لذا،  ونحن ال نتحدث بالتأكید عن قاعدة بیانات عامة ھنا. ولكن ذلك مختلف تماًما. ریتشیل.

حسًنا، نعم، أتفق معك أنھ ربما تكون ھناك عالمة استفھام كبیرة فیما یتعلق بالحاجة لقاعدة 

 مماثلة.بیانات 

 

وكما تقول، لقد كان شیًئا، تم طلبھ باألساس في وقت محدد. وإذا شعر  شكًرا لك، أولوف.  آن ریتشیل إیني:

 مرة أخرى. تفضلي جولیا. األشخاص بأنھ شيء مرتبط، فربما یمكننا إجراء نقاش.

 ھا ھي. تفضلي جولیا. --أحد األمور األخرى التي لدینا ھي أیًضا  .6.8ھذا بالفعل جزء من 

، یوضح تقریر GACوفي الواقع، لربط ذلك، كما تعرفون، بعضویة  إًذا، فلدینا تقریر أنشطة.

مع  GACاألنشطة الذي لدینا في موضوع المشاركة أن المجموعة تشارك في عضویة 

وذلك یرجع كما  وفي بعض األحیان مع المنظمات التقنیة األخرى المشاركة. ccTLDنطاقات 

عند  ICANNلى سبیل المثال، تلك التي ال یتم التعامل معھا مباشرة في تعرفون ألمور، ع

یقول شخص ما أننا نرید  أنا أقول ذلك كمثال فقط. --لقائنا بأشخاص في الدول وتحدثھم عن 
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ISPنحن نتأكد من ذھابنا إلى أصدقائنا في  ، ھل یمكنكم مساعدتنا؟ISOC على سبیل ،

وكما تعرفون، فنحن نتحدث، على سبیل  وقد تواصلنا معھم. المثال، للمساعدة في القیام بذلك.

 وما إلى ذلك. DNSSECالمثال، من حیث التدریب التقني، وبعض األمور التي نقوم بھا مع 

ونحن نبلغ عن ذلك  لذا، فھناك جمیع االجتماعات التي كانت تحدث على أرض الواقع.

كما نقدر بالفعل معرفة أن  لة علیھا.وشكًرا جزیالً لجمیع من یقرأھا ویطرح أسئ باألساس.

 التقریر یتم استخدامھ.

لذا، إذا كانت ھناك أمور یعتقد  مسودة اإلرشادات، كما قلت، تمثل وثیقة قائمة. --لذا، فنحن 

الناس أننا یجب أن نضیفھا من حیث األنشطة الفعلیة أو األمور التي یجب القیام بھا مع عضویة 

 الشریحة التالیة، من فضلك. استمر. نعرفھا.، فنود أن GACوممثلي 

أحد المخاوف التي لدینا، كما  --أحد األمور التي  ، قاعدة البیانات، كما قلت.6.9بالمثل 

وكما  تقنیة للغایة. GACتعرفون، بالنسبة لقاعدة البیانات ھي أنھ في نقطة ما كانت عضویة 

  االت ببساطة أو تكنولوجیا المعلومات.تعرفون، یمكنكم تتبع العضویة من حیث وزارات االتص

فلدینا  .GACكما تعرفون في  والیوم، لدینا باألساس كما تعرفون، ممثلون عن كافة القطاعات.

ولدینا حتى في بعض األحیان كما تعرفون مكتب رئاسة  ولدینا االقتصاد. الشؤون الخارجیة.

بیانات مماثلة قد یمثل مھمة كبیرة  لذا، فالحفاظ على قاعدة الوزراء وأشیاء من ھذا القبیل.

كذلك، كما تعرفون، تتغیر الوزارات  وقد یستغرق ذلك كما تعرفون الكثیر من الوقت. للغایة.

ونحن نحتاج بالفعل لكثیر من  لنكن صرحاء في ذلك. في بعض أجزاء العالم بصورة متكررة.

 العمل للحفاظ على تحدیث قاعدة البیانات.

ویمكنني التفكیر في  --كانت ھناك حاجة لقوائم مثل ھذه لغرض معین بالرغم من ذلك، إذا 

كذلك، إذا احتاج لنا  االجتماع الوزاري التالي رفیع المستوى، على سبیل المثال، الذي سیحدث.

األشخاص من أجل مساعدتھم في العثور على المعلومات حول وزارات محددة أو وزارات 

لذا، لن  ، فسیسعدنا بالطبع مساعدتھم.GACمشاركة  یلزم أن تكون جزًءا كما تعرفون من

 تكون ھذه مشكلة.

 تفضل.
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على  ، وقد تم العمل على بعض البنود ج ود.6لذا، فالباقي یمثل بالفعل، كما تعرفون، التوصیة 

سبیل المثال، إذا نظرتم في البند "د"، فأحد األمور التي نقوم بھا، وتتعلق بوضع وتنفیذ كل 

م لخطة للسماح للشركات ورجال األعمال على المستوى المحلي باستخدام منطقة في العال

، وقد بدأنا بمركز gTLDبالكامل وبشروط متساویة، بما في ذلك نطاقات  ICANNخدمات 

وإذا كنتم تنظرون إلى  وھو یعمل اآلن. للشرق األوسط وأفریقیا. DNSریادة أعمال 

 DNSوأفریقیا، فسترون أن مركز تدریب  الموجزات التي أتت من أوروبا والشرق األوسط

 DNSSECو DNSكما أنھم قید التدریب اآلن للمدربین في أمور مثل  لدیھ أنشطة بالفعل.

 وأیًضا كیف تصبح أمین سجل، وكیف تصبح مسجالً.

لذا، كما تعرفون، فمساعدة  ، في االنتقاء.IDNوكما تعرفون، في ھذه المناطق، تبدأ أسماء 

وتطویر أفكارھم حول كیف یصبحون مسجلین أو أمناء سجل ھو شيء تم الناس في إنشاء 

لذا، فھذا أحد األمور، على سبیل المثال، التي نتمنى  اختیاره، ویعمل بالفعل، وسعداء بقول ذلك.

 أن یمكن تكرارھا في مناطق أخرى.

 التالي.

بما في  GACلي لذا، فھذا باألساس حیث لدینا فرق وبعض األنشطة التي یقومون بھا مع ممث

ذلك أي مكان في ندوات الویب لالجتماعات الفردیة أو المؤتمرات الھاتفیة أو الزیارات الخاصة 

كما تعرفون،  .GACویتضمن ذلك مرة أخرى، األعضاء وغیر األعضاء في  مع دعوتھم.

د ، فأعتقGACوأعتقد أنھ إذا رأیتم ھذا التوجھ مؤخًرا من حیث العضویة في  الدول األعضاء.

یأتون ویصبحون أعضاء  GACأننا نقوم بعمل جید من حیث التأكد من أن غیر األعضاء في 

 في اللجنة.

إذا كان لدیكم أي  --لذا، أعتقد أن ھذه كانت شریحتي األخیرة، وسأتوقف ھنا، حتى یمكننا 

 حسًنا. --أرى  وبعض زمالئي موجودون في القاعة كما أعتقد. أسئلة فیسعدنا الرد علیھا.

 لذا، إذا سمحت لي یا توماس.

أحد األمور التي قمنا بھا، عقب التقریر الشھري بالفعل الذي نصدره، طلب بعضكم تحدیثًا 

وقد أرسلناھا في  لمجتمع المعلومات. 10حول القمة العالمیة فیماي تعلق بخریطة الطریق +

لكني أود أن أطلب من إذا كانت لدیكم أسئلة، فیسعدني أنا وزمالئي ھنا الرد، و تقریر صغیر.

أولوف ربما أن ینقل لكم أن مجموعة العمل عبر المجتمعات حول حوكمة اإلنترنت في 

ICANN  ،التي لدیھا الكثیر من األشخاص في مجتمعنا والذین یشكلون جزًءا من ھذه العملیات
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نشطة ستجتمع لیكون لدیھا اجتماع، وسیناقشون باألساس خریطة الطریق باإلضافة إلى كافة األ

 حتى نھایة السنة، بصورة أساسیة. --القادمة  WSIS+10التي تتكامل في 

 لذا، یسعدنا الرد على األسئلة أیًضا لذلك.  

 شكًرا.  

 

إذا كنتم أتذكر جیًدا، في المساء، في لیبرتادور، القاعة  6:15ستنعقد ھذه الجلسة غًدا في   أولوف نوردلینغ:

تنظر بجدیة في االنضمام  GACبما تم إخطارك أیًضا بأن وبالطبع، آن ریتشیل، ر الكبیرة.

 وھذا موجود في البطاقة. حول حوكمة اإلنترنت. CCWGإلى 

 

في قلیل من  GACإذا رغب أعضاء  --من الجید للغایة ربما  --أعتقد أنھ سیكون  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أھمیة كبیرة، كما نعرف  ألن ھذه العملیة ذات WSIS+10النقاش أو تبادل المعلومات حول 

 جمیًعا.

 كما أردت قبل ذلك االنتقال إلى موضوع حول قاعدة البیانات ھذه الخاصة بأسماء الوزراء.

وكما قلتم، تمت صیاغة ھذه التوصیة في وقت عندما كان لدینا عدد أقل من األعضاء في 

GAC.ن المفید وجود ومرة أخرى، ما تقولون، ربما یكون م ، وھو شيء أیًضا قد نسأل عنھ

ولكن ربما یكون  جھات االتصال ھذه في مناسبات مثل االجتماع الحكومي رفیع المستوى.

الحفاظ على قاعدة بیانات رسمیة ألسماء الوزراء أمًرا سیمثل حمالً إضافًیا لقیمة محدودة 

ء أو وحتى إذا تم تغییر الوزرا باإلضافة إلى المعرفة بتغییر الوزراء في العدید من الدول.

 اختفائھم، وبعدھا إذا بقى الوزراء والوزارات كما ھم، وتغیرت اختصاصات الوزراء.

باإلضافة إلى أن المحاولة والحفاظ على تحدیث القائمة ستمثل ممارسة دائمة تقریًبا من الناحیة 

قادم  لذا، ربما یكون من الجید وجود قائمة مماثلة، ثم تحدیثھا بالفعل، فیما یتعلق بحدث النظریة.

 حیث نحتاج لوجود جھات االتصال ھذه على أي حال.

لذا، لست متأكًدا، ولكن یمكننا مناقشة ما إذا كان یمكننا نظر ھذه التوصیة كمكتملة بصورة 

أساسیة بمعنى أننا سنستخدم ھذه المعلومات لالجتماعات الحكومیة رفیعة المستوى، ولكن لیس 

یثھا یومًیا ربما بسبب أن القیمة المضافة ال تبرر من الضروري إنشاء قائمة رسمیة یتم تحد

 الجھد المبذول في ذلك.
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إضافة إلى ما تقدم، فھذا أمر ربما أود طلب تعلیقات علیھ وما ھو شعوركم حیال قاعدة بیانات 

ولكن بالفعل،  یتم تحدیثھا دائًما أو الحفاظ على تحدیثھا فیما یتعلق بأسماء الوزراء والوزارات.

 مر ما یكون موجًھا بالحدث وبصورة غیر رسمیة أكثر (غیر مسموع). أفضل من أ

 نعم، أولوف.  

 

 وستكون ھناك حاجة بالتأكید لذلك. لدي انطباعان. یمكنني أن أعلق باختصار على ذلك.  أولوف نوردلینغ:

وكما نرى، نحن لم  .GACفالمعلومات من ھذه الطبیعة كانت مفیدة لطلب أعضاء جدد في 

 .GACحسًنا، علینا الذھاب إلى كوكب آخر للعثور على أعضاء جدد في  نصل بعد.

لذا، أعتقد أن األمر یرجع باألساس إلى االجتماعات  ولكننا نقترب من ھذا النوع من المواقف.

رفیعة المستوى والظروف المماثلة التي سیتم استخدامھا، ولكني أود أن أضیف بالطبع أن فریق 

لعالمیة وفریق المشاركة الحكومیة تطور بصورة كبیرة منذ مشاركة أصحاب المصلحة ا

 .GACوھذا یعتني أكثر بوصول طلب األعضاء إلى غیر األعضاء في  صیاغة ھذه التوصیة.

بالنسبة لذلك، فقد حصلنا على أدوات لفریق مشاركة أصحاب المصلحة العالمیة، بالطبع، 

 وعناوین ستكون الزمة مع تطور الوقت.

 بضعة جوانب أخرى حول ھذا الموضوع بالتحدید.لذا، حسًنا، 

 شكًرا.

 

 ممثل إیران، تفضل. نعم.  الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا لك، توماس.  ممثل إیران:

إذا أردتم على األقل شيء أكثر مما ھو محدث،  أرى أن ھناك فائدة قلیلة من تحدیث أي عنوان.

الوزارة المعنیة واسم الوزیر  ، وستقدم لكم أحدث المعلومات حولITUاذھبوا إلى مسارد 

 ونائب الوزیر واإلدارة وكافة ھذه األمور.
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یتم تحدیثھا باستمرار، ویمكنكم  ITUلذا، ال أعتقد أنكم تحتاجون لبذل أي جھد في ذلك ألن 

 الحصول على ھذه المعلومات منھا.

ة لالجتماع ھل لدینا أي إجراء متابع لیس "ما ھو." --ما ھو  لدي سؤال آخر سیادة الرئیس.

أو ھل كان مجرد اجتماع وانتھى ولم یكن لدینا أي إجراءات  الوزاري رفیع المستوى السابق؟

 متابعة؟

  كانت ھناك توصیات كما أعتقد.

فقد یتمكن الوزراء، حال قدومھم، من تبادل وجھات  وأعتقد أن االجتماع مفید إلى حد ما.

 سلون أشخاص آخرین، مدیر عام أو ما شابھ.قد یر كما قد ال یأتون في بعض األحیان. النظر.

وفي بعض األحیان یكون لدى الوزراء، بعضھم، صعوبة في القدوم إلى أي اجتماعات بسبب 

توقف آلخر ثالث  على سبیل المثال، لدى دولتنا صعوبة في الحصول على تأشیرة. الرسمیات.

 نذھب ھناك ونمثل أنفسنا. ذا نحن.محبطین تماًما ونقول، حسًنا، ھ حسًنا. --أو أربعة أیام، وال 

 ولكن الوزیر ونائب الوزیر، ال یمكنھم القدوم.

 لذا، فھل ھناك أي إجراء متابعة لھذا االجتماع الوزاري؟

 شكًرا.  

 

أعتقد أن أحد التأثیرات الفوریة الجتماع لندن، االجتماع الحكومي رفیع المستوى، كان زیادة   أولوف نوردلینغ:

 ولدینا بضعة أعضاء جدد كنتیجة مباشرة لھذا االجتماع. .GACعضویة 

 لذا، فسواء كان ھناك إجراء متابعة، بھذا المعنى ولكن لیس بالمعنى الذي تقصده ربما.

 شكًرا.

 

حسًنا، سنناقش كیفیة تشكیل وتأطیر االجتماع القادم رفیع المستوى في مراكش في شھر  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ا یرجع لنا بالفعل فیما یتعلق بوضع ھذا األمر، ألنھا المرة الثالثة التي یكون وھذ مارس القادم.

لدینا، لذا، فلیس لدینا سجل طویل ویمكننا التفكیر في نتیجة متوقعة، ألنھ ال یوجد ھناك على 

األقل كما أتذكر، أي توصیات من حیث النقاط المنشورة أو مھما یكن ما تقصدون بالمتابعة 
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لكننا قد نرى التقدم في  م إدراج المناقشات بالطبع في أعمالنا وفي مناقشات أوسع.لكن، ت كذلك.

ھذا االجتماع رفیع المستوى بنظرة أنكم إذا أردتم نتائج ملموسة أكثر، فھذا أمر أعتقد أن 

GAC .حرة في اتخاذ قرار بشأنھ 

ھل یمكننا ربما اعتبار  لذا، وقبل أن أنقل الكلمة إلى ممثل مصر، فنقطتكم األولى حول القائمة.

أن ھذه التوصیة مكتملة بمعنى أنكم لدیكم شبكتكم التي تستند إلى قاعدة بیانات تمثل أحد نتائج 

لدینا مع  .GACھذه التوصیات التي بأن لدینا معلومات من خالل عدد متزاید من أعضاء 

ھذه المجموعة االجتماعات الحكومیة رفیعة المستوى زاویة أخرى للنظر في ذلك، وھي أن 

بالكامل ستكمل مًعا لیس النموذج الدقیق حیث لم یكن موجوًدا من بضعة سنوات ولكن سیكتمل 

وھكذا، سیمكننا من  ھل سیكون ھناك شيء سنقبلھ ونقول أنھ مكتمل؟ الھدف من ھذه التوصیة.

 ؟ATRT2التأشیر على خانة أخرى في توصیات 

 أیة اعتراضات؟

 ال؟

 ي بند جدول األعمال التالي، ولكني أعتقد أنھ أمر إیجابي.لذا، سنتوصل إلى ھذا ف

 نعم ممثل مصر، لقد طلبت الكلمة.

 شكًرا.  

 

 بسرعة شدیدة للرد على زمیلنا الممیز من إیران. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل مصر:

بالرغم من أنھا لیست متابعة مادیة حول الموضوع نفسھ، ولكن مرة أخرى، ھناك بعض 

مشاركة الخبرات والحصص التي تم وضعھا وتوثیقھا من االجتماعین السابقین المنعقدین في 

كندا والمملكة المتحدة، وسیتم مشاركتھا مع المضیفین القادمین حتى یمكننا االعتماد على ھذه 

 الخبرة والتحسین حسبما نراه مناسًبا.

 مع الشكر.
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 شكًرا لك، ممثل مصر.  الرئیس شنایدر:

 المملكة المتحدة.ممثل 

 

وسأجیب نوًعا ما بنفس رؤیة ممثل مصر فیما یتعلق باالجتماع  نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

ولم یقصد أن یكون ذلك منتدى  الحكومي رفیع المستوى في لندن على وجھ الخصوص.

نتدى لتبادل وجھات النظر فقد كان مقصوًدا منھ ومنعقًدا بالفعل كم تفاوضي إلصدار نتائج.

وقد أردنا أن  على وجھ الخصوص. GACلتحقیق التوعیة للدول النامیة وغیر األعضاء في 

نسمع في جلسات مفتوحة وتفاعلیة اآلراء من مجموعة متنوعة من المسؤولین رفیعي المستوى 

فایزي الذي  إضافة إلى تقریر الرئیس، الذي كان تقریر وزیرنا إد والوزراء، وقد حققنا ذلك.

ترأس اإلجراءات، وقصد الوصول إلى ذلك، كما كانت ھناك رسائل بالتأكید یعكس فیھا مواطن 

ومرفق بھذا  على وجھ الخصوص في ھذا الصدد. IANAتأتي أھمیة انتقال  االتفاق الواسع.

 التقریر من الرئیس حساب أكثر تفصیالً للمساھمات الخاصة بھذه الجلسة.

وربما تكون ھذه الخبرات التي یمكن  المنتدى لیوم واحد، أنھ حقق أھدافھ. لذا، أعتقد من حیث

أن یحصل علیھا المضیفون القادمون في مراكش من حیث إنشاء جدول أعمال في الوقت 

المحدد عندما سیكون لدى الوزراء فرصة المساھمة في نقاش عالمي وبصورة مفتوحة وتفاعلیة 

النظر بصورة مفیدة، وزیادة الوعي، وتطویر نوع التوعیة للغایة من أجل نقل وتبادل وجھات 

وعمل على زیادة الوعي على أعلى مستوى في الحكومة  GACالذي كما أعتقد عزز بالفعل 

 في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین ودور الحكومات في ذلك النموذج.

جتماع الحكومي رفیع لذا، فھذا ردي على زمیلي من إیران حول ما تم تحقیقھ في لندن في اال

 المستوى ھناك.

من أنھ ربما  GACإضافة إلى ذلك، أردنا طرح الوصول إلى الحكومات غیر المشاركة في 

یمثل آلیة لذلك، عندما یكون لدینا على سبیل المثال في ھذه الحالة اجتماع منعقد في أمریكا 

وأنا أفكر على سبیل  --نطقة الالتینیة، فقد تكون ھناك توعیة خاصة فھذه الحكومات في ھذه الم

یمكننا دعوتھم لمراقبة ونظر  .GACالمثال، في اإلكوادور أو نیكاراجوا غیر األعضاء في 

كما یمكننا أن نفكر في ذلك في مناسبات  النموذج أثناء التنفیذ، وتوضیح أھمیة مشاركتھم.

 عوھم لإلشراف.وتد ICANNمستقبلیة لتوعیة الحكومات واإلدارات في المنطقة حیث تجتمع 
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ولكن ھذه فكرة مطروحة كما أعتقد، وكانت بالتأكید نقطة  ال أدري. ربما نظرنا في ذلك.

 أعرفھا ربما یمكننا أن نقوم أكثر فیما یتعلق بھا.

، فقد كانت مفیدة للغایة وموضح في WSIS+10أخیًرا، فیما یتعلق بالموجز حول مراجعات 

في التنمیة  ICTساسي للمراجعة على مساھمة المختصر أھمیة الحفاظ على التركیز األ

  كعضو في المجتمع التقني بصورة جوھریة في ذلك. ICANNویمكن أن تساھم  المستدامة.

وقد تمت إعادة التأكید على أنكم تعملون مع مجتمع اإلنترنت وآخرین في المجتمع التقني لتقدیم 

للتنمیة،  WSIS+10ة مراجعة ھذه التعقیبات في النقاش األوسع التي ستستمر في عملی

والتنمیة المستدامة وتقدیم رؤیة مجتمع المعلومات إلى العدید من األشخاص حول العالم، وھو 

  ما أعتقد أنھ یجب أن یكون محل تركیز أساسًیا.

موضوعات مھمة، ولكني أعتقد أنھا لیست  ICANNوإصالح مساءلة  IANAیمثل انتقال 

وھذه ھي المشكلة الكبیرة  فھو التنمیة المستدامة. حلة.الموضوع المركزي في ھذه المر

 أعتقد أن ھذا مفید للغایة. ویأتي ھذا في ورقتكم. .WSIS+10لمراجعة 

 شكًرا جزیالً.  

 

لدي  وأود من سیادتكم اإلیجاز. لدینا طلبان آخران ألخذ الكلمة. علینا ختام ھذه الجلسة. شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 شكًرا. األرجنتین وممثل إیران.اآلن ممثل 

 

في خطة  وشكًرا لك مارك على التعلیق على أنشطة المناطق. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل األرجنتین:

 --فھذا ھو سبب أني لست في ھذا االجتماع  --اإلجراءات اإلقلیمیة، التي تمثل من حیث أتیت 

لتشجیع الحكومات األخرى في  ICANNلقد نظمنا ندوات ویب سابقة والحقة الجتماعات 

  .ICANNلذا، فھذا إجراء تقوم بھ لجنة التوجیھ وتدعمھ  المنطقة.

 .ICANNوقد نظمنا ندوات ویب حتى اجتماع  في األرجنتین. ISOCكما أني رئیس قسم 

كان لدینا أكثر من شخًصا مشارًكا في ندوة  .ICANNوشاركت فیھ  ولقد كان ناجًحا للغایة.

اعة واحدة، حیث كانت تتحدث أمریكا الالتینیة على وجھ الخصوص عن ویب لمدة س

ICANN.لذا، یجري إنجاز األمور. یمكنني إخباركم بذلك. ، وھذا كثیر 
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وربما  وما علینا القیام بھ ھو تفسیر أن ھناك طرق لتمویل المشاركة. أعلم أن األمر لیس سھال.

 جزیالً.شكًرا  علینا أن نتحلى بفعالیة أكثر في ذلك.

 

 الرجاء التحدث باختصار. آخر كلمة، لدینا كافوس. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أعتقد أن مارك ومنال، ربما، ألني لست متأكًدا، قد أساؤوا فھم  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

فقد أساء لذا  أنا لم أضع سؤاالً عن الفاعلیة. فقد سألت عن وجود إجراء متابعة. تعلیقي. سؤالي.

  زمیلي الممیزین فھمي.

لذا،  أي إجراء متابعة سألت عنھ. فقد كان مفیًدا للغایة. فقد شاركت فیھ. وأنا أقدر اجتماع لندن.

 شكًرا. ربما یجب علینا أن نكون واضحین.

 

 شكراً جزیالً على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

لذا، شكًرا لكم، ولجمیع من  إلى الجلسة التالیة.وبھذا، أعتقد أننا یمكننا ختام الجلسة واالنتقال 

وھذه قضیة  ساعدنا في العمل فیما یتعلق بمشاركة الحكومات ومشاركة أصحاب المصلحة.

  كما نحتاج لمواصلة جھودنا لمتابعة تحقیق التقدم. ھامة.

ضاء أرى أن ھناك بعض األع وھو آخر بند لدینا. 13دعونا ننتقل إلى بند جدول األعمال رقم 

 لذا، إذا كنتم تریدون طرح الشيء، تفضلوا بذلك. من مجلس اإلدارة ھنا.

قبل نقل الكلمة إلى توم الذي سیساعدنا في اإلرشاد خالل ھذه الجلسة، أردت فقط قول ما 

لقد  وھناك عدد من النتائج األخرى. ناقشناه بالفعل ھو أحد النتائج للتوصیات السابقة كما رأینا.

وأعتقد أننا نصل  ت في االجتماعات السابقة في مراقبة تنفیذ ھذه التوصیات.قضینا بعض الوق

 ، وھو أمر إیجابي.ATRT2إلى حد ما إلى إكمال مجموعات التوصیات ھذه من 

 ولكن بالنسبة للتفاصیل، رجاًء التفضل یا توم.  
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لجلسة النھائیة للیوم عندما وأنا متحمس دائًما إلجراء ا طاب مساؤكم جمیًعا. شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

  یكون الجمیع مرھقًا للغایة.

عقب اجتماع  GACحسًنا، ما أقترح القیام بھ، كما أوضح توماس، ھو المرور بأحد نتائج من 

ثم  ATRT2إلى مجلس اإلدارة حول حالة عمل توصیات  GACسنغافورة لتذكیركم بما نقلتھ 

لتوضیح الخطوات اإلضافیة التي نراھا  BGRIاالنتقال إلى منال إسماعیل من مصر وأعضاء 

 مناسبة.

وقد  .ATRT2كان لدیھا في سنغافورة جلسة مطولة حول توصیات  GACأنتم تتذكرون أن 

ستعد ملخًصا بین الجلسات لحالة عمل  GACتم اتخاذ قرار، بسبب تعقید بعض األمور، بأن 

تم تعمیم العدید  اإلدارة.ونقلھا إلى مجلس  GACذات الصلة بلجنة  ATRT2كافة توصیات 

ومن خالل مجموعة  GACمن اإلصدارات مما یمكنكم أن تدعوه خطابًا طویالً من قبلي على 

في الثامن من أبریل إلى مجلس اإلدارة إلعالمھم  GACكما كتب رئیس  القیادة خالل أبریل.

 ذا.ضمن بند جدول األعمال ھ GACوتوفیر التحدیث لكم على موقع ویب  بالمستجدات.

حسًنا، اثنان منھا تم التعامل معھا بالفعل في جلسة سابقة، التوصیة رقم  --ولكن التوصیات 

 التي تتناول المشاركة الحكومیة. 6.9ورقم  6.8

  ما التوصیات المتبقیة، فتم نقلھا إلى مجلس اإلدارة كتم تنفیذھا أو یجري تنفیذھا أو منفذة جزئیًا.أ

في خطابھا إلى مجلس اإلدارة أن كافة ھذه األمور  GACوبدون تناول كافة التفاصیل، أشارت 

لذا، لیس ھذا دائًما عمالً  تم النظر إلیھا كعملیة مستمرة للتحسین كجزء من الحوكمة المناسبة.

 قید التقدم.

فیما یتعلق  6.5إلى أنھا تقدر وجھات نظر المجلس حول التوصیة القائمة رقم  GACأشارت 

وبموجب اللوائح الداخلیة،  .GACبتعدیل اللوائح الداخلیة لتنفیذ عملیة استشارات المجلس / 

 ستوضحون أن ھذا جذب بعض التعلیقات العامة السلبیة السنة السابقة.

أن  GACارة في الخطاب إلى المجلس وداخلًیا إلى ، تمت اإلشGACوأخیًرا، بالنسبة لمقترح 

ولم تحقق ھذه األمور  .AGICعدًدا من مناطق العمل اإلضافي تم تحدیدھا وتعیینھا إلى أمانة 

تقدًما من قبل األمانة ألن األمانة كان تركز قلیالً على ھذا االجتماع وأمور انتقال اإلشراف 

فیھا منا مباشرة األعمال لالستمرار  GACت ولكن ال تزال ھناك مشكالت طلب .IANAعلى 

 في التنفیذ في عدد من المجاالت، التي یمكنني طرحھا بالتفصیل، إذا أردتم.
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  ھذا ھو المكان الذي یقف فیھ اآلن. ھذا ھو المكان الذي توقف فیھ األمر.

ي تتبع أو قد ترغبون ف --وربما یمكننا  وبقدر ما أعلم، لیس ھناك رد حتى اآلن من المجلس.

 ومع المجلس ھنا. BGRIذلك مع 

 توماس. شكًرا. أعتقد بأن ھذا تحدیث سریع.  

 

ومجلس اإلدارة  BGRIربما علینا أن ننقل الكلمة إلى أعضاء  أشكرك توم على ھذا التحدیث.  الرئیس شنایدر:

 --رید لذا، من ی للتعلیقات أو األسئلة حول إذا كان لدیھم في الخطاب أو حیث یمكننا الوقوف.

 

مرة أخرى، عودة إلى  --ولكني سأعرض  لیس لدي بالتأكید أیة أسئلة فیما یتعلق بالخطاب.  منال إسماعیل:

 الخطاب، إذا كان لدینا أي رد على ھذا الخطاب؟

 

 ماذا كان توقع الجدول الزمني لتلقي رد من مجلس اإلدارة؟ أفھم ما تقصده. فقط نظرة سریعة.  إیریكا مان:

 حسنًا. ال، لیس على ما أتذكر. اك شيء مذكور في ذلك، أو یجب أن أنظر إلیھ؟ھل كان ھن

 

أننا نكمل تقریًبا كافة التوصیات وقد أنجزنا، إلى الحد الممكن،  GACترى  أنھ، كما قلنا.  الرئیس شنایدر:

لذا، من وجھة نظرنا، سنحاول إنجاز الممارسة بالكامل ثم  كما ذكر توم. 6.5التوصیة 

وربما، إن أمكننا التعلیق على ھذا وكیف  لذا، ستكون ھذه الرؤیة من جانبنا. ھا منجزة.اعتبار

  شكًرا. .ATRT2ننظر إلیھ، وما إذا كان شیئًا قائًما أو كیف یمكننا إنجاز كامل توصیات 

 

 GACوھو عمل مستمر نحتاج لنظره سواء في  ھذا العمل في حیز التنفیذ. شكًرا لك، توماس.  غونزالو نافارو:

 أو المجلس في المستقبل.

وبالتأكید، یمكننا تناولھا في  لذا، ال نرى أي مشكالت في تلك المعلقة من قرار المجلس.

 --أعتقد أن ھذا یكفي  التالي في دبلن. ICANNالمستقبل من أجل الحصول على رد لقائمة اجتماع 
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لذا، إذا كان األمر كذلك، ونحن جمیًعا سعداء  غونزالو. أیة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟شكراً لك   الرئیس شنایدر:

فلیست ھناك حاجة لتمدید الجلسة دون  --أننا على وشك إنجاز عملیة أخرى، وھو أمر جید 

 شكًرا لكم جمیًعا على الحضور. ضرورة لذلك إذا لم یطرح أحد ذلك، وھو ما لم یحدث.

 

 لذا، أشكركم جمیًعا. د أقصر الجلسات في المجلس حتى اآلن، وھي تجربة أخرى رائعة.أح  غونزالو نافارو:

أتمنى لكم  شكًرا جزیالً. وأتمنى لكم عشاًء رائًعا وجلسات إضافیة أو مھما تكن خططكم للیلة.

 السعادة الدائمة.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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