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

 .كسجل رسمي

 الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 
 12:30إلى الساعة  08:30من الساعة  – 2015یونیو  21األحد، 

ICANN - بوینس آیریس، باألرجنتین 
 

مرحًبا بكم مرة أخرى في جلسة صباحیة لیوم األحد في حیاتنا التي  طاب صباحكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

على وجھ  صدر سعادة للجمیع دائًما.، وھو بالطبع مGACنقضیھا في إحدى قاعات 

 عید میالد سعید. الخصوص بالنسبة آلنا، حیث إن الیوم یوافق عید مولدھا.

حسًنا، لدینا بند على جدول األعمال وھو من البنود الجیدة للغایة، ومن ثم نأمل في أن نجري 

ھذا البند، على ما  وقد كانت ھناك بعد المناقشات في السابق حول مناقشات جیدة حول ھذا البند.

 أتمنى.

 وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، سوف تخبرنا أولغا بشيء ما.

 

آمل أن تكونوا قد استمتعتم بوقت  لقد تناولنا عشاًء جیًدا. طاب صباحكم جمیًعا. طاب صباحكم. أولغا كافالي: 

  ال أجید اإلنجلیزیة بشكل جید الیوم. الراحة.

مفوضیة األوروبیة، لدینا ثالث تذاكر لحضور دار األوبرا في صدیقتنا میغان ریتشاردز من ال

صباًحا، الیوم من أجل حضور أداء كوراس، وال یمكنھا  11:00بوینس آیرس في تمام الساعة 

 وال یمكننا الذھاب أنا أیًضا، وھو أمر مؤسف للغایة، وأیًضا توماس ال یمكنھ الذھاب. الذھاب.

 ألیس كذلك؟ --عكم، وتریدون استخدام ھذه التذاكر إذن إن معكم شخص ما، شخص یسافر م

تعتبر دار األوبرا في بوینس آیرس واحدة من أجمل دور األوبرا في العالم، أیًضا  ثالثة تذاكر؟

وھو مبنى رائع للغایة في حد ذاتھ  باإلضافة إلى سكاال دي میالن وبعض دور األوبرا األخرى.

  ون أداء كوراس فسوف یكون ذلك أفضل بكثیر.یستوجب الزیارة، وإذا أمكنك الحضور بد

إذن  معي واحدة منھا ومعھا التذاكر األخرى. إذن فقد تكرمت كثیًرا بعض ھذه التذاكر الثالثة.

 سوف أتوقف ھنا، ویمكنكم المجيء إلّي أو إلیھا إذا كنتم تودون الحصول علیھا.

 شكًرا.

 

 نعم، ممثل إیران، تفضل.  الرئیس شنایدر:



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  2صفحة 

 

 طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، توماس.  ان:ممثل إیر

توماس، اسمح لي أن أعبر بالنیابة عن الجمیع عن خالص امتناني لك على العشاء الرائع جًدا 

إننا نتحدث حول موضوع تعزیز  الذي قمت بتنظیمھ، وتعزیز وتقویة أواصر الصداقة.

قة فیما بین أعضاء لجنة وباألمس حظینا بتعزیز وتقویة أواصر الصداقة والعال المساءلة.

GAC. .شكًرا جزیًال  

وأتمنى أن تكرر ھذا األمر مرة أخرى، أو یمكننا تعدیل المبدأ ونقول بأن االنتخابات سوف 

 تكون كل عام من أجل دفعك على تنظیم عشاء كل عام.

 [ ضحك ]

  لكن إذا وعدتنا بالقیام بذلك، فال بأس.  

 ن الزمالء تقدیم تصفیق حار لك.نتوجھ لك بجزیل الشكر، وأنا أطلب م

 شكًرا جزیًال.  

 [ تصفیق ]

 

في حقیقة األمر، یتوجب علّي الرجوع إلى العاصمة والتشاور حول ھذه  شكًرا لك، كافوس.  الرئیس شنایدر:

 المسألة، بالطبع.

 منھا.وكما قلت لكم، ھذه فكرة أولغا في حقیقة األمر ولكننا أخذناھا  اعتقدنا أننا سوف نبدأ ذلك.

ولكل شخص آخر الحریة في اتخاذ مبادرات مثل ھذه، فھذه مسألة  واألمر یتعلق فقط بالرئاسة.

 لكن شكًرا جزیًال لك، كافوس. مشتركة تخص أصحاب المصلحة المتعددین.

واآلن، اسمحوا لنا أن نعود مرة أخرى إلى األشیاء الممتعة، وھي عملیة نقل دور اإلشراف 

اثنین من الرؤساء المشاركین في مجموعة العمل المكونة من قطاعات ، حیث لدینا IANAعلى 

المجتمع معنا ممن سیعطوننا عرًضا تقدیمًیا للمقترح النھائي الذي كانوا یعملون علیھ في 

 المجموعة الخاصة بھم.
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وقبل أن أفسح المجال لھم للحدیث، أود فقط أن أذكركم بأمر واحد، وھو األمر الذي نقوم بھ 

أال وھو الموافقة على صیاغة نصیحة في أشكال متعددة، في البیان  GACتاد في بشكل مع

 .ICANNوھي مشورة مقدمة إلى مجلس اإلدارة، إلى مجلس إدارة  الرسمي.

فمن  وھذه الممارسة ھنا مختلفة إلى حد ما عن ما نقوم بھ من تقدیم المشورة إلى مجلس اإلدارة.

بنا كمؤسسة قائمة على وضع المواثیق لمجموعة عمل المفترض بنا أن ننجز الدور المنوط 

المجتمعات المتعددة، وھي من األشیاء المختلفة، ومن األشیاء التي نقوم بھا للمرة األولى بھذه 

نأمل بطبیعة الحال أن نحصل على نص بطریقة أو بأخرى  --ومن ثم لن یكون ذلك  الطریقة.

إلى مجموعة العمل،  GACار الخاص بـ یوصل الرأي ووجھات النظر باإلضافة إلى القر

تسلیم النص بحلول یوم األربعاء مساًء ألننا في الغد سوف  --وسوف یتوجب علینا تقدیم ذلك 

مجموعة عمل المجتمعات، عفًوا،  --وسوف یكون ذلك بعدھا  نستمع إلى المزید حول ذلك.

لكن  عة التنسیق.، إلى مجموICGسوف تسلم أعمالھا والمقترح الخاص بھا إلى مجموعة 

علمنا ھنا سوف یكون عملیة منفصلة عن البیان الرسمي االعتیادي وصیاغة نصھ، ألن ھذه 

ھذا القرار یعود إلى  نصیحة مقدمة إلى مجلس اإلدارة، وھذه لیست نصیحة إلى مجلس اإلدارة.

ذه التي سیتوجب علیھا التواصل كمؤسسة قائمة بوضع المواثیق لمجموعة العمل ھ GACلجنة 

 من أجل مجموعة العمل، فقط من أجل توضیح ھذه المسألة.

شكًرا لك،  واآلن یسرني إعطاء الكلمة إلى ھذین الرئیسین المشاركین في مجموعة العمل ھذه.

 تفضل رجاء. لیز وجوناثان.

 

أنا أحد الرئیسین المشاركین لمجموعة عمل نقل إشراف  اسمي لیز فیر. شكًرا لك، توماس.  لیز فیر:

IANA .وسوف نقدم عرًضا قصیًرا الیوم  باإلضافة إلى الرئیس المشارك جوناثان روبنسون

 لألعمال التي تقوم بھا المجموعة.

كما نود أیًضا تقدیم  أود أن أتوجھ بالشكر لكم جمیًعا على إتاحة الفرصة بتقدیم المقترح لكم.

تمعات المتعددة وعلى على كونھا عضًوا نشًطا في مجموعة عمل المج GACالشكر إلى لجنة 

 تواجدھم معنا جمیًعا في إعداد ھذا المقترح.

 الشریحة التالیة من فضلك.  
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وبالنسبة لنا كرؤساء  وكما ترون معنا ھنا، لدینا اإلحصائیات الخاصة بالمجموعة والتنوع.

مشاركین، ھذه الشریحة ھامة للغایة ألنھا توضح مدى التنوع الذي كانت علیھ المجموعة 

 كان بھا عضوین اثنین ومشاركین اثنین في مجموعة العمل. GACافة إلى توضیح أن باإلض

، 36لدینا من أمریكا الشمالیة  وكما ترون لدینا مشاركین وأعضاء من جمیع أنحاء العالم.

من آسیا وذلك الجزء من  48من أفریقیا و 12من أوروبا، و 42من أمریكا الجنوبیة و 14و

 الدول.

وقد  وقد تم بذل جھد كبیر في إعداد ھذا المقترح. د من االجتماعات الھاتفیة.كما عقدنا العدی

ساعة تطوع تم بذلھا في ھذا  5,000اجتماع، باإلضافة إلى ما یقرب من  100عقدنا أكثر من 

 العمل، باإلضافة إلى الكثیر من الحوارات التي جرت على القائمة البریدیة.

إذن كان ھذا كشف شامل للغایة  مشارك. 35ع ھاتفي وكان متوسط المشاركین في كل اجتما

 عن األعمال التي تمت بمعرفة كامل مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین.

 الشریحة التالیة من فضلك.

من بین األھداف األساسیة أنھ  حسًنا، ما ھي األھداف والمتطلبات الخاصة بالمقترح الفعلي؟

قترح یفي باحتیاجات العمالء المباشرین، وقد یتوجب على مجموعة عمل المجتمعات تقدیم م

ذات الصلة  IANAمقترًحا متكامًال للنقل بالنسبة لوظائف  -كما ھو الحال ھنا-توجب علینا نقدم 

ومن المھم اإلشارة إلى ھذا األمر وھو أن مقترح مجموعة عمل  بنظام أسماء النطاقات.

 المجتمعات مقدم فقط من أجل مجتمع األسماء.

إنھ بحاجة إلى عقد یستبدل العقد الموجود في الوقت الحالي  ما الذي احتاجھ أي مقترح؟حسًنا، 

 كما أنھ یتطلب أن یكون لدینا بعض اآللیات الخاصة بالمساءلة. .ICANNو NTIAبین 

وعالوة على ذلك، كانت ھناك حاجة إلى مزید من الفصل فیما بین السیاسة والتشغیل فیما بین 

IANA وICANN.  تعین علین استبدال دور وقدNTIA .ویعد التمویل من  في منطقة الجذر

وقد كان ھناك طلب من أجل تمكین مجتمع أصحاب  األجزاء الھامة في ھذه المسألة أیًضا.

المصلحة المتعددین، في نقطة ما إذا ما سار أي شيء في االتجاه غیر الصحیح، یكون ھذا ھو 

 .IANAلى فصل وظیفة المالذ األخیر أن تكون ھناك القدرة ع

وخالل العملیة، كانت لدینا اثنین من فترات التعلیقات العامة، حیث كانت للجمیع القدرة على 

وقد  .GACالقدرة أیًضا، لجمیع الدول المشاركة في  GACكما كانت لـ  تقدیم التعلیقات.

قد اكتشفنا بعد استخدمت المجموعة التعلیقات العامة األولى في وضع مقدمة من أجل المقترح، و
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، كما اكتشفنا IANAالتعلیقات العامة األولى أنھ كان ھناك رضا في الوقت الحالي عن وظیفة 

إذن خالل  .IANAأن تظل ھي المشغل لوظائف  ICANNأیًضا أن الغالبیة اعتقدت بأن على 

في  جمیع األعمال التي نقوم بھا، كان ھذا بعض من المقدمات األكثر أھمیة التي كنا نضعھا

 المقترح.

كما دخلت مجموعة عمل المجتمعات في فترة تعلیقات عامة ثانیة من أجل محاولة الحصول 

كما أعطتنا ھذه الفترة الثانیة للتعلیقات العامة مزید من التنقیح والتعدیل على  على مقترح جدید.

وبعد ذلك،  نیة.التفاصیل التي كانت ناقصة في المقترح والتي دخلت في فترة التعلیق العام الثا

وقد كانت ھناك موافقة على بیئة منطقة  تم تعدیلھ أكثر من ذلك. PTIفإن دور وتشكیل مجلس 

 الجذر، باإلضافة إلى آلیات التصعید وعملیة الفصل حظیت كذلك بمزید من الشرح التفصیلي.

ح النھائي إذن ھذا ھو الفارق بین المقترح الذي دخل في فترة التعلیق العام الثانیة والمقتر

 الموجود معنا الیوم.

 واآلن سوف أعید الكلمة إلى الرئیس المشارك جوناثان، الستعراض الھیكل الفعلي.

 شكًرا.

 

  شكرا لك، لیز.  جوناثان روبنسون:

شكًرا لكم على ھذه الفرصة  من الرائع التواجد ھنا معكم صباح الیوم. طاب صباحكم جمیًعا.

قلت لھ عندما أكبر، أرید بالفعل أن  مع توماس قبل أن نبدأ. لقد تداولت مزحة للقیام بذلك.

 .GACأقضي فترة الصباح في أیام األحد في اجتماع لـ 

 [ ضحك ]  

لكن وبما أنني قد حققت ذلك، فإنني سعید للغایة بأن أكون معكم، لتحقیق ھذا الطموح طویل 

 األمد.

ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة  لیز لكم. وبشكل جدي، لقد قمنا بقدر ھائل من األعمال، كما قالت

ھذا مستند كبیر  ھناك الكثیر من الكلمات. --على ما أتمنى  --إن ما یقوم بھ ذلك  من فضلك.

للغایة، من األشیاء التي تعرفونھا جمیع بالطبع وتألفون االطالع علیھا، ومستندات كبیرة فیھا 

 الكثیر من التفاصیل.
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رف علیھا في ھذه الشریحة، وعلى وجھ الخصوص، فحوى ما یجري أتمنى أن ننجح في التع

وأتمنى أن نتمكن من التوضیح لكم من الناحیة الرسومیة الموقف الحالي باإلضافة  والھدف منھ.

 إلى المكونات الحیویة لما سوف یتغیر.

یفة توفر إشرافھا على وظ NTIAفعلى الجانب األیسر لدینا تمثیل للموقف الحالي حیث لدیكم 

IANA وھو ما تتم إدارتھ بمعرفة ،ICANN  ویخضع لعقد مبرم بینNTIA وICANN. 

ممثلة بأنھا مشغل الوظائف، وتقوم بوظیفتھا بھدوء وفاعلیة وبما یحقق  IANAوكما ترون 

ولیس معنى ذلك أنھ ال توجد فرصة لعملیات تحسین  .ICANNرضا وقبول عمالئھا داخل 

قالت لیز، على وجھ العموم ھناك وجھة نظر لعمالء وظیفة مستقبلیة ومستمرة، ولكن كما 

IANA .بأنھم یحصلون على الخدمات التي یحتاجونھا 

إذن كان من الواجب على المجموعة تحقیق وإدراك ذلك الرضا الحالي ولكن توفیر موقف 

 جدید باإلضافة إلى توفیر العدید من االحتمالیات، وھذه االحتمالیات ھي المطلب المستمر

باإلشراف والحصول على أداء حالي فعال، ولكن أیًضا التعامل مع أي من المشكالت الحیویة 

 التي قد تنشأ في المستقبل.

وعلى الجانب األیمن من الشریحة، باللون األزرق واألخضر ترون تمثیًال رمزًیا لما قمنا بھ، 

والذي أتمنى أن یفي  لإلنشاء الذي نعتقد أنھ شامل وھیكل قائم على أفكار مدروسة جیًدا

بمتطلباتنا جمیًعا، نحن المنظمات القائمة على وضع المواثیق باإلضافة إلى عمالء وظیفة 

IANA .في المستقبل، والمجتمع األوسع الذي یعتمد على ذلك 

، ومن الواضح أن لمجلس اإلدارة دور كبیر ICANNإذن لدیكم المنطقة الزرقاء األكبر تغطي 

المنفصلة  IANAولدینا عقد مبرم مع وظیفة  .ICANNحاكمة النھائیة داخل باعتباره الھیئة ال

 قانوًنا.

حیث تتم إدارتھا  ھي ما نطلق علیھ منفصلة من الناحیة الوظیفیة. IANAوفي الوقت الحالي، 

وھنا نقوم بتلك الخطوة اإلضافیة ونقوم  ، إن أردتم.ICANNكوحدة أعمال، أو كیان داخل 

ما بعد النقل، وھي كیان اعتباري  IANAشاء جھة فرعیة نشیر إلیھا بلفظ بفصلھا قانوًنا وإن

منفصل ولھ مجلس اإلدارة الخاص بھ، ولكن على الرغم من ذلك، فإنھ ملتزم بشدة تجاه 

ICANN  وتم التعاقد معھ من أجل توفیر ھذه الخدمات إلىICANN. 

یًزا للفصل الھیكلي الحالي ویلقي حسًنا، فھو یوفر تعز لما قمنا بإنشاء كیان اعتباري منفصل؟

 .ICANNالضوء أیًضا على الفارق بین السیاسة والعناصر التشغیلیة في الوظائف اإلجمالیة لـ 
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التعاقد معھ، وفي نھایة المطاف یوفر  ICANNوھي توفر لنا كیاًنا اعتبارًیا منفصًال یمكن لـ 

یوفر درجة أكبر من الحمایة  كما أنھ درجة من الضمانات ضد بعض األحداث مثل اإلفالس.

 .ICANNتفوق ما إذا كان الكیان داخل الھیكل المؤسسي لـ 

وكما أشارت لیز في السابق، في نھایة المطاف وفي أي من المواقف المتطرفة، عند فشل جمیع 

آلیات التصعید األخرى، في حالة حدوث أو تمریر ھذه االحتمالیة على اإلطالق، والذي نعتقد 

یر وارد الحدوث، من المحتمل أن تكون ھناك احتمالیة لفصل ھذا الكیان عن الشركة أنھ أمر غ

 عن المؤسسة األم. --األم 

وفي أسفل الجزء األیمن من الشاشة، تجدون شكل معّین باللون األخضر أو مربع دائري یشیر 

مل معھا ھنا من بین المشكالت التي یتوجب علینا التعا ، أو اللجنة الدائمة للعمالء.CSCإلى 

ففي حالتنا  على األكثر توفر خدمة غیر واضحة بالنسبة للمستخدمین النھائیین. IANAھي أن 

لكن ھذه الخدمة یجب اإلشراف علیھا  ھذه، فإنھا توفر خدمة إلى مشغلي سجالت األسماء.

 بمعرفة العمالء المستخدمین لتلك الوظیفة.

وعلى المستوى التشغیلي، ھي لجنة خدمة إذن من بین المكونات األساسیة لإلشراف ھنا، 

 .IANAالعمالء المشكلة من عمالء مباشرین وسجالت خاصة بوظیفة 

مكون ذي  -في المكان المناسب-لكن العدید في المجموعة كان منشغلین بضمان أن تكون ھناك 

ومن ثم فإن ما ترونھ  .IANAصلة ألصحاب المصلحة المتعددین في اإلشراف على وظیفة 

 IANAھو الفرصة المتاحة إلجراء مراجعة دوریة لوظیفة  CSCاللجنة الدائمة للعمالء  أعلى

مع إحدى ھیئات أصحاب المصلحة المتعددین المشّكلة من أجل أغراض مراجعة الوظیفة، في 

ككل من أجل  ICANNنفس الوقت الذي تتم فیھا عملیات مراجعة دوریة للوظائف داخل ھیكل 

 .IANAوبذلك فإننا نشیر إلى ذلك باسم مراجعة وظیفة  .IANAیفة المراجعة الدوریة لوظ

 ویتم إجراء ھذا األمر بصفة دوریة. --وھناك فرصة في ظل الظروف الخاصة من أجل 

ومن ثم سوف تكون ھناك مراجعات على اإلشراف كل  ونتصور أن یتم ذلك كل خمس سنوات.

 .IANAخمس سنوات لوظیفة 

حقیقة األمر، في ھذا المثال األول، فإننا نتصور إجراء مراجعة  وفي --وعلى الرغم من ذلك 

 بعد عامین من اآلن للتأكد من عدم مرور فترة خمسة أعوام قبل إجراء مراجعة للھیكل الجدید.
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في حالة حدوث مشكالت تشغیلیة مستدامة، تكون  --وعلى الرغم من ذلك، في حال كان ھناك 

 ICANNرصة في التصعید، من خالل بعض الھیئات التابعة لـ أمام اللجنة الدائمة للعمالء الف

إذن من الممكن إجراء مراجعة خارج  وفي النھایة للبدء في عملیة مراجعة خاصة. --من أجل 

 اإلطار المحدد إذا كانت ھناك مخاوف كبیرة حول العملیة.

معظمھا، باستثناء القول أعتقد أن ھذا یغطي  وربما یكون ھذا القول كافًیا بالنسبة لھذه الشریحة.

ما  IANAمجلس إدارة  --بأنني لم أتناول مجلس اإلدارة، وأعتقد أن ھذا كان من الموضوعات 

وقد كان  بعد النقل، وكان ذلك من الموضوعات التي حظیت بقدر من النقاش داخل المجموعة.

الة، وعلى ھناك بعض االھتمام بإدخال أحد مكونات أصحاب المصلحة المتعددین ھنا، في ح

أساس المداوالت الخاصة بكلتا المجموعتین والمشورة القانونیة التي حصلنا علیھا، أدركنا بأن 

وما نعنیھ بذلك  .ICANNھذا الكیان القائم بعد عملیة النقل بحاجة إلى الخضوع لرقابة وإدارة 

وأن ھناك  ICANNھو أن غالبیة مجلس اإلدارة لكیان ما بعد النقل یجب أن یتم تعیینھ بمعرفة 

، یمكن ICANNوھو أنھ في حالة الخضوع إلدارة ومراقبة  سبب ھام للغایة وراء ذلك.

وھذا من المفاھیم  المسئولیة عن أدائھا. ICANNللعمالء والمجتمع على اإلجمال تحمیل 

 ICANNما بعد النقل خاضًعا إلدارة ورقابة  IANAاألساسیة في ھذا الھیكل ألنھ بجعل كیان 

مسئولة عن أدائھا وعن تشغیلھا، والمجتمع بحاجة لالعتماد على آلیات  ICANNتكون  ومن ثم

یؤدي ھذا  --ومن ثم فإن ھذا  .IANAمن حیث المساءلة النھائیة عن وظیفة  ICANNمساءلة 

إلى بناء رابط أساسي بین العمل الخاص بھذه المجموعة والعمل الخاص بمجموعة المساءلة 

 التي سمعت عنھا.

 ننتقل إلى الشریحة التالیة.فل  

وبعد أن قمنا بوضع وتوضیح طبیعة كیان ما بعد النقل في الشریحة السابقة، ننتقل إلى مستوى 

 أعلى ھنا وننظر إلى المكان الذي یناسب ھذا المقترح في العملیة بالكامل.

الخاصة ففي أعلى الجانب األیسر من الشریحة، لدیكم رسم توضیحي یمثل اإلعالن والمعاییر 

باعتبارھا القائم على إعداد وتنفیذ العملیة، أو بدء التشغیل إن  ICANN، وICANNبالنقل إلى 

 .ICGجاز التعبیر، وعدد من األنشطة باإلضافة إلى تشكیل مجموعة 

أو المجتمعات في حقیقة األمر تقدم عدًدا من المقترحات المختلفة  -بطریقة متكاملة-والمجتمع 

 .ICGالطلب المقدم من مجموعة من أجل الرد على 
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باللون  ICGإذن في منتصف الشریحة لدیكم إشراف مجموعة عمل المجتمعات أسفل مجموعة 

لكن  األزرق تقدم مقترح مجموعة عمل المجتمعات، وھذا ھو المقترح الذي نتحدث حولھ ھنا.

ن اآلخرین اللذان یجب تجمیع ھذا األمر مًعا وجعلھ متسًقا مع المقترحات المقدمة من المجتمعی

 .IANAیعتمدان على وظیفة 

  وھذا یحیلنا إلى نقطة أساسیة ھنا وھو سبب أھمیة وفحوى الوقت في ھذا األمر.

على مدار الفترة  --على مدار  ICGألن ھذه المقترحات الثالثة یجب أن تجّمع مًعا بمعرفة 

ع األرقام ومجتمع منذ وقت مضى على المقترحین من مجتم ICGإذن فقد حصلت  القادمة.

وكل واحد ینظر اآلن، وأتمنى أن یحصل في القریب العاجل على مقترح  البروتوكوالت.

 البدء في تجمیعھا مًعا. ICGاإلشراف من مجموعة عمل المجتمعات بحیث یمكن لمجموعة 

وھذا ھو السبب في أننا كمجموعة نعتمد علیكم باإلضافة إلى المنظمات القائمة على وضع 

ودعم ھذا المقترح وإرسالھ إلى مجموعة  --ق في مراجعة واعتماد ذلك بشكل نموذجي المیثا

ICG  بحیث یمكنھم العمل على وضع وتشكیل ھذه المقترحات استعداًدا لتقدیم المقترح الموحد

، والذي سیتم تقدیمھ بعد ذلك إلى ICGوالذي ترونھ في المنتصف إلى الیمین ھناك، مقترح 

 .NTIAمن أجل نقلھ إلى  ICANNمجلس إدارة 

ھناك رابط خطي، في أسفل الجھة الیمنى، من  --كما ترون نقطة أساسیة في كل ذلك، وھي 

مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، وھذا العمل تم االنتھاء منھ بالتوازي حول مساءلة 

ICANN .لرابط وھذا ا والتي نتكئ علیھا، كما أشرت إلى ذلك وأشارت لیز إلیھ سابًقا

من الناحیة األساسیة من األعمال التي تجري في ھذه  --ضروري، ألن ھذا العمل ال یزال 

  ویعتمد المقترح الخاص بنا على وجھ الخصوص على ذلك العمل. المرحلة.

عن النتیجة المقدمة  --إذن من بین األشیاء التي یجب علینا القیام بھا ھي التحقق من أن العمل 

مجتمعات المتعددة، عند تقدیم العمل الخاص بالمساءلة، سوف یتوجب علینا من مجموعة عمل ال

 التحقق من أن العمل یفي بالمعاییر الخاصة بنا قبل أن یتم تجمیع كل ذلك في حزمة واحدة.

وفي البدایة تم  إذن ھذا ما كنت أتناولھ منذ لحظة. أعتقد أنھ یمكننا التوجھ إلى الشریحة التالیة.

العمل الخاص بھذه المجموعة التي نتحدث عنھا اآلن  --ھاتین المجموعتین  فصل العمل إلى

لتقدیم ذلك الھیكل الذي رأیتموه منذ مجموعة من الشرائح باإلضافة إلى العمل على مساءلة 

ICANN .المعززة 



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  10صفحة 

 

، رأي العدید أن من المطالب الضروریة أن تكون ھناك NTIAواآلن، مع التخلص من إشراف 

وكما شرحنا األمر لكم، أصبح ذلك من األمور  یة ومحسنة للمساءلة معمول بھا.تدابیر إضاف

وفي  .ICANNاألساسیة بالنسبة للھیكل الخاص بنا وھو أن نعتمد على المساءلة المعززة في 

یتوقف ویعتمد على  --حقیقة األمر، فإن المقترح الخاص بنا مشروط بشكل صریح على 

  .ICANNة التحسینات التي تتم على مساءل

وسوف نصف في ھذه الشریحة ونلقي الضوء على ست نواحي أساسیة نعتمد فیھا على 

األعمال الخاصة بمجموعة العمل الخاصة بالمساءلة من أجل تقدیم مكونات حیویة من أجل دعم 

وفي حقیقة األمر فإن المقترح الخاص بنا لن یكون صحیًحا في نھایة  المقترح الخاص بنا.

 أن یتم تقدیم ھذه اآللیات في نھایة المطاف إلینا في غضون بضعة أشھر.المطاف دون 

وھذه ھي، باستعراضھا حسب الترتیب، ھي الفرصة السانحة للمجتمع في الحصول على 

ولكن على وجھ الخصوص وبشكل واضح فإن ھذه المجموعة  تعقیبات كبیرة على المیزانیة.

انیة مرضیة لضمان العملیات المستمرة والمستقرة والتأكد من أنھا میز IANAتـُعنى بمیزانیة 

وعلى وجھ  --باإلضافة إلى قدرة المجتمع األوسع على أن یكون  IANAوالمرضیة لوظائف 

الخصوص تعیین أو إقالة أعضاء مجلس اإلدارة أو في الحاالت القصوى إقالة مجلس اإلدارة 

التي  IANAعة، وظیفة مراجعة بالكامل، وفي البند الثالث، ضمان أن تكون وظیفة المراج

الداخلیة؛ والتأكد من أن  ICANNأشرت إلیھا منذ بضع شرائح، مشمولة ومضمنة في لوائح 

اللجنة الدائمة للعمالء، أحد المكونات األساسیة في مقترحنا، مضمنة في الالئحة الداخلیة؛ 

  لطعن.والتأكد من أن ھناك ھیئة مستقلة للمراجعة حیث یمكن أن تجرى علمیات ا

واآلن على سبیل المثال، ھذا من األمثلة التي قد تكون فیھا مجموعة أوسع من الطعون التي 

 --ولكن من وجھة نظرنا، فإننا  تكون محل اھتمام من خالل العمل الخاص بمجموعة المساءلة.

 ھذه ھي اآللیات التي سوف یعتمدون علیھا. --ومن وجھة نظر ھذه المجموعة، فإننا بحاجة 

ال تنطبق ھذه فقط على المشكالت  --ن لن یتم استخدامھا بالضرورة فحسب من أجل إذ

لكن ھذه المجموعة التي عملت على وضع المقترح  وتدور حولھا. IANAالموجودة في وظیفة 

وأن ھذه كلھا مشمولة في  الخاص بمجموعة عمل المجتمعات سوف یعتمد على ھذه اآللیات.

في صورة ما یطلق علیھ اسم الالئحة الداخلیة األساسیة.  ICANN اللوائح الداخلیة الخاصة بـ

  ولالئحة الداخلیة األساسیة عتبة أعلى من الالئحة الداخلیة القیاسیة.
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 --أعتقد أن  إن كانت ھناك واحدة أخرى. ھال انتقلنا إذن إلى الشریحة األخیر، بعد ذلك، رجاًء.

أعني أن ھذه من المستندات  --في حقیقة األمر إذن أعتقد  ھذا كل ما في األمر، ألیس كذلك؟

  الھامة، كما قلنا في البدایة.

لقد حاولنا مع مراعاة واحترام وقتكم وجدول أعمالكم أن نعطیكم نظرة عامة مكثفة عن 

العناصر األساسیة في المقترح، وما تحتاجھ المجموعة منكم كمؤسسة قائمة على وضع المیثاق، 

  بالمساءلة. والروابط بالعمل الخاص

، GACأعتقد أن من الرائع أو نحصل على مستوى من المشاركة، بما في ذلك من مستوى 

وھناك بعض الحقائق الخاصة باألطر  وأنھ كان بمقدوركم أن تكونوا معنا على طویل الطریق.

ص بنا وإذا كان لنا أن نواصل تحقیق وتنفیذ العمل، فإننا بحاجة إلى الدعم الخا الزمنیة فیما بعد.

وقد أكدت لكم،  باإلضافة إلى دعم المنظمات القائمة على وضع المیثاق للوصول إلى ھناك.

  بفاعلیة على ما أتمنى، على الرابط مع موضوع المساءلة.

 إذن أتوجھ لكم بالشكر عن نفسي ومن لیز على الفرصة المتاحة للحدیث معكم حول ذلك.

 شكًرا لك، توماس. التي قد تكون لدیكم.وسوف نرحب باألسئلة أو التعلیقات األخرى 

 

  شكًرا لك، لیز وجوناثان.  الرئیس شنایدر:

وقبل أن نبدأ المناقشة، أود أن أفسح المجال سریًعا أمام منال من مصر وإلى كافوس من أجل 

وال تنسوا أن لدینا خمسة  .ICGإخبارنا بكلمات سریعة جًدا حول مشاركتھم في مجموعة 

عة التنسیق، ولمجاملة جوناثان، ما الذي سوف یحدث بعد ذلك بمجرد أن مشاركین في مجمو

أو مقترح مجموعة عمل المجتمعات سوف یصل إلى  -- ICGیصل ھذا المقترح إلى مجموعة 

 إذن منال، شكًرا لك. .ICGمجموعة 

 

سأحاول  ي.وشكًرا جزیًال لك لیز وجوناثان على ذلك العرض التوضیح شكًرا لك، توماس.  منال إسماعیل:

  اإلیجاز قدر اإلمكان.
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یتمثل في تجمیع مقترح  ICGإذن كما یعلم الجمیع اآلن، فإنني متأكدة من أن تفویض مجموعة 

 NTIAبحیث یحقق معاییر  IANAموحد من مقترحات المجتمعات التشغیلیة حول نقل 

روض یحدد طلًبا لتقدیم الع ICGإذن فقد أصدرت مجموعة  ویحظى بإجماع المجتمع األوسع.

الموضوعات التي یجب التعامل معھا بمعرفة المجتمعات التشغیلیة، وعلى وجھ التحدید، فریق 

 وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ومجتمعات األسماء. IETFعمل ھندسة اإلنترنت 

في السادس من ینایر ومن سجالت  IETFعلى المقترحات من فریق  ICGحصلت مجموعة 

خامس عشر وكما ذكرت، من المتوقع اآلن الحصول على مقترح اإلنترنت اإلقلیمیة في ال

 األسماء بعد أن یتم توقیعھ بمعرفة المنظمات القائمة على وضع المیثاق في نھایة ھذا األسبوع.

بالفعل تقییم المقترحین اللذان تم الحصول علیھما بشكل فردي من حیث  ICGوقد بدأت مجموعة 

 .NTIAلى وضوح واكتمال المقترح وكیف أنھ یفي بمعاییر انفتاح وشمول العملیة باإلضافة إ

التجاریة  IANAأیًضا بتقییم كال المقترحین مًعا، وحددت عالمة  ICGكما قامت مجموعة 

 RIRباإلضافة إلى اسم النطاق المقرر أن یكون في ناحیة عدم التوافق، وطلبت من مجتمع 

یھما متوافقین، وحصلت على رد إذا ما كان من الواجب أن یكون مقترح IETFومجتمع 

  تأكیدي في ھذا الصدد.

التجاریة ومشكالت  IANAتقوم في الوقت الحالي بمناقشة عالمة  ICGإذن فإن مجموعة 

تماًما مثل ما حدث مع  IANAأسماء النطاقات مع مجموعة عمل المجتمعات حول عملیة نقل 

عمل المجتمعات من أجل الحصول المجتمعات التشغیلیة األخرى وأرسلت طلًبا إلى مجموعة 

على أوجھ عدم التوافق فیما بین مسودة النص الخاص بھا والمقترحین المقدمین من المجتمعین 

 بحلول الثاني من یولیو. -على ما نتمنى-اآلخرین وحلھا 

على  ICANNومجموعة عمل مساءلة  ICGوعلى الجانب اآلخر، حصلت كل من مجموعة 

خص األطر الزمنیة المقدرة إلكمال المقترحات بما في ذلك التنفیذ فیما ی NTIAاستعالم من 

 وطلب الحصول على رد بنھایة شھر یونیو.

بجمع التعقیبات من المجتمعات التشغیلیة حول مقدار الوقت الذي  ICGوفي ھذا الصدد، تقوم 

قبل انتھاء  یرون أنھم بحاجة إلیھ إلكمال وضع المقترحات الخاصة بھم وتنفیذ الجوانب الالزمة

  .NTIAعقد 
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، ومن خالل منسقي العالقات التابعین لھا، ومن بینھا أحد زمالئنا ICGكما أن مجموعة 

مجموعة  --المتمیزین من إیران، قد طلبت الحصول على التعقیبات من مجموعة العمل حول 

من  عمل المجتمعات المتعددة حول المساءلة حول التوقیت واإلجراءات الخاصة باالنتھاء

التغییرات المقترحة على اللوائح حیث حددت مجموعة عمل المجتمعات الخاصة بالنقل الحاجة 

 .PTIإلى تعدیل الالئحة الداخلیة األساسیة من أجل تأمین ھیكل 

قد وافقت في اجتماعھا ھنا في بوینس آیرس على  ICGإذن من الجدیر اإلشارة ھنا إلى أن 

أجل إكمال التقییم الفردي لمقترح األسماء بحلول  الحصول على مجموعة عمل تطوعیة من

في الثامن من یولیو  ICGالسابع من یولیو في الوقت المخصص للمناقشة حول دعوة 

ومجموعة المتطوعین الثانیة من أجل إكمال التقییم الفردي للمقترح المجمع بحلول الرابع عشر 

ر باإلضافة إلى مجموع في الخامس عش ICGمن یولیو في وقت المناقشة حول دعوة 

متطوعین من أجل النظر في صیاغة أسئلة التعلیقات العامة وصیاغة شكل من أشكال المقدمة 

، ICGوال یزال ھذا األمر قید المناقشة داخل مجموعة  أو أي ملخص تنفیذي للمقترح الموحد.

صلة التركیز لذلك ال أرید استباق ما سوف یحدث بالفعل ومجموعة العمل الرابعة من أجل موا

على المشكالت في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة التي قد یكون لھا تأثیر على مقترح 

 ، وفي نھایة المطاف، المقترح النھائي.ICGاألسماء أو عملیة تقییم 

إذن كما ترون، تمت جدولة العدید من المؤتمرات الھاتفیة بعد اجتماع بوینس آیرس على الفور 

 ماع مباشر وجًھا لوجھ في سبتمبر.باَإلضافة إلى اجت

والھدف من ذلك ھو طرح المقترح النھائي للتعلیقات العامة قبل اجتماع دبلن واالنتھاء من ذلك 

تقدیم المقترحات الثالثة للمجتمعات التشغیلیة وفًقا لما حصلت علیھ  ICGھناك حیث تعتزم 

 ، كما ذكرت لكم آنًفا.ICGمشفوعة بملخص تنفیذي بمعرفة 

باإلضافة إلى رئیس  ICGن في النھایة، وكما قال توماس، فإن مصر تشارك مجموعة إذ

GAC.ومن ثم  ، والبرازیل وإیران والمفوضیة األوروبیة، وبالطبع بدون أي ترتیب محدد

الذین  GACفإنني أقدر لكم تصحیح أو إكمال ذلك بمعرفتھم أو أي من الزمالء اآلخرین في 

 شكًرا. یتابعون العملیة.

 

 إكمال أو تصحیح، إذا لزم األمر. ممثل إیران، تفضل. شكًرا لك، ممثل مصر.  الرئیس شنایدر:



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  14صفحة 

 

 شكًرا لك، توماس.  كافوس أراستیھ:

، یجب اإلشارة إلّي بصفتي كافوس أراستیھ ولكن لیس إیران ألننا ICGفي المھمة الخاصة بـ 

 ، ولیس الدولة. GACكنا نمثل 

ما یمكنني إكمالھ ھو أنھا قالت بأن ھناك  یقة للغایة حول الموقف.وقد قدمت منال نظرة عامة دق

األول ھو أنھ حتى وإن لم نحصل رسمًیا على المقترح من مجموعة عمل المجتمعات،  شیئین.

وقد وضعنا ذلك في مسودة مقترحات موحدة، على األقل من (یتعذر  فقد بدأنا العمل على ذلك.

وبعد ذلك البدء في  یفیة التي یجب أن یظھر بھا ذلك.تمییز الصوت) وجھة النظر حول الك

وبال شك، فإننا ننتظر الحصول الرسمي على المقترح من مجموعة  أعمال تقییم مسبقة لذلك.

وقد ناقشنا اإلطار الزمني إلكمال المقترحات الخاصة بنا، وھذا یعني  عمل المجتمعات.

فقد  .ICANNولیس إلى  NTIAإلى  ولعلمكم، فسوف ینتقل المقترح مباشرة .ICGمقترحات 

على نسخة، وربما یكون لھا تعلیق على ذلك، لكنھا لن تتناول المقترحات  ICANNحصلت 

كما ھو مع  NTIAفینتقل إلى  ICGأما المقترح المقدم من  .ICGالمقدمة من مجموعة 

  .ICANNالتعلیقات، وربما التعلیقات من 

 .2015 ر الزمني الخاص بنا في البدایة االجتماع في سبتمبروكان اإلطا وقد ناقشنا إطاًرا زمنًیا.

وفي الوقت الحالي، فإن اإلطار  ولكن بسبب الظروف الحالیة، لسنا في موقف یؤھلنا للقیام بذلك.

وعلى الرغم من ذلك، مع بعض التأھیل فیما إذا كانت ھناك  الزمني المحدد یخص شھر نوفمبر.

 ھذا ما لدینا بالفعل. طار الزمني أم ال.أیة مشكالت قد تغییر من ذلك اإل

ثابتة، وال یوجد ھناك  ICGومن خالل اجتماع لوس أنجلوس، فإن األنشطة الخاصة بمجموعة 

الكثیر من األنشطة ألننا ننتظر الحصول على المقترح الرئیس، وھو المقترح األساسي من 

مع األرقام ومجتمع المعلمات وأقول بأن المقترحین المقدمین من مجت مجموعة عمل المجتمعات.

بشكل أو بآخر لھما طبیعة فنیة أكثر، وأكثر استقامة وأقل تعقیًدا ألنھما ال یحتویان على الكثیر من 

 لكن المشكلة الرئیسیة تتمثل في مقترح التسمیة الذي حصلنا علیھ. التعقید فیما یخص المساءلة.

وجھ في سبتمبر للتعرف على ما یمكننا وبعد ذلك اآلن سوف نجري اجتماًعا مباشًرا وجًھا ل

ھناك رابط مباشر بین مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  القیام بھ. وھناك أمر من المھم ذكره.

كما ذكر جوناثان، ھناك خمسة أو ستة نواحي حددت مجموعة  ومجموعة عمل المجتمعات.

لمجتمع ومراجعة اآللیات ، وتمكین اICANNعمل المجتمعات الترابط فیما بینھا وھي میزانیة 
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لكن ھذه النواحي الخمسة أو الستة قید المناقشة المكثفة في الوقت  وآلیة التعامل وآلیات الطعن.

  الحالي بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

وفي اجتماعنا المنعقد قبل یوم أمس والذي یمكن أن یأتي في بعض األحیان إلى مجموعة عمل 

فھذا  بما یجري ھناك. GACددة، سوف نقوم بإشعار الزمالء األجالء من المجتمعات المتع

ومن ثم یجب أن نضع في اعتبارنا أن ھذه لیست ھي األشیاء التي یمكننا  األمر متداخل إذن.

 الحصول على قرار حاسم بشأنھا.

وبعد ذلك،  إذن ھذا ما یمكنني، بصفتي الرئیس أو بصفتي توماس، أن أضیفھ إلى ما قلتھ.

 سوف یكون لي تعلیق إذا سمحتم باإلضافة إلى اقتراح واحد.

التعلیق األول ھو أنني أتوجھ بالتھنئة إلى جوناثان ولیز على العمل المتفاني للغایة والكامل 

 والمتطور والجدیر بالثناء الذي قاما بھ خالل شھور من العمل.

اعات بصفة یومیة تقریًبا، وأمضوا فقبل تقدیم المقترحین إلى التعلیقات العامة، فقد حضرا اجتم

ونقدم التھاني  وھذه من النواحي األكثر تعقیًدا في العملیة برمتھا. الكثیر من الوقت بشكل كبیر.

  لقد قمَت بعمل رائع. لكم.

 كما أتوجھ بالتھنئة إلى اثنین من األعضاء في مجموعة عمل المجتمعات، وھما واناویت وإلیز.

  ھذا ھو التعلیق. مرة أخرى أتوجھ بجزیل الشكر إلیكم. لى متابعة المشكلة.فكالكما دأب باستمرار ع

أقترح على سیادتكم أن نسأل في البدایة عما إذا كانت ھناك  وسیدي الرئیس، لدي اقتراح لك.

أي نقطة استعالم أو توضیحات أو أسئلة قد تتطلب الحصول على إجابات من الرئیسین 

وفیما یتعلق بالكیفیة  كیننا من إجراء مزید من التحلیل للموقف.المشاركین األجالء من أجل تم

التي یجب علینا المتابعة في الرد بھا على مجموعة عمل المجتمعات، فھذا األمر سوف نناقشھ 

لكن في البدایة یجب أن یكون لدینا بعض األسئلة أو التوضیحات العامة التي تستفید  فیما بعد.

توضیح األمر، ربما البعض من ھذه األمور سوف یتم توضیحھا  من وجودھما، وأیًضا من أجل

وبعد ذلك، األمر بیدكم في كیفیة إجراء مزید من  على الفور وتسھیل الكلمات التي نلقیھا.

النقاش للمتابعة في األمر لكي تكون لنا القدرة على الرد قبل الخامس والعشرین من یونیو 

 شكًرا. ردنا.لمجموعة عمل المجتمعات في إجاباتنا و
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ومن ثم  فیما یخص االقتراح الخاص بك، سوف تكون لیز وجوناثان معنا. شكًرا لك، كافوس.  الرئیس شنایدر:

  سوف تكون لدینا الفرصة في طرح األسئلة وطلب التوضیحات.

وأود أن أبدأ أوًال بإعطاء المجال للكلمة إلى إلیز ألنھا سوف تساعدنا في البدایة على تقدیم 

باإلضافة إلى واناویت من تایالند في مجموعة العمل ھذه  GACاالنطباعات كعضو في بعض 

 شكًرا لك، إلیز. باإلضافة إلى مساعدتنا على البدء في تقییم وتحلیل المقترح.

 

وأتوجھ بالشكر لكما، لیز وجوناثان، على تقدیم ھذا العرض التوضیحي الشامل والنظرة  شكًرا.  إلیز لیندبیرج:

، ألن GACویسرني ما قمتما بھ وأننا لم نضطر للقیام بذلك بأنفسنا في  على المقترح. العامة

كما أنكما كنتما تقودان  وقد اتبعتم العملیة واإلجراء بحذافیرھا بكل دقة. ھذه المسألة معقدة.

 مع الشكر. المجموعة ببراعة شدیدة.

تي یمكن أن تتناول المكونات الخاص وھو یتعلق بالمناقشة ال كنت أكفر في أن أبرز أمرین اثنین.

وھو  .GACبأصحاب المصلحة المتعددین والتي یمكن أن تكون محل اھتمام بالنسبة للجنة 

وأعتقد أنك  لقد ذكرتم ذلك بالفعل، جوناثان. .PTIبالطبع المسألة الخاصة بتشكیل مجلس إدارة 

أو الشكل  PTIلس إدارة كنت الشخص الذي ألقى الضوء على السبب في الشكل الذي اتخذه مج

كمؤسسة ولیس مع أعضاء المجلس  ICANNالذي بدا علیھ النموذج وسبب التزامھ الشدید بـ 

على ھذا النحو من أجل التحكم  ICANNألننا بحاجة إلى استخدام آلیات المساءلة في  المستقلین.

الحصول علیھ كخلفیة وھذا األمر من المھم جًدا التركیز علیھ و .PTIوالرقابة على مجلس إدارة 

وأیًضا من أجل فھم السبب في االنتھاء إلى ھذا النحو داخل مجلس  عند التعلیق على ھذا األمر.

لكنني كنت أتساءل، جوناثان أو لیز، عما إذا كانت لدیكما  اإلدارة، إذا كان بإمكانكم تسمیتھ ذلك.

ما بین المراجعة الخاصة والمراجعة إمكانیة التعلیق قلیًال على عملیات المراجعة، واالختالفات فی

الدوریة وأیًضا الدور الخاص بمجتمع أصحاب المصلحة المتعددین في عملیات المراجعة وأكثر 

ما ھو دور المراجعة الدوریة، وما ھو دور المراجعة  من ذلك ما یخص المراجعة المستھدفة؟

 شكًرا. .GACصمیم اھتمام لجنة ألنني أعتقد أن المراجعة من  االختالفات فیما بینھم. الخاصة؟

 

 شكًرا. ربما ترغب في الرد على ھذا اآلن. شكًرا لك، إلیز.  جوناثان روبنسون:

  یمكننا تقدیم بعض التوضیحات على ذلك. شكًرا لك، توماس. شكًرا لك، إلیز. بالتأكید.
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 ولتھا ھناك.، والتي تناPTIأنا أفكر فقط في مالحظة إضافیة مختصرة للغایة حول مجلس إدارة 

وملتزم بھا بموجب تعیینات األغلبیة من  ICANNعلى الرغم من أنھ یخضع للرقابة واإلدارة لـ 

ICANN في الحصول على اثنین من أعضاء  --والمقترح یحتوي على ذلك  --، ھناك فرصة

ى إذن ھناك شكل من أشكال الحوكمة المؤسسیة باإلضافة إل مجلس اإلدارة المستقلین في المجلس.

لكن ھذا األمر متوازن للغایة ومتخلف  اإلشراف، أو اإلشراف المستقل المتوفر في ذلك المستوى.

  .ICANNملتزمة تماًما ومقیدة داخل  PTIلما بعد النقل أو  IANAبدقة وھو أن تظل 

وبالنسبة لألسئلة التي طرحتموھا حول العالقة فیما بین المراجعة الدوریة والمراجعة الخاصة، 

فمن الواضح أننا كأعضاء في المجموعة، رأینا أنھ كان من المھم الحصول  األمر مھم. فھذا

على إشراف كبیر باَإلضافة إلى مراجعة مستوى األداء وكافة الجوانب، في حقیقة األمر لوظیفة 

IANA .في عالم ما بعد النقل  

لیس من  --ھو أنھ ال یوجد ومن بین العناصر األساسیة التي یتم من خاللھا إعداد تلك المراجعات 

المحدد القیود أو المعلمات التي یجب أن تكون علیھا تلك المراجعة وما ھي النتائج التي یمكن أن 

وللتعلیق  PTIإذن فإن بھا نطاًقا رحیب للغایة في النظر في العمل والھیكل الخاص بھیئة  تكون.

ھذه المراجعات النھائیة مجدولة بحیث  وكما قلت لكم، فإن بما یتفق مع ذلك في التقریر النھائي.

 الداخلیة. ICANNتحدث كل خمسة أعوام ومن المقرر تفویضھا والنص علیھا داخل لوائح 

سوف یتم إجراء واحدة من ھذه المراجعات مبكًرا بعد  --باإلضافة إلى ذلك، سوف یكون ھناك 

  عامین من عملیة النقل.

رحتیھ حول المراجعة الخاصة وكیفیة اختالف ذلك، فإن وبعد ذلك، إلیز، بالنسبة للسؤال الذي ط

المراجعة الخاصة ال تتم ما لم یكن ھناك طلب باإلضافة إلى مطلب للقیام بذلك استناًدا إلى ما 

ومن حیث  باإلضافة إلى أوجھ القصور في األداء الفعلي أو المشكالت التي تظھر. --یفھم من 

 --فرصة للتشكیل األكثر اتساًعا من أجل تشكیل تشكیل أصحاب المصلحة المتعددین، ھذه 

ولكن الفكرة ھنا تتمثل  لفرق المراجعة تلك. --ویمكننا أن نقدم التفاصیل الخاصة بالتشكیل من 

والتأكد من وجود  IANAتشكیل أكثر اتساًعا من مجرد المستفیدین من وظیفة  --في إدخال 

أصحاب المصلحة المتعددین لوظیفة  إشراف واسع ومستقل أو على األقل إشراف من جانب

IANA. .وھذا إلى حد ما من األشیاء الملزمة على المستوى الدستوري داخل الھیكل الجدید  

 وال أدري ما إذا كانت لیز تود تقدیم أي من المالحظات اإلضافیة؟  
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وظیفة المراجعة ھي  ولكن كما قلت، فإن ال، أعتقد أنك قد غطیت ھذه المسألة بشكل جید للغایة.  لیز فیر:

ألن ھذا ھو المكان الذي نحصل  الجزء الفعلي ألصحاب المصلحة المتعددین في ھذا المقترح.

وأعتقد أن ھذا أمر ھام  فیھ على أعضاء من جمیع المجتمعات المشاركة في المراجعات الفعلیة.

ة ومن المقرر أن یكون ذلك في كل من المراجعات الدوری یجب تسلیط الضوء علیھ.

 والمراجعات الخاصة.

 شكًرا.

 

  شكًرا لك، جوناثان ولیز.  الرئیس شنایدر:

 نعم، لقد حصلنا بالفعل على قائمة تحتوي على كل من األسئلة والتعلیقات. إذن الكلمة اآلن لنا.

ومن ثم (یتعذر تمییز الصوت) لھذه  نرید أن نتعرف على آرائكم حول ھذا. ال تترددوا.

  المالحظات.

  ل من ممثل إندونیسیا وسنغافورة والبرازیل في الوقت الحالي.لدي ك  

 إذن ممثل إندونیسیا، تفضل بالبدء.   

 شكًرا.  

 

 شكًرا لك، توم. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إندونیسیا:

بدایة وقبل كل شيء أود أن أعرف عن كامل تقدیري لجمیع  توضیح واحد من مقدمي الكلمات.

إذا ما قرأت جمیع المقترحات، فإن مجموعة  --وإذا ما نظرت إلى  تي قاموا بھا.األعمال الشاقة ال

 معجبة بحق بالجھود التي بذلت في إعداد وتقدیم المقترحات. ICGعمل المجتمعات ومجموعة 

وھناك العدید من النصوص  واآلن أرید فقط الحصول على توضیحات من المقترح الذي أقرأه.

على سبیل المثال،  GACللمساءلة على سبیل المثال، أن المجتمع أو التي تقول أنھ بالنسبة 

وإذا لم تكن ھناك موافقة من  یمكنھما تقدیم المشورة أو الحل على أي من المشكالت الخاصة.

جانب مجلس اإلدارة وما إلى ذلك، فیجب على الجانبین إذن الوصول إلى حلول ترضي 

 الطرفین في جدول زمني مقبول.
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 ماذا یحدث لو لم یكن ھناك حل متفق علیھ؟ سؤالي بسیط للغایة. أقرأ ذلك عدة مرات.واآلن أن 

ومن الذي سوف یتخذ القرار النھائي إذا لم یكن  ھل سیمضي الوقت تباًعا أم ماذا سوف یحدث؟

أم ھل یجب على شخص ما اتخاذ القرارات، وما  ھناك قرار متفق علیھ فیما بین الطرفین؟

ھل یقومون فقط باتباعھ أو یمكنھم فقط (یتعذر تمییز الصوت)  قیة القیام بھ؟الذي یجب على الب

 كما ھو لدینا في العدید من اجتماعات األمم المتحدة، على سبیل المثال؟

واآلن، التعلیق الخاص یخص العملیة، وأنا أفھم أن المقترحات یمكن تقدیمھا في نھایة المطاف 

ول على توضیحات حول من الذي یقوم بالمفاوضات أو إلى الحكومة األمریكیة، وأود الحص

أو  ICANNھل األمر یخص مجلس إدارة  یقوم بعملیات النقل إلى الحكومة األمریكیة؟

أو مع الحكومات األخرى في  GACوكیف لھا أن تتفاعل مع المجتمع أو مع  ؟ICGمجموعة 

األمریكیة على ذلك حال كان ھناك طریق من أجل إجراءات تغییرات كبیرة من الحكومة 

ھل یجب علینا القیام مرة أخرى بكل ھذه العملیة أو یجب علینا تركھا فقط لمجلس  المقترح؟

 من أجل مناقشة ھذا األمر مع الحكومة األمریكیة وما إلى ذلك؟ ICANNإدارة 

 شكًرا.  

 

 أسئلة أخرى تقومون بتجمیعھا. قد تكون ھناك --أنا أقترح أن نتناول اثنین آخرین بحیث  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل سنغافورة، تفضل من فضلك.  

 

  شكًرا لك، توماس.  ممثل سنغافورة:

في إیصال والتعبیر عن االمتنان إلى  GACاآلن وفي البدایة نود أن نشارك زمالئنا اآلخرین في 

 لھما ذلك یقیًنا. الرئیسین المشاركین، جوناثان ولیز، على العمل الرائع الذي قاما بھ، فنحن نقدر

تعلیقنا ھو عند قراءة تقریر مجموعة عمل المجتمعات، فقد كان ذلك من أجل فھم أن میزانیة 

PTI  سوف یتم تمویلھا بمعرفةICANN.  واآلن إذا كان ھذا ھو الوضع، فھل سیخل ذلك

من أجل تحقیق  PTIوھل ستكون ھناك خطة طویلة األجل لـ  ؟PTIبالوظائف المستقلة لھیئة 

في المیزانیة، أعتقد أنھ سیكون من الصعب  --ألننا دائًما كان لدینا  حالة تمویلیة صحیحة؟
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العمل بشكل مستقل من الناحیة الوظیفیة ألي من العملیات أو  PTIوغیر العملي بالنسبة لـ 

 .ICANNاإلجراءات الخاصة بـ 

 شكًرا لك، توماس.  

 

 شكًرا لممثل سنغافورة.  الرئیس شنایدر:

 عد ذلك لدي البرازیل.ب  

 

 شكًرا لك، سیدي الرئیس، وصباح الخیر لكم جمیًعا.  ممثل البرازیل:

كما أود أن أبدأ أیًضا بتوجیھ الشكر إلى الرئیسین المشاركین في المجموعة وأعبر عن االمتنان 

أنھ تم نعتقد  للعمل الضخم والرائع الذي تم استثماره في إعداد مسودة المقترح المطروحة أمامنا.

بذل الكثیر من العمل والجھد والمحاوالت الفعلیة من أجل تسویة العدید من وجھات النظر في 

 ھذه الممارسة ونود أن نقر بذلك.

وعلى الرغم من ذلك، في بدایة األمر، أود كما أشار كافوس أراستیھ وقد قدم تفریقا بین 

، وأرید أن أقدم تفریًقا بطریقة GACكممثل إلیران باإلضافة إلى ممثل لـ  --مشاركتھ وأیًضا 

مماثلة أو توضیح فیما یخص دورنا ھنا كممثل لتك الھیئة باإلضافة إلى موقف الحكومة 

 البرازیلیة ككل.

نحن نقوم بالتأكید بأعمال التنسیق على المستوى الداخلي مع مختلف الوزارات والمؤسسات، 

التأكد من الحصول على المصادقة من  وبالطبع فإن أفضل الجھود التي نقوم بھا ھي دائًما

أي الحكومة  --أو سیكون من التضلیل ھنا القول بأن بقول نعم ھنا فإننا  مجموعة أوسع.

 البرازیلیة تقول نعم.

وأعتقد ربما یكون ذلك نفس  وأعتقد أن ھذه ھي الطریقة التي تعمل بھا الحكومات في العادة.

 الشيء الذي ینطبق على الزمالء اآلخرون.
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فبشكل أساسي، ما أرید قولھ ھو أن كل ما نقوم بھ ھنا بطریقة ما سوف یكون بمثابة مذكرة أو 

 إشعار رسمي بالموافقة النھائیة من جانب الحكومة باعتبارھا الممثل للنواحي الكاملة المشمولة.

 ھذا من جانب.

ل إلى المدینة وأرید أن أضیف فقط إلى ذلك األمر، أن وزیر االتصاالت في حكومتنا سوف یص

فھو أحد الوزراء المشاركین، ومن المھم جًدا بالنسبة لنا أن  وأرید إشعاره بكل ما یجري. الیوم.

 نتأكد من نوصل إلیھ كل ما سیقال ھنا.

وفیما یخص المقترح نفسھ، أود أن أقدم بعض المالحظات القلیلة في سیاق اعتقادنا بأن ذلك 

من ناحیة أخرى، بعض  بعض المخاوف التي لدینا. ھذا األمر یتعلق ویتناول --یتناول 

وقد أشرنا إلى  المخاوف األخرى، المخاوف الھامة التي لدینا ال یتم التعامل معھا بشكل مناسب.

اإلشراف ومجموعة -ھذا األمر في التعلیقات التي قدمنا إلى كل من مجموعة عمل المجتمعات

 المساءلة.-عمل المجتمعات المتعددة

ة األساسیة، وبصفتنا حكومة البرازیل، فإننا ننظر إلى ھذه الممارسة باعتبارھا ومن الناحی

وبالطبع بالنسبة  .NTIAواحدة من النتائج النھائیة التي سوف تتناول المتطلبات الخاصة بـ 

ونعتقد أن ذلك یعكس تماًما الطریق التي كنا نعمل بھا،  للمعاییر فإننا موافقون بالكامل علیھا.

 أن ھناك أي تضارب في أي شيء كنا نقوم بھ، ومن ثم فإننا نؤید ذلك تماًما.وال نرى 

وعلى الجانب اآلخر، فإننا مسئولون أیًضا بالطبع أمام حكوماتنا وبعض المطالب التاریخیة التي 

 لدینا بخصوص ھذه العملیة.

آیرس من أجل  وسوف ننتھز فرصة ھذه األیام التي لدینا ھنا في بوینس --في البدایة، ال نزال 

استعراض المقترح ومناقشة ذلك مع الرؤساء المشاركین والزمالء، ألننا كنا معنیین بشدة بھذه 

المسألة، في النھایة، من المفترض أن نجري فصًال واضًحا بین الجانب السیاسي/الجانب 

یبدو بأن  --وفي ھذه النقطة، یجب علّي القول بأن المقترح كما ھو اآلن ال یبدو أنھا  التشغیلي.

وعلى الجانب اآلخر،  فمن جانب، نقوم بأن ھناك فصًال قانونًیا. بھ بعض أشكال التضارب.

ومن ثم فإننا نرید إجراء بعض  .ICANNسوف تكون خاضعة إلدارة ورقابة  PTIنقول بأن 

النقاش حول ھذه المسألة، ألننا ال نعتقد بأن ذلك في النھایة، أن الھدف النھائي سوف یتم 

 قیقھ.تح

لم نكن  --أعتقد أن المشكلة المحوریة التي ربما تكون ھذه المسألة ھي أنھ منذ البدایة، كنا نعمل 

وكل ما كنا  نعمل وفق سجل واضح أو على صفحة بیضاء، وجمیع الخیارات متاحة أمامنا.
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إذن  یة.نقوم بھ ھو محاولة تعدیل المقترحات الخاصة بنا، واآللیة الخاصة بنا حسب الحالة الحال

مشمولة ككیان  ICANNفكل ما یرد إلینا في صورة مقترح یجب أن یعدل نفسھ وفق حقیقة أن 

وقد یكون ذلك بأس بھ، لكنھ  --بموجب التشریعات المعمول بھا في كالیفورنیا، كما نعتقد 

ن ولم تتم الموافقة م یعكس موقًفا تم تحدیده مسبًقا مع بدایة ھذه الممارسة، والتي تم فرضھا.

 جانب جمیع المجتمع، ومن جانب الحكومات كجزء من ذلك المجتمع.

وكما  --إذن فإن ما نحاول القیام بھ ھو تعدیل عھد جدید على التنسیقات الموجودة حالیة، والتي 

إذن بالنسبة للحكومات، أعتقد أن ھذه خطوة عصبة للغایة في  تعلمون فإننا نصادق على ذلك.

 ق لھ مثیل، ربما.وھذا أمر لم یسب اتخاذھا.

وفي العادة، بصفتنا حكومة، لیست لدینا أي مشكلة في الحصول على قرار یصدر ضد رغباتنا 

 طالما أننا جزء من التصمیم الخاص بالعملیة التي سوف تؤدي إلى ھذا القرار.

على أساس وجود شيء بالفعل ھنا والذي لم نشارك فیھ،  --إذن فإن ما نقوم بھا ھنا ھو 

ومن ثم فإننا نعتقد أن  إظھار كیفیة تحسین ذلك ولكن مع الحفاظ على نفس الخصائص.محاولین 

 --وبالطبع لیست ھذه ھي نفس األشیاء  ذلك من األشیاء الصعبة للغایة من منظور الحكومة.

 قرار یجب علینا التعامل معھ بدماثة.

خطوط الحمراء الخاصة بنا، المعاییر الخاصة بنا أو ال -إن لم أكن أرید ذكر ذلك-لدینا بالفعل 

لكننا نعتقد في نھایة األمر أن بعض التأمل والتفكیر یجب أن یعطى إلى ھذه المشكلة الخاصة 

من ھذا بمزید من الشرعیة، في مواجھة جمیع أصحاب المصلحة بما  ICANNبكیفیة خروج 

مع ذلك من خالل  في ذلك الحكومات، كما أننا ال نرى تحدیًدا الطریقة التي یجري بھا التعامل

 المقترح الموجود معنا في الوقت الحالي.

إذن من الناحیة األساسیة فإن ما أرید اإلشارة إلیھ فقط من البدایة ھو أننا كنا مشاركین في ھذه 

وقد شارك زمالئي في ھذه المسألة، باإلضافة إلى متابعة  نعتقد بطریقة بناءة. --الممارسة في 

وأعتقد أن ھذا أیًضا مشمول في  -لكنني أعتقد أننا  قیبات علیھا.تلك العملیات وتقدیم التع

تقییم للصورة  --یجب الحصول على  --العرض التقدیمي للرؤساء المشاركین؛ وھو أننا قد 

الكاملة التي سوف تخرج عن ھذا األمر، مع تجمیع المقترحین مًعا، والشكل التي سیكونان 

لك المقترح لنا الیقین بأننا قد حققنا التحسن فیما یخص علیھ، وكیف ستوفر الصیاغة الخاصة بذ

 ما لدینا في الوقت الحالي، ولیس من الواضح بالنسبة لنا ذلك في الوقت الحالي.
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ومن الناحیة األساسیة، لكي أختم كالمي، أرید القول بأن ھذه الممارسة تشتمل على أصحاب 

خص الحكومات، من الواضح أن الثقافة وفیما ی مصلحة مختلفین من ذوي الثقافات المختلفة.

إننا نعمل بموجب  والطریقة التي تناسب الحكومات في العمل غیر متبعة في الوقت الحالي.

وأرى في العدید من المستندات القول بأننا یجب أن نلتزم  ولیس لدینا أیة تصمیمات. قواعد.

یاء الغریبة جًدا في تنفیذھا. وھو وھذا من األش بالقواعد واألنظمة التي یتعین علینا اعتمادھا.

أمر غیر اعتیادي، وسوف یتوجب علینا تقدیم التقاریر مرة أخرى إلى حكومتنا وأن نقول بأننا 

وأنا معنّي في حقیقة األمر بأننا إذا لم نفي  قد شاركنا، وأننا قد اتفقنا على ذلك، وأن ھذا ما لدینا.

غایة، فسوف یكون ذلك في نھایة األمر مضلًال ونتعامل مع بعض من ھذه المخاوف األساسیة لل

 بالنسبة لنا أن نقول بأننا ھنا نقدم الموافقة النھائیة من منظور الحكومات.

إننا ننظر إلى ھذه الممارسة منذ البدایة كممارسة من شأنھا توفیر نموذج جدید للتعاون فیما بین 

یع أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة والحكومات المشاركة، نموذج یجتمع فیھ جم

والحصول على الحریة الكاملة في المناقشة بین أصحاب المصلحة للطریقة التي سوف یتم بھا 

 ولسوء الحظ، فإن ھذا األمر لم یحدث. تصمیم نسق جدید من أجل التعاون.

 --أن  فنحن نعتقد وال أعتقد أن ھذا سیكون بمثابة مفاجأة بالنسبة لكم. لقد كنا نقول بذلك منذ البدایة.

فقد كنا نعمل ونحن مقیدون، وقد أصبح من الواضح جلًیا عندما ننظر في نفس األفكار اإلبداعیة 

 --للغایة أن ھذا قد أصبح في الصدارة، وأنھ قد تم التخلص منھا ألنھا ال تتوافق مع الشكل الذي 

 وھذا من األشیاء غیر المریحة تماًما من منظور الحكومات.

ر، یمكننا أن نتوصل إلى اتفاقیة یتناول ذلك أو أن یكون من أكثر اھتماماتنا ربما في نھایة األم

سوف نكون في موقف أفضل، لكنھ  --المصادقة على الموقف ألنھ في التوازن النھائي، سوف 

 من األشیاء التي ال یزال علینا التفكیر فیھا.

على فھم أفضل وجمیع  إذن مرة أخرى، فإننا نتطلع إلى العمل بشكل بناء معكم في الحصول

الجوانب الخاصة بالمقترح؛ وعلى الرغم من ذلك سوف ننظر في شيء یكون أكثر طموًحا 

 --ونعتقد أنھ ال یقوم في ھذه النقطة  یوفر لنا فصًال حقیقًیا، ونظر عامة حقیقیة ومستقلة.

 .المقترح كما ھو اآلن، سوف یكون بحاجة إلى مزید من التفاصیل حول كیفیة عمل ذلك

 شكًرا.  
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 شكًرا جزیًال لمندوب البرازیل.  الرئیس شنایدر:

 --قبل أن أعطي مجال الكلمة إلى آخرین، ربما یكون الوقت مناسًبا لتقدیم بعض اإلجابات على 

 أو تقدیم بعض المالحظات على األسئلة التي تم طرحھا حتى اآلن.

 مع الشكر.  

 

 ، نعم، بعض التعلیقات وبعض األفكار.أعتقد شكًرا لك، توماس.  جوناثان روبنسون:

ھذه بعض التعلیقات  أوًال، أتوجھ بالشكر لكل من ممثل سنغافورة وإندونیسیا والبرازیل.

 المتعمقة والھامة من كل منكم جمیًعا.

ربما نتناول ذلك حسب الترتیب الذي تظھر بھ، لكن ھناك بعض األوجھ  --ولتناول ذلك 

 ة.المشتركة عبر النقاط المختلف

یجب أن نتذكر أنھ في  --أقترح أنھ لو أمكنني الرجوع خطوة للوراء، وھذا  --بالتأكید فإن 

وھذه من الوظائف الفنیة  أمر یخص الوظائف الفنیة. IANAصمیم ھذا األمر، فإن أداء وظیفة 

 --إذا كان ھناك أي اعتراض محوري أردنا  --باإلضافة إلى أن  التي یعتمدون علیھا جمیًعا.

وأعتقد أن لدینا ذلك في  ب أن نرغب في ذلك جمیًعا، وھو االستقرار الفنیة والتشغیلي.یج

 الوقت الحالي، والعرض الخاص بنا بھا القدرة على تقدیم ذلك في المستقبل.

وقد كنتم جمیًعا كرماء في توجیھ الشكر لنا على مقدار الجھود التي بذلناھا في ذلك، وأنا أقّدر 

ولكن لألمانة معكم، فإنني سعید بجودة  ذلك األمر مستھلًكا للوقت بشكل كبیر.فقد كان  لكم ذلك.

 أعتقد أننا قدمنا شیًئا مجتمًعا. ومادة النتائج التي توصلنا إلیھا.

لقد  نحن لم نبدأ مستخدمین سجًال نظیًفا. أعتقد أن ممثل البرازیل قد طرح نقطة جیدة للغایة.

وأعتقد أنھ  ل أن نضع موقًفا جدیًدا من خالل تلك النقطة.بدأنا من نقطة للمغادرة ولكي نحاو

بالنظر إلى ذلك السیاق، فإنني أشعر بسعادة تجاه ما قمنا بھ، وأعتقد أن ذلك یوفر لنا ما تعین 

 علینا القیام بھ.

 --أعتقد أن ممثل إندونیسیا قد تحدث حول نقطة رأیت أنھا كانت ذات صلة بالتصعید واآلن 

وفي  صر األساسیة إلى حد ما بالنسبة للمقترح والتي تتعامل مع مسألة التصعید.ھناك أحد العنا
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حالة حدوث أیة مشكالت أو أیة أمور تحدث في ذلك، ھناك طرق یمكن من خاللھا وبطریقة 

بناءة ومنظمة تصعید تلك المشكالت والتعامل معھا من خالل الھیاكل المتعددة، سواء من خالل 

 CSC، أو قیام لجنة CSCأو العمل من خالل لجنة  IANAظیفة التواصل المباشر مع و

وھناك قسم كامل في المقترح یتعامل مع عملیة  بطرح ذلك على اإلدارة، وما إلى ذلك.

 التصعید.

، وأنا أقترح PTIوقد تناول اثنین منكم المخاوف المتعلقة باالستقاللیة أو عدمھا بالنسبة لھیئة 

بطرق ما، فإنني غیر متأكد من الرغبة  ام بطرح ھذه النقطة الفنیة.أن ھذا أحد األسباب في القی

حتى تاریخھ  ICANNكانت  --ونرغب في أن تكون لنا القدرة على تحمیل  في االستقاللیة.

 ICANNویجب أن تكون لنا القدرة على تحمیل  .IANAمسئولة عن إدارة وتشغیل وظیفة 

العمل  IANAقل، وأن نتوقع بأن تواصل وظیفة المسئولیة في المستقبل في عالم ما بعد الن

ومن ثم ھناك ذلك الرابط بین نقص  --وتقدیم األداء واألمن واالستقرار الذي نریده، ولیس 

 االستقاللیة والمساءلة.

واآلن، في حالة انھیار ھذه المساءلة ألي سبب من األسباب ولم نحصل على الخدمة التي 

والھدف النھائي من ھذا التصعید ھو الفصل، وبھذا الفعل، نریدھا، ھنا یأتي دور التصعید. 

لكن كانت ھناك مخاوف كبیرة من حیث إنھ إذا كانت ھناك استقاللیة  نحصل على االستقاللیة.

كبیرة للغایة في المقام األول، نكون قد أھدرنا المساءلة، والتي یتوجب علینا أن نعتمد علیھا، 

 ي البدایة أو عند البدء في عملیة النقل.وربما نقوم بإنشاء عدم استقرار ف

وأنا أحترم ھذا التخوف حیال االستقاللیة والفصل،  --إذن فإن الفصل الواضح، بشكل أو بآخر 

على الرغم من أنھ كان مطروًحا على  --ولكن بمعنى ما یصبح من الواضح أنھ لم یكن كذلك 

لى ذلك أن ھذا لم یكن النتیجة الطاولة في المقام األول، ویصبح واضًحا أثناء عملنا ع

وإذا كان ذلك من الشروط الضروریة  المرغوبة، على األقل من حیث بدأنا في الوقت الحالي.

بسبب انھیار األداء في المستقبل، فعندئذ یجب أن تكون لدینا القدرة على التعامل مع ذلك، لكن 

 نسبة للمجموعة.ذلك لم یكن من الشروط الضروریة في البدایة، كما بدا ذلك بال

فقد تم  وسوف أشیر إلى نقطة واحدة أخبر، باإلضافة إلى إشارة البعض منكم إلى التعلیقات العامة.

استعراض تلك التعلیقات العامة بعنایة ودقة، وبما یتفق مع أفضل قدرة لنا في محاولة استیعاب 

 تعلیق العام في كل حالة.وفحص وتجمیع تلك، كما أن ھناك مستند شامل یوضح كیفیة التعامل مع ال
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على  ICANNوأنا أعتقد أن الرابط مع المساءلة سوف یؤدي إلى مزید من الشرعیة بالنسبة لـ 

من  --وأعتقد أنھ سوف یكون ھناك  المدى الطویل مع تنفیذ تلك اإلجراءات الخاصة بالمساءلة.

أتمنى أن نكون قد قمنا و بین األشیاء التي نستعرضھا في كل ذلك ھي األمر المتعلق بالتوقیت.

بعمل مؤثر وفعال في تفسیر ذلك في حین من الصعب ھذین الشیئین، والعمل الخاص 

بالمجموعة والمساءلة، ونحن بحاجة إلى فصلھم بشكل مؤقت مع سیر ھذا الجزء من العمل 

كما أن المقترح المقدم من  ، لكن سوف یعود مرة أخرى لاللتقاء.ICGخالل المسار عن طریق 

 سوف یتم طرحھ للتعلیق العام، وكل ذلك سوف یتم تجمیعھ مرة أخرى مًعا. ICGموعة مج

وإذا ما تخیلنا ذلك كنوع من  كما أن المقترح الخاص بنا ال یطیر، وال یقف وحده على قدمین.

الكراسي ذات الدعامتین، فإنھ بحاجة إلى دعامة ثالثة لكي یستطیع الوقوف قائًما وھذا ھو 

 عمال المساءلة.االنتھاء من أ

وبمعنى آخر، من خالل ھذا المقترح فإننا نحقق االستقرار الفني والتشغیلي الذي نطلبھ، لكن 

أیًضا من خالل الرابط مع المساءلة، وفي نھایة األمر مستوى أعلى من المساءلة في نھایة 

 ولنا جمیًعا. ICANNالمطاف، ومن ثم، تحقیق الشركة لـ 

من خالل إدراك  --لك الرد على جمیع النقاط الثالثة التي طرحتھا ومن ثم أتمنى أن یحاول ذ

 بعض المشكالت الحیویة والھامة التي تطرحھا.

 

ممثل النرویج أوال، ثم  حسًنا. ھل تود التعلیق على ھذا؟ معي على القائمة أیًضا، ممثل إسبانیا.  الرئیس شنایدر:

 تحدة.إسبانیا، وبعد ذلك لدى كل من إیران والمملكة الم

 

أردت فقط التعلیق أكثر على التعلیق الذي طرحھ ممثل البرازیل حول السبب في حصولنا على ھذا   المتحدث باسم دولة النرویج:

 الكیان االعتباري والسبب في إطالقنا علیھ اسم كیان اعتباري منفصل إن لم یكن منفصًال بالفعل.

نقوم بالتحضیر إلى خیار نووي محتمل یمثل  إذن المفھوم اإلجمالي، كما قال جوناثان، ھو أننا

فھذا من األشیاء  المالذ األخیر للفصل في المستقبل عن طریق إنشاء كیان اعتباري منفصل.

ولكن بالنسبة للتشغیل في الوقت  التي یسھل إطالتھا إذا كانت ھناك حاجة إلى ذلك في المستقبل.

 ، ال.ICANNالحالي، فإنھ غیر منفصل عن 
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 شكًرا.  نایدر:الرئیس ش

 أسبانیا.

 

 شكًرا، وصباح الخیر.  مندوب أسبانیا:

في اللجنة الدائمة للمستھلكین وفي مراجعة وظائف  .GACھذه مسألة تتعلق بمشاركة لجنة 

IANA. 

 أن تقوم بتعیین منسق عالقات. GACلقد رأیت اللجنة الدائمة للمستھلك، وھناك إمكانیة بالنسبة لـ 

  كنا مطالبین بتعیین شخص في تلك اللجنة أو أن األمر یعود إلینا في تقریر ذلك.أرید معرفة ما إذا 

وفي ھذا الصدد، یمكنني أن أسألكم عن القیمة التي یمكن أن تسھم بھا الحكومات في اللجنة 

الدائمة للمستھلك، إذا كنتم تعتقدون بأن اللجنة الدائمة للمستھلك یجب أن تكون منفتحة أمام 

، والسبب في أنھا جدیرة بتضمین تلك IANAراف التي لیس لھا أي تعاقد مع مشاركة األط

 األفكار في اللجنة الدائمة للمستھلك ھذه؟

بإمكانھا  GAC، فإنني أقترح بأن IANAباإلضافة إلى ذلك، فیما یخص مراجعة وظائف 

أن المراجعة لكنني رأیت ب أعتقد أنھ سوف یكون لزاًما علینا تعیین شخص ما. --المشاركة إما 

 GNSOالخاصة بحاجة إلى الحصول على موافقة األغلبیة أو یجب البدء فیھا بمعرفة 

ھل یعني ذلك أن فریق مراجعة الوظائف بالكامل لن یكون لزاًما علیھ التصویت  .ccNSOو

ولكن  .ccNSOو GNSOأو أن المسألة یجب فقط أن تحظى بالدعم من كل من  على ذلك؟

 یكون ھناك إجماع أو أغلبیة لصالح البدء في تلك المراجعة الخاصة. فوق كل ذلك، یجب أن

أنا سعید بأن الخالفات حول تفویض  .IANAوأیًضا إلیكم تعلیقین صغیرین، حول نقل وظیفة 

تقع خارج ھذه الممارسة، ألن ھذه من المساءل الحساسة  ccTLDأو إعادة تفویض نطاقات 

المسألة قد نضجت حتى اآلن لتضمینھا في اآللیات  وال أعتقد أن ھذه بالنسبة للحكومات.

بتقدیم طلب من أجل  ICANNكما أنني أقرأ في المقترح بأن ھناك توصیة لـ  الخاصة بالطعن.

التخلي عن تطبیق بعض القوانین األمریكیة والتي تسمح للحكومة األمریكیة فرض عقوبات 

ال  IANAه التنازالت، ألن وظیفة لھذ ICANNأنا أؤید طلب  --وأعتقد  على بعض الوكالء.

یجب على المجتمع االجتماع من أجل الحصول على إجراءات  یجب التدخل فیھا من الخارج.

 شكًرا. قابلة للتنبؤ، وسوف نحاول تجنب الدخل الخارجي في تطبیق تلك اإلجراءات.
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 إیران. شكًرا لك، ممثل أسبانیا.  الرئیس شنایدر:

 

ومسألة ما إذا كان من  تعلیقي لیس سؤاًال، وربما یكون توضیًحا لما أفھمھ. وماس.شكًرا لك، ت  ممثل إیران:

كما  منفصلة تماًما أو غیر منفصلة قد تمت مناقشتھا في البدایة األولى. PTIالمفترض أن تكون 

كان ھناك مقترح بالحصول على ذلك خارًجا بالكامل، داخًال بالكامل، وبعد ذلك یصبح نوًعا ما 

وقد تمت  وأنھم منفصلون من الناحیة القانونیة والتشغیلیة، لكن ھناك رابط ما. ین.من الھج

أبریل بالتفصیل، باإلضافة إلى المزایا  4مارس و 18مناقشة ذلك في التقییم القانون للفترة 

وفي النھایة، تتوصل مجموعة عمل المجتمعات إلى أنھ في الوقت  والعیوب في مقابل كل منھا.

ھذا ھو األسلوب األكثر احتماًال بھدف أنھ في المرحلة األخیرة یمكن أن ینفصل  الحالي، فإن

 إذن ھذه ھي النقطة األولى. بالكامل.

بل تم ذكرھا في  لیست في ھیئة المراجعة. ccTLDالنقطة رقم اثنان، فإن إجراءات نطاقات 

لصلة بتفویض بالقول بأن "آلیة الطعن لن تغطي المشكالت ذات ا 21المستند في الصفحة 

لما بعد  ccTLD، وھي اآللیة المقرر وضعھا بمعرفة مجتمع ccTLDوإعادة تفویض نطاقات 

وھذا فیما یخص عملیات التضمین في ھیئة المراجعة باإلضافة إلى اللجنة الدائمة  عملیة النقل".

تم ، فقد IANAللمستھلك الموجودة بالفعل، فنحن في حالتین ھنا، في تشكیل مراجعة وظیفة 

ال  GACوبالنسبة للجانب اآلخر، اللجنة الدائمة للمستھلك، فإن  باإلضافة إلى ھذه. GACذكر 

  بأس بھا أیًضا.

وقد  .PTIوالشيء الوحید الذي تم طرحھ ھو ما إذا كان من الواجب أن نتذكر مجلس إدارة 

یجب أن نكون ذكر جوناثان، بالنسبة لألسباب السابقة، في ھذه المرحلة أنھا اعتبرت أنھ ال 

باإلضافة  ICANNوأعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ھؤالء تم تعیینھم بمعرفة  عضًوا في ذلك.

إلى اثنین مستقلین ویبدو أن ذلك كافًیا في الوقت الحالي من أجل تغطیة ھذا الموقف بسبب ما قد 

أم  IANAسوف تتدخل في مفاوضات مع  ICANNوقد تم طرح نقطة عما إذا كانت  قدمھ.

 .NTIAعفًوا إلى  -- IANAینتقل إلى  ICGالمقترح المقدم من مجموعة  أنا ال أعتقد ذلك. .ال

یمكننا التحدث عما إذا كان ھناك أي من  وأنا ال أعرف. .NTIAاعتذر عن ذلك، إلى 

في  NTIAفاألمر یعود إلى  وال أعتقد أنھ سوف تكون ھناك أیة مفاوضات. المفاوضات أم ال.

انطلقوا وقوموا بتصحیح ذلك  تفق مع المقترح؛ ال، أنا ال أتفق لھذا السبب.الموافقة، أنا أ

إذن لیست ھناك مفاوضات ولیس ھناك أي تفویض للصالحیة مقدم  وعودوا مرة أخرى.

للتفاوض بالنیابة عنا ألن  NTIAلالنطالق إلى  ICANNبمعرفة المجتمع إلى مجلس إدارة 
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مقدم  ICGفالمقترح المقدم إلى مجموعة  .ICANNن لیس مقدًما م ICGالمقترح المقدم إلى 

مرة  NTIAوال أعلم كیف تعود  باألمر یعود إلى المجتمع في التفاوض من عدمھ. من المجتمع.

، الجمیع وتقول بأنھا توافق على ذلك، ال توافق GACأخرى إلینا، إلى المجتمع ولیس إلى 

 إذن اسمحوا لنا أن ننتظر من أجل ذلك. على ذلك.

ومن ثم یجب  ناك مشكلة أخرى وھي ربما یكون ھناك ما یكفي من التوضیحات في المستند.وھ

لقد تم ذكر مقدار كبیر من  علینا أن نكون أكثر حرًصا، وأن نقرأ المستند ونحاول أن نفھمھ.

 كما أننا نتعامل مع الطریقة التي سوف تتم بھا عملیة النقل. إننا نتعامل مع المساءلة. الوقت.

فھما أمرین مختلفین تماًما. فالمساءلة شيء؛ والحوكمة  ال نتعامل مع حوكمة المشكلة. ونحن

 شكًرا. شيء آخر.

 

ربما أقدم لك إجابة سریعة وقصیرة على المشكالت التي طرحھا ممثل  شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

  شكًرا. إسبانیا وإیران.

 

رجوع مرة أخرى إلى ممثل إسبانیا حول األسئلة وأود توجیھ الشكر لم أود ال شكًرا لك، توماس.  لیز فیر:

ألنني أعتقد أن من المھم جًدا الحصول على فھم شامل لھذا  لكم جمیًعا على طرح األسئلة.

 المقترح.

لكن أسبانیا تساءلت عما إذا كان من المتطلبات تعیین منسق عالقات بالنسبة للجنة الدائمة 

بأن ھناك إمكانیة للحصول على  GACن واقع االحترام المقدم إلى وھذا نابع م للمستھلك.

، سوف یكون IANAوحیث إن مراجعة وظائف  منسق عالقات بالنسبة للجنة الدائمة للمستھلك.

ألن ھذا ھو المكان الذي  في ھذه المراجعات. GACمن المھم للغایة الحصول على عضو من 

 تعددین.لدینا فیھ دور لمجتمع أصحاب المصلحة الم

سوف  IANAوعالوة على ذلك، كان ھناك سؤال فیما یخص ما إذا كانت مراجعة وظائف 

فالمراجعة الخاصة جزء فعلي من عملیة تصعید  تتخذ قراًرا بشأن المراجعات الخاصة أم ال.

ومن ثم إذا كانت لدینا مراجعة خاصة، إذا ما تمت بفعل عملیة  خارج نطاق المراجعة الدوریة.

 GNSOوھما ھنا  كان من المفترض الموافقة على ذلك التصعید بمعرفة العمالء.و تصعید.
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وھذه مسألة تتعلق باالستقرار ذلك  وھذا نوع من الفحص والتوازن لالستقرار. .ccNSOو

  أنك ال تقوم حتى بالبدء في عملیة مراجعة خاصة على أساس أن ذلك غیر ضروري.

بحیث یتعین علینا حمل كل  --عملیة شاملة ودقیقة ولیس فمن المھم للغایة أن یكون ذلك بمثابة 

  على الموافقة على ذلك. ccNSOو GNSOمن 

ھذا التنازل مقدم إلى جمیع من  --، كانت ھذه مسألة قانونیة حیث ICANNوفیما یخص تنازل 

 وقد وجدنا أن من الطبیعي أن یكون ذلك أیًضا تخلًیا یشمل الجھة الفرعیة. .ICANNفي 

 شكًرا.

 

 لدي ممثل المملكة المتحدة على القائمة. شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر: 

 

وجزیل الشكر لكل من شرك حتى اآلن،  وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

وعلى وجھ الخصوص جوناثان ولیز على فتح باب النقاش لمقترح اإلشراف ولزمالئنا في 

على إطالعنا على آخر مستجدات المقترح المقدم للعمل الخاصة بمجموعة  ICGمجموعة 

ICG. .وأنا متأكد من أن العدید من الزمالء كانوا یدونون المالحظات  فقد كان ذلك مفیدًًا للغایة

بشكل محموم، كما قمت أنا كذلك، من أجل إعداد التقاریر للعاصمة في بالدي باإلضافة إلى 

 رئیسیة.تحدید المشكالت ال

أرید فقط، في البدایة أن أتوجھ بالشكر في حقیقیة األمر، إلى جمیع أصحاب المصلحة الذي 

وقد كان ھذا توضیًحا رائًعا لقیمة نموذج أصحاب  شاركوا في جھود مجموعة عمل المجتمعات.

المصلحة المتعددین، باإلضافة إلى التركیز على قضیة معقدة للغایة، مع اقتناص الفرصة خمن 

وقد قام الرئیسان المشاركان في  أجل وضع أسلوب جدید بالبناء على ما ھو موجود بالفعل.

مجموعة عمل المجتمعات بتوجیھ ھذه العملیة بعنایة ملحوظة ووضوح وصالحیة وإدارة، عدا 

االنفتاح واالعتبار لجمیع وجھات النظر والمشاركات المقدمة من األعضاء في مجموعة مل 

  اركة باإلضافة إلى المعلقین اآلخرین في عملیة التعلیقات.المجتمعات والمش
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والمراحل المبكرة التي رأیتھا من أعمال مجموعة  وأعتقد أن عملیة التعلیقات كانت جیدة للغایة.

عمل المجتمعات لم تسمح بھذا التفكیر الحر والمنفتح باإلضافة إلى األفكار االبتكاریة وتفصیلھا 

لكن یجب علیكم بالطبع تحدید ذلك بوضوح والتركیز على  متأثر للغایة. كما أنني وما إلى ذلك.

  المقترح.

في تلك المرحلة فإن المقترح، أعتقد كانت من منطوًقا بشكل  --كما أن فترة التعلیق العام الثانیة 

تم تفسیرھا بشكل  PTIلما بعد النقل أو  IANAباإلضافة إلى البنیة الھیكلیة لـ  واضح للغایة.

 تحسن.مس

ال أعتقد أن أي أحد أراد  .PTIإنني أرید فقط أن نتأمل قلیًال في مجلس إدارة  --وأود فقط 

والذي من  PTIإقرار مجلس إدارة آخر متوازي ومعقد ألصحاب المصلحة المتعددین من أجل 

 .ICANNشانھ أن یعكس بشكل ما أو یعمل بالتوازي مع مجلس إدارة 

بجدیة في ذلك باإلضافة إلى الھیاكل التفصیلیة والمشكالت ال أعتقد أن أي أحد قد تأمل 

 والعملیات القانونیة لتحدید وتقریر العضویة وما إلى ذلك مما قد ینشأ.

إذن فإن وجھة نظرنا من المملكة المتحدة بعد التشاور مع المجموعة االستشاریة للخبراء التي 

قرر لھا الترحیب بتعریف مجلس إدارة قمنا بتشكیلھا من أجل مراجعة سیر العمل، كان من الم

، وھو ما یتعلق بشكل كبیر بالعملیات المالیة الخاصة بالمشغل المقرر لھ إدارة PTIمن أجل 

وربما یتعین علینا  إذن نحن نرحب بھذا األسلوب. .IANAالشئون الخاصة بمشغل وظائف 

تقلة التي تسھم في النظر في عضویة مجلس اإلدارة من حیث ضمان وجود بعض الخبرات المس

وھذا یحیلني في حقیقة األمر إلى سؤال لدي حول ما یلي، في ذلك  إجراءات مجلس اإلدارة.

الموقف الصعب حیث تكون عملیة التصعید مع مشاركة جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

ة وأن ذلك، في اعتقادي، ھو المكان الذي تكمن فیھ المشكلة الرئیسیة للشریع --الحكومات 

الخاصة بالمقترح عندما یتطرق األمر إلى تصعید المراجعة باإلضافة أیًضا إلى الطریقة التي 

نتعامل بھا مع الفشل األساسي أو المشكلة المستدامة للمشكالت التي ال یتم حلھا بمعرفة الجھات 

 الفاعلة الرئیسیة؟

یلعب فیھا أصحاب وأعتقد أن العملیة تؤدي إلى إنشاء شرعیة قویة في المقترح والتي س

 المصلحة المتعددین التابعین لھا ونحن في الحكومات الجزء الخاص بنا.
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وفي ذلك الصدد، فإننا ننتظر الحصول على الجزء األخیر من منشار المنحنیات لكي یخترق 

تحدید الطریقة التي  GACوسوف یتعین علینا في  عبر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 ر.نلعب بھا ذلك الدو

وعندما یتطرق األمر إلى عملیة الفصل، كما قلت لكم، في ذلك الموقف العصیب، عندما ما 

أم ھل یجب  ھل سیظل یعمل في وظیفتھ المقررة؟ ؟PTIالدور المفترض أن یلعبھ مجلس إدارة 

أن تتغیر العضویة في مجلس اإلدارة في ذلك الموقف في الحاالت التي نكون فیھا في سبیل 

 وھنا أعتقد أننا قد عدنا إلى مسألة حول االستقرار المستدام وإمكانیة التنبؤ. فصل؟ إجراء عملیة

وھل سیتوجب علینا إعادة تعریف  في ذلك الموقف؟ PTIما الدور الذي تقوم بھ مجلس إدارة 

 ICANNأو إعادة تعیین ذلك بطریقة ما؛ حیث بالطبع في السابق تم تعیینھ بالفعل بمعرفة 

 ؟ICANNصص وكجھة فرعیة تابعة لـ كمجلس إدارة مخ

بحیث یكون ضرورًیا  PTIإنني أتوقع إجراء بعض من عملیات إعادة التوجیھ لمجلس إدارة 

 لكن ربما یكون بعض التوضیح على ھذه المسألة أمًرا مفیًدا في تلك النقطة. في ذلك الموقف.

 شكًرا جزیًال.

 

  .شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة  الرئیس شنایدر:

 أعتقد أن ھذا األمر جدیر بذلك. ویمكننا مناقشة ھذا األمر قلیًال في استراحة احتساء القھوة.

 .PTIلذلك إذا ما أردت الرد سریًعا على ذلك السؤال الخاص حول مجلس إدارة 

 

ءلت عن خبرات أعتقد أنك قد تسا شكًرا جزیًال لممثل المملكة المتحدة على تلك النقاط واألسئلة.  جوناثان روبنسون:

أن ترد إلینا  --وفي حقیقة األمر فإن المقترح یتحدث ویتوقع أن تشكل الخبرات  مجلس اإلدارة.

  في فئتین، في حقیقة األمر.

، فھي تقترح بأن تكون ھناك ثالثة ICANNالتعیینات المباشرة من  --عملیات التعیین من 

ومؤھلة  IANAالخاصة بوظیفة  تعیینات مباشرة تكون مسئولة بشكل أساسي عن العملیات

وبعد ذلك فقد سألتم بالفعل حول المدیرین  ه ھذه ھي التعیینات الثالثة المباشرة.1ھذ فیھا.

وھو أنھ یجب  --وأنا أتذكر، أعتقد أن ھذا األمر واضح في المقترح  --ونحن نتوقع  المستقلین.

مع تعیینھ عن طریق آلیة على أعضاء مجلس اإلدارة ھؤالء أن یكونوا مؤھلین بشكل مناسب 



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  33صفحة 

 

لكننا ال نطالب  كما أننا نشیر إلى لجنة الترشیح بأنھا واحدة من تلك اآللیات. قویة بشكل مناسب.

  بأن تأتي ھذه من خالل لجنة الترشیح.

لكننا نتوقع بالتأكید أن یكون ھذین عضوین مستقلین في مجلس اإلدارة ویوفران شكًال من 

ھا ال تتحكم في مجلس اإلدارة، فإنھا توفر شكًال من أشكال ففي حین أن أشكال اإلشراف.

 اإلشراف المستقل وإلى ذلك الحد، مستوى جید من الحوكمة.

وبعد ذلك انطلقتم من أجل اإلشارة إلى ناحیة محل اھتمام حول شكل وتركیب مجلس إدارة 

PTI .أن شرعیة  كما قدمتم أیًضا نقطة صحیحة للغایة أو بمعنى آخر، ھي في حالة الفصل

 المقترح تستند إلى حقیقة أنھ في نھایة المطاف، فإن لھذا ھذا المسار.

وبھذا القول، للوصول إلى تلك النقطة، ھناك العدید من التصحیحات المضمنة ونقاط التصعید 

في اآللیة التي، من الناحیة العملیة، ستبدو بالنسبة لي غیر محتملة بشكل كبیر وھو أن تلك 

ولكن على الرغم من ذلك،  تعمل على حل المشكالت قبل إجراء عملیة فصل. التصحیحات لن

في حالة الوصول إلى تلك النقطة، أعتقد أن سؤالك وإلى حد ما البیان الذي یعد خاتمة منطقیة 

ھذا التشكیل الخاص بمجلس اإلدارة  --وھو أن على مجلس اإلدارة في تلك النقطة أن یكون 

 وال یمكن أن یظل مستمًرا كما ھو في حالة الفصل. فیھ.یجب أن یتم إعادة النظر 

وھو  ویجب علّي القول بأن ھناك شيء لم أعرج علیھ بالذكر وھو أحد المكونات في المقترح.

أنھ في حالة التوصیة بإجراء عملیة فصل من خالل وظیفة مراجعة، أو بمعنى آخر، كان ھناك 

ل مع ذلك من خالل أي من آلیات التصعید، فھناك فشل مستدام ومزمن في األداء ولم یتم التعام

وفي تلك النقطة یتم تجمیع مجموعة من أصحاب  حتى في تلك النقطة، فحًصا وتوازًنا إضافًیا.

المصلحة المتعددین عبر المجتمع من أجل التفكیر والتصمیم للشكل الذي سوف یكون علیھ 

 الفصل المطلوب.

سوف یكون من األفضل النظر في تشكل  --اإلدارة وأنھ عند تلك النقطة سوف یقوم مجلس 

  مجلس اإلدارة المنفصل على ھذا النحو.

ألن ھذا  إذن عند تلك النقطة فسوف تقومون بتشكیل شيء مماثل لما قمنا باستعراضھ ھنا معكم.

ومن المقرر أن یتم التعامل معھا بمستوى من العنایة  --من عملیات النقل الثانیة التي من شأنھا 

ھذا ما تم التفكیر فیھ في  --إذن ھذه ھي الطریقة  والشمولیة والدقة وفًقا لما فعلنا الیوم للتو.

 المقترح في ھذا السیناریو النھائي غیر المحتمل.
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 شكًرا لك، جوناثان.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. أرى كل من إیران والصین. أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة؟

 

في حالة عدم الیقین التام، ننتقل إلى عملیة الفصل التام والحصول على  توماس. شكًرا لك،  ممثل إیران:

PTI التشكیل الخاص بمجلس اإلدارة، إذا أمكننا أن نذكر على أقل تقدیر أن التشكیل سوف ،

یكون مختلًفا، لكن سوف یكون من الصعب في ھذه المرحلة القول بمدى الصعوبة التي سوف 

 ان ذلك سیكون مجلس إدارة من أصحاب المصلحة المتعددین أم ال.یكون علیھا ذلك، سوف ك

ومن ثم ال یمكننا أن نحمل أصحاب المصلحة  وفي تلك الحالة فإننا نأتي إلى نقطة المساءلة.

 المتعددین المسئولیة عن أصحاب المصلحة المتعددین.

، ألنھ ICANN ومن بین المشكالت الحالیة ھي أن مجلس اإلدارة في الوقت الحالي جزء من

إذن ھذا من األسئلة  .ICANNفي نھایة المطاف، أصحاب المصلحة المتعددین للمساءلة في 

 الحیویة للغایة والتي تحتاج إلى تحلیل ودراسة دقیقة.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل الصین، فلیتفضل.  

 

 طاب صباحكم. شكًرا.  ممثل الصین:

المعنیین على الجھود  ICANNیع المتطوعین وجمیع فریق عمل نود أن نتوجھ بالشكر إلى جم

ومن ثم فإننا نعتقد بأن ھذا التقریر قد ضم كل الحكمة وجمیع ما  التي بذلوھا في ھذا المقترح.

 كما نعتقد أیًضا أن ھذه نتیجة جیدة للغایة في ھذه النقطة. لدیھم من جھد.

فنحن نعتقد أن  فإن الجزء الفني لیس صعًبا. ،IANAلكن بالنسبة لعملیة النقل الخاصة بوظیفة 

وھذه ھي  ، العملیة، كیفیة إقرار عملیة مساءلة حساسة.IANAالجزء الجدیر باالھتمام ھو 
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ھذا ھو سبب إصرارنا على الحصول على أعمال مجموعة عمل المجتمعات  --الطریقة 

 ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة مًعا في آن واحد.

یجب أن تخضع للتقییم وأن  IANAن جمیع تصمیمات المساءلة الخاصة بنقل ونحن نعتقد بأ

 تضم جمیع التعقیبات والتعلیقات، ونحن نقوم بتعدیل وتنقح ھذا المقترح.

ن فإننا نرید التأكد من وجود آلیة حساسة للمساءلة، ألنني أرى اآلن ICANNأیًضا في مساءلة 

استناًدا إلى تعلمناه، فإن  تكتمل حتى اآلن.أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة لم 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، المقترح المقدم منھا ال یمكن تقدیمھ إلى في االجتماع 

ونعتقد بأن العملیة یجب أن یتم تصعیدھا من أجل اإلسراع بھا، ألنھ بھذه الطریقة یمكن  التالي.

لك یجب أن یكون في الوقت الحالي في ھذه النقطة لكنني ال أعتقد أن ذ مبكًرا. ICGالتقدیم إلى 

من أجل الموافقة على ذلك المقترح، ومن ثم ال نعتقد بأن المقترح المقدم من مجموعة عمل 

 المجتمعات والمقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة یجب أن یتم فصلھما.

یحصلوا علیھا مًعان فن یحصلوا على  وفي تلك الحالة، إذا لم ویجب علینا النظر فیھما مًعا.

، فإننا نعتقد أن المشكلة أیًضا في عامل الشفافیة PTIوبالنسبة لـ  الدعم من جمیع المجتمعات.

 والمساءلة.

وفي ھذه النقطة، فإننا نود إجراء مزید من النقاش باإلضافة إلى السعي للحصول على مزید من 

، مجلس PTIباإلضافة إلى العضو في لجنة  ICANNو PTIنفسھا وعالقة  PTIالتوضیح لـ 

 اإلدارة.

للتأكد من النقل سلس  ICANN PTIإذن فإن الھدف من ذلك كلھ ھو ضمان أن مساءلة 

 ویستفید من جمیع المجتمعات.

 شكًرا.  

 

لكلمة حول أعتقد أنك مثلنا جمیًعا، الصین، تشعر بأن ھذا الرابط أساسي للغایة فیما بین ا شكًرا.  جوناثان روبنسون:

ومن حیث إن األعمال الخاصة بالمساءلة لم تكتمل، فإن  اإلشراف واألعمال الخاصة بالمساءلة.

 فإن العمل الخاص بنا غیر مكتمل بشكل أو بآخر. --المجتمعات المتعددة 

فسوف یتم في النھایة من حیث األثر، تسلیمھما  إننا ال نقترح إجراء فصل بین ھذین المقترحین.

فھم  وفي نحن بحاجة إلیھ في الوقت الحالي ھو فصل المسارات. .NTIAحد إلى في آن وا
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من أجل  ICGمقترحنا كما ھو اآلن بحاجة إلى االنتقال عن طریق  --بحاجة إلى االنتقال 

 مخطط لذلك في دبلن. --تضمینھ، لكننا نعود بھا مرة أخرى مًعا ونجمعھما مًعا 

د على أنھ في حالة االنتقال عبر مسارات منفصلة للفترة إذن من المھم في حقیقة األمر التأكی

وفي  فیما بین اآلن واجتماع دبلن، فإن ھذا ال یقترح بأي حال من األحوال أنھ سیتم فصلھا.

حقیقة األمر، فقد عملنا بجھد حقیقي وقد كان ذلك من المكونات األساسیة لعملنا في تأكید أن 

ومقتصر على النتائج الخاصة بمجموعة عمل المقترح الخاص بنا مشروط بشكل واضح 

إلینا في  ICGوفي سبیل تحقیق تلك الغایة، فإننا نتوقع أن تلجأ مجموعة  المجتمعات المتعددة.

 اجتماع دبلن أو بالقرب منھ وتقول بأن الشروط المفروضة مرضیة.

لس لقد سمعت نقطة أخرى كانت لدیكم والتي عبرت عن مخاوف حول مج --أنا أعرف بأن 

وأنا أؤكد من أخرى، نحن نعتمد على  باإلضافة إلى المساءلة. ICANNوالعالقة بـ  PTIإدارة 

IANA .ونحن نعتمد على  من حیث أدائھا الفنيICANN  من أجل ضمان قیامIANA  بتوفیر

 ICANNمن خالل تحكم  ICANNداخل  IANAوإذا ما قمنا بتقیید  وتقدیم ذلك األداء الفني.

ابة علیھا، تكون لنا القدرة على اللجوء إلى آلیات المساءلة من أجل جعل والرق IANAفي 

ICANN  في المحور باإلضافة إلى استخدام تلك اآللیات القویة للغایة في ضمان الحصول على

 .IANAالمساءلة الخاصة بوظیفة 

قة األمر وأنا أقدر في حقی من المھم النظر إلى الھیكل بالكامل. --ھناك  --ومن ثم فإن ذلك 

النقاط التي طرحتموھا في تسلیط الضوء على الرابط باإلضافة إلى إقرار أن ذلك الرابط 

 مع الشكر. المحوریة. ICANNومساءلة  PTIضروري بالنسبة لكل من مساءلة 

 

 شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 لدینا تعلیق آخر من مصر.

 

تعلیق المقدم من زمیلنا المتمیز من الصین، وأیًضا في الواقع، ھذا رد على ال شكًرا لك، توماس.  ممثل مصر:

من أجل التأكید أكثر على ما قالھ جوناثان فیما یخص العالقة أو الترابط فیما بین مقترح 

 األسماء ومساءلة المساءلة.
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بإنشاء مجموعة عمل سوف تكون مھمتھا مراقبة  ICGوكما ذكرت لكم في السابق، قامت 

باإلضافة إلى اإلشارة إلى أي تأثیر فیما یخص مقترح األسماء أو  األعمال الخاصة بالمساءلة

وما نسیت اإلشارة إلیھ ھو أن أحد القرارات، أو النتائج الخاصة  .ICGالتقییم الخاص بـ 

ھنا في بوینس آیرس، وھو أنھ بمجرد أن یتم تقدیم نتیجة واحدة من  ICGباجتماعنا، اجتماع 

لمجتمعات المتعددة إلى منظمات الدعم واللجان االستشاریة مسار العمل الخاص بمجموعة عمل ا

سوف تسعى للحصول على التأكید من مجموعة عمل  ICGمن أجل الموافقة علیھ، وأن مجموعة 

 المجتمعات بأن أعمال المساءلة تفي بالمتطلبات المنصوص علیھا في مقترح األسماء.

 إذن فالھدف من ذلك ھو تأكید ما قالھ جوناثان.  

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

نحن نفھم أنكما، لیز وجوناثان، لدیكما اجتماعات أخرى، فإذا كنتم مضطرین للمغادرة، فنحن 

أعتقد أن من الجدیر تمضیة المزید من الدقائق من أجل التوصل إلى اتفاق  نتفھم ذلك بالتأكید.

أمامنا جلسة من  األربعاء. حول كیفیة مواصلة النقاش والعمل على ذلك حتى یوم GACفي 

، ومن ثم أمامنا CCWGساعتین بعد االستراحة حول مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

القلیل من المرونة اآلن في االنتقال إلى االستراحة، لطك من المھم التعرف على الطریقة التي 

 وقد تم التعبیر عن ذلك بوضوح. سیتم بھا تسییر ھذا األمر.

ینا تقدیم إجابة على مجموعة عمل المجتمعات بحلول مساء یوم األربعاء، وسوف یتوجب عل

متى ما كان ذلك استناًدا إلى الموقف الذي نحن فیھ اآلن. وھذا یعني أن ھناك بعض التداخل في 

أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة والذي لم یتم االنتھاء منھ حتى اآلن وھو ما سوف 

ما من أجل وضعھ في الحسبان، وبعد ذلك تقدیم رأي بشكل نموذجي نقوم بإدارتھ على نحو 

ولكن بشكل ما، فإن  حول مسودة المقترح بما یعكس الروابط ویشیر إلى العملیة األخرى.

حول ذلك الجزء من المقترح  GACإجابتنا نھائیة بمعنى أن من الواضح ماھیة وجھة نظر 

 لمتعددة.وھو أنھ غیر مرتبط بمجموعة عمل المجتمعات ا
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ھذه ھي المرة األولى التي نقوم فیھا بذلك، ومن ثم  --ومن ثم سوف یتوجب علینا أن نكون 

نعم، ھذا ھو الموقف،  --یجب أن نتحلى إلى حد ما، أیًضا، باالبتكار والبنائیة، جمیعنا مًعا ألن 

 ولدینا الوقت الكافي حتى یوم األربعاء.

 

من خالل ارتداء قبعة  لدي تعلیق نھائي ومختصر للغایة حول تلك النقطة. شكًرا لك، توماس.  جوناثان روبنسون:

GNSO  الخاصة بي للحظات، نظرنا إلى ھذا األمر في اإلعداد لإلجراء الخاصة بـGNSO 

لكن في واقع األمر،  یجب أن یحتوي على شروط بداخلھ أم ال. GNSOوما إذا كان إجراء 

نظمات القائمة على وضع المیثاق الموافقة على حیث یجب على الم فإن م تقولونھ صحیح.

المقترح، وأن یكون في المقترح في حد ذاتھ شروًطا مضمنة فیھ. إذن ال یتوجب علینا إجراء 

 موافقة مشروطة على المقترح ألن الشروط مضمنة في المقترح نفسھ.

ى، إلى الحد ھو أننا نسع CWGأعتقد أن ما أقولھ وأنا أرتدي قبعة مجموعة عمل المجتمعات 

الذي تجد فیھ المنظمات القائمة على وضع المیثاق ذلك ممكًنا، على دعم غیر مشروط للمقترح 

 على أعمال المساءلة. --بسبب أن المقترح مشروط باألساس في جوھره على ذلك 

 .GACشكًرا لك توماس، وشكًرا لكم، أیھا الزمالء في   

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ان.البرازیل وإیر  

 

 إلیكم تعلیق سریع في ھذا الصدد.  ممثل البرازیل:

إذا كنت أفھم ما یقولوه الرئیس بشكل صحیح، وكان بإمكانكم مواصلة العمل باحترافیة  --أنا 

أعتقد أن األمر الھام الذي یجب تحقیقھ بحلول یوم األربعاء ھو إعطاء مجموعة  حول ذلك.

ICG بھ من أعمال. الضوء األخضر من أجل متابعة ما تقوم 

فإنني أتحدث على األقل من  --وفي ضوء القیود األخرى المفروضة من الحكومات األخرى 

جانب حكومة البرازیل، ولیس الھیئة بالكامل، أعتقد أنھ سوف یكون من الصعب بالنسبة لنا 
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القول بأننا نوافق بشكل صریح ونصادق على كل شيء في المسودة ألن ھناك بعض األشیاء 

یجب أن تحظى بمزید من التفاصیل ویجب علینا الدخول في مزید من المناقشات  التي

والحصول على فھم أفضل، وكما قال اآلخرون، التعرف في نھایة المطاف على كیفیة ارتباط 

 ذلك بنتیجة المساءلة.

م إذن أعتقد في ھذه النقطة أن نقول بأننا نوافق بشكل واضح وكامل، ونصادق استناًدا إلى الفھ

 بأن ھناك بعض اآللیات المضمنة، وأعتقد أن ذلك سوف یكون خیالًیا جًدا بالنسبة للبعض منا.

ولكن في الوقت ذاتھ أعتقد أن من المھم للغایة أنھ یتوجب إعطاء الضوء األخضر من أجل 

التأكد من أن العمل سوف یتواصل بسالسة وأنھ سوف تكون لھ القدرة في نھایة المطاف على 

لى تقییم من خمس ساعات للمقترح الكامل. أعتقد أنھ إذا لم یكن لدینا طموح الحصول ع

الحصول من خالل ھذا االجتماع على كل ما فیھ بالكامل، مما قد یوفر ال طریقة من أجل 

 ونحن نتطلع بشغف إلى أن نكون بنائین في ذلك الشأن. التعرف على ذلك.

 شكًرا.

 

 ي القریب، حًقا، على األقل یوم األربعاء.شكًرا لكم ونراكم ف  الرئیس شنایدر:

إذن ممثل إیران، برجاء االختصار، وبعد ذلك یتوجب علینا االتفاق على طریقة استخدام الوقت 

 إلى یوم األربعاء على المستوى الداخلي.

 شكًرا.

  

فمن  .ICGأي ردود إلى  GACمن غیر المتوقع أن تقدم  اسمحوا لنا أن نوضح ھذا األمر.  ممثل إیران:

 .ICGالرد إلى مجموعة عمل المجتمعات، ولكن لیس إلى  GACالمتوقع أن تقدم 

أحد الخیارات،  من بین الخیارات المتعددة. GACویمكن أن یكون اثنین بالطبع في الرد على 

نعم، إننا نتفق مع ذلك بخصوص الشروط في حالة الوفاء بجمیع الشروط، ویمكن الحصول 

 كما یجب أن یخضع ھذا التأھیل إلى مزید من النقاش. على المؤھالت األخرى،
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ربما تكون ھناك بعض األسئلة األخرى  واألمر ال یتعلق فقط بالشروط. إذن ھذه ھي األسئلة.

التي قد نطرحھا ونقول نعم، حسًنا، ھذا ھو ردنا المقدم بأن الشروط تم الوفاء بھا وأن ھذه 

 األسئلة تم توضیحھا.

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  ایدر:الرئیس شن

 أعتقد أنھ یجب علینا أن نحاول االنتھاء ھنا.

فیما یخص الطریقة التي یجب أن نتابع بھا، لدینا بعض الوقت یوم األربعاء من أجل المناقشة 

والحوار اإلضافي، ولكن أیًضا عند ذلك الحین سوف ننتھي في حقیقة األمر من نص مكتوب 

وإن أمكن ذلك، فإنني أود أن أبدأ بطریقة غیر رسمیة  سوف یتعین علینا إرسالھ یوم الخمیس.

للغایة في كتابتنا لھذا النص بحیث یمكننا مواصلة ذلك وأننا ال نبدأ من صفحة بیضاء یوم 

األربعاء ألن ھذا قد یكون خطًرا إلى حد ما سوف یتوجب علینا أن نقضي یوًما طویًال للغایة 

خمیس، وھو من األشیاء التي یجب أن نحاول منعھا إن وبعد ذلك ننتقل إلى یوم ال یوم األربعاء.

 أمكن.

إذن بالنظر إلى كل من إلیز وواناویت، ھل تعتقدان أن لدیكما ما یكفي من التعقیبات أو المواد 

التي من شأنھا السماح لكما، بالتعاون ما أي شخص آخر لھ الرغبة في المشاركة في ذلك، من 

ولسنا بحاجة  --ومن ثم سوف نقوم بصیاغة شيء مثل  آلن؟أجل قیاد ممارسة صیاغة تبدأ من ا

وبمجرد  شيء ما مثل مجموعة مخصصة تعود إلیكم بمسودة. للحصول على اسم من أجل ذلك.

ربما ال یكون من المعقول أن نعطیكم إطاًرا ثابًتا، لكن بمجرد الشعور بوجود  --أن ال نقوم 

وبعد ذلك طلب التعلیقات إلكترونًیا أو في شيء سوف یكون من الجدیر مشاركتھ مع اآلخرین 

إذن في أي من الحاالت التي نجد فیھا منفًذا قبل یوم األربعاء،  فترات استراحة تناول القھوة.

 سوف یكون ذلك بالطبع من األشیاء الھامة. --فسوف یكون ذلك 

م جمیًعا، فكل من بالطبع، ال یمكنھم القیام بذلك وحدھم، ومن ثم فإنھم بحاجة إلیك --إذن فھذا 

إلى مجموعة عمل  GACلدیھ وجھات نظر واضحة واھتمام بصیاغة ھذا الرد من 

 المجتمعات، من أجل دعمھم والمشاركة.

 نعم، إلیز. ھل تتفقون معي؟
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ھل یمكن ألمانة السر بعد ذلك تتبع جمیع األطراف  نعم، ربما یكون ھذا من األشیاء العملیة.  إلیز لیندبیرج:

 --إذن یمكننا بعد ذلك  من أجل الحصول على تبادل للرسائل اإللكترونیة حول ذلك؟المعنیین 

من یرید المشاركة بإمكانھ إخبار أمانة السر، وبعد ذلك نقوم بإعداد مجموعة، وبعد  --بإمكاننا 

 ال بأس بذلك؟ ذلك نقوم بتعمیم رسائل البرید اإللكتروني والنصوص.

 

إذن فإن أمانة السر تقوم  ھال أوضحت لنا ھذه المسألة قلیًال بالنسبة لما تسألھ؟ --ربما یمكنك   الرئیس شنایدر:

 بجمع األسماء الخاصة بكل المعنیین؛ ألیس كذلك؟

 

 نعم.  إلیز لیندبیرج:

 

كل من ھو مھتم یمكنھ إرسال رسالة بالبرید  اسمحوا لي أن أعبر عن ذلك بشكل آخر.  الرئیس شنایدر:

إلّي وإلى إلیز وواناویت، أو على األقل إلى توم بأنك سوف تكون جزًءا اإللكتروني إلى توم و

 ألیس ذلك. --بحیث نعلم قلیًال أكثر من الذي سوف یشارك 

 حسًنا.

 نعم، المملكة المتحدة. ثم إیران.

 

جمیع من في ربما یكون  --ربما  أعني فقط بالنسبة للدعم اللوجیستي الخاص بذلك. نعم شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

GAC .لكن ربما من حیث فحص درجة حرارة القاعة  وأعتقد أن ھذا ما یجري. معنیون باألمر

واستشعار الرأي السائد فیھا، فإن من ھم على استعداد لالجتماع مادًیا مع واناویت وإلیز من أجل 

تعلمون، كما  --محاولة التعرف على النقاط، وسوف یكون ھذا ھو الغرض، فأعتقد أنھ من حیث 

بإمكانھ  GACومن ثم قد ال یكون جمیع من في  من أجل االجتماع مًعا على المستوى المادي.

 شكًرا. ھل ھذا صحیح؟ القیام بذلك، لكن ربما یكون ھذا ھو ھدفنا في ھذه النقطة.
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ن ما اآلن، إذن فنحن نرفع أیدینا فقط من أجل االھتمام، ونحن نلتقي في مكا ھذه فكرة جیدة.  إلیز لیندبیرج:

قریًبا جًدا، ونحن نناقش ونحاول تجمیع األشیاء مًعا، ویمكننا نشر ذلك على جمیع أعضاء 

GAC.حتى أن الجمیع بإمكانھ استعراض المسألة والنظر فیھا. ، بالطبع 

 

فیًدا من أجل فقط من أجل المعلومات، فقد حاولنا بالفعل بناء قدر من التفاعل واأللفة الذي قد یكون م  الرئیس شنایدر:

متاحة لمثل ھذا النشاط على  10وإذا ما نظرنا إلى ھذه البند لما بعد الظھیر، فإن الجلسة  أشیاء كھذه.

كما أننا سوف نطلع على طیفیة النقاش حول الجزء الخاص بالمساءلة، وبعد ذلك  وجھ التحدید.

لیس  --وبعد ذلك في الغد  لكن ھناك نصف ساعة متاحة من أجل ذلك. یمكننا مشاركة تلك المساحة.

وربما تكون لدیكم  .GACال توجد اجتماعات لـ  -- GACبالطبع یوم األربعاء لیس ھناك  الغد.

 التزامات أخرى، لكن یوم االثنین من األیام التي یمكنكم فیھا استخدامھا من أجل تقدیم ذلك.

لغداء، حیث قمنا بالتجمیع وقبل استراحة ا كما أن لدینا جلسة أخرى یوم الثالثاء، ألیس كذلك؟

ویمكننا أیًضا استخدام ذلك من أجل إجراء  في نصف ساعة من أجل مراجعة البیان الرسمي.

إذن  نقاش لیس فقط من أجل البیان الذي سوف نلقیھ حتى ذلك الوقت، ولكن أیًضا لھذا النص.

لى مزید من ولكن في النھایة فنحن بحاجة إ ھناك بعض العناصر التي یمكننا استخدامھا.

بعد إعطاء  --وأعتقد أن ذلك  لكن شكًرا لكم على تولي تلك المسئولیة. المرونة واإلبداع.

 المجال لممثل إیران، وبعد ذلك سوف نذھب في استراحة من أجل تناول القھوة، موافقون؟

 

 وأعتذر لتأخیركم عن استراحة القھوة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

اسمحوا لنا أن نتحاور على القائمة البریدیة  ھر الیوم سوف یكون مبكًرا إلى حد ما.أعتقد أن ظ

ونحن نقوم بجمع كافة  وقد فعلنا ذلك في االجتماعات السابقة حول موضوع آخر. .GACلـ 

المعلومات، ونوفر بعض الوقت إلى األشخاص من أجل تجمیع تعلیقاتھم، وتجمیع تلك التعلیقات 

إن  ماع في الوقت الذي ذكرتموه، في الغد أو بعد یوم غد، ولكن لیس الیوم.والحصول على اجت

ومن ثم یجب أن  اجتماع الیوم مبكر للغایة ألن على المشاركین االستعداد بعد ھذه المناقشة.

، التي GACلكن یجب أن نطرح ھذه المسألة على القائمة البریدیة لـ  نعطیھم بعض الوقت.

 .GACأعضاء تكون مفتوحة أمام جمیع 

 شكًرا.  
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 شكًرا. سوف ننظر في ھذا األمر. أًیا كان.  الرئیس شنایدر:

ال بأس بھذا بالنسبة للجمیع، اسمحوا لنا أن نأخذ فترة استراحة الحتساء  --إذن إذا كان ھناك 

 15دقیقة ولیس أكثر من  15لنجعل ھذه االستراحة لمدة  ونصف اآلن. ما الوقت اآلن؟ القوة.

 دقیقة وبعد ذلك نواصل عملنا، اتفقنا؟ 15و ما یقرب من دقیقة، أ

 حسًنا.

 شكًرا.  

 [ استراحة الحتساء القھوة ]

  

 سوف نستأنف جلستنا. نرجو منكم التفضل بالجلوس، جمیًعا.  الرئیس شنایدر: 

 شكًرا جزیًال. تفضلوا بالجلوس، رجاًء.  

خاص بنا بأسرع ما یمكن على وسوف نبدأ العرض ال برجاء الجلوس في أماكنكم. حسًنا.

 أعتقد ذلك. الشاشة، وھو ما سیتم في أي لحظة.

ونتمنى أن  في البدایة، أتوجھ إلیكم بالشكر على ھذه المناقشة صباح الیوم وعلى الروح البناءة.

 یستمر ھذا األمر.

كما أن لدینا العنصر الثاني لعملیة النقل ھذه والتي سوف تبدأ، في حقیقة األمر، من أجل 

 الیوم. GACالمناقشة بمزید من المواد وبمزید من التفاصیل للمرة األولى في 

لكنھم سوف یحضرون معنا في  ولن یكون معنا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الثانیة.

لمعلوماتكم، سوف یكون ھناك في آخر الیوم اجتماع مع مجموعة عمل و مناقشة یوم األربعاء.

زكما ترون في جدول  .4:00إلى  3:00المجتمعات المتعددة ومجلس اإلدارة من الساعة 

إلى ساعة  GACقمنا بتمدید فترة االستراحة الخاصة بـ  --األعمال الخاص بنا، لیس لدینا 

وسوف تكون ھذه  بالمشاركة في تلك الجلسة. GACللسماح في حقیقة األمر إلى جمیع أعضاء 

إذن سوف تكون ھذه فرصة أخرى بالنسبة  الجلسة في قاعة ال بوما، إذا كان البرنامج صحیًحا.

على ما -نعم، من أجل الحصول على مزید من المعلومات، وأیًضا المزید من الواضح  --لنا 

  وأیًضا من أجل إجراء الحوار. -أتمنى
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 GACل، أود أن أبدأ ھذه الجلسة ومن الناحیة األساسیة، إحالة الكلمة إلى أعضاء إذن بھذا القو

وإلى المشاركین الذین یكافحون من أجل المتابعة والمشاركة بفاعلیة في مجموعة عمل 

المجتمعات المتعددة، وھو من التحدیات الكبیرة بالنسبة إلى الوقت وأعباء العمل ومقدار 

 ا حتى اآلن في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وال تزال مستمرة.المناقشات التي تم عقدھ

، تواصل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة العمل ومحاولة GACوفي حین أننا نعمل ھنا في 

نقل ھذه األشیاء إلى األمام ألنھ یتوجب علیكم، كما سمعنا، وبسبب أنھ یتوجب علیھم الرد على 

  بأعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة. بعض المشكالت أیًضا ذات الصلة

في  GACومن ثم سوف أفتح المجال وأعطي الكلمة إلى أولغا، وھي أحد أعضاء لجنة 

 أولغا، تفضلي رجاًء. شكًرا. مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، للبدء في العرض والمناقشة.

 

وشكًرا لكم على ھذه الجلسة  عد استراحة القھوة.وشكًرا للجمیع على العودة ب شكًرا لك، توماس.  أولغا كافالي:

فقد كانت مفیدة للغایة وذاخرة بالمعلومات لنا جمیًعا ممن یتابعون عن كثب عملیة  الصباحیة.

  المساءلة.

المتابعة  GACلقد أعددنا لكم بعض الشرائح، بحیث یكون من األسھل على الوافدین الجدد إلى 

وربما  ممن یقومون بعمل رائع. --مرحى  -فاضل ھنا ویكون من السھل على مترجمینا األ

والفكرة تتمثل في أنني سوف  یكون من األسھل لو أمكنكم متابعة حدیثي مع النظر إلى الشرائح.

وبعد ذلك سوف یكون لدینا  أعرض التقریر الذي كان مفتوًحا للتعلیق العام في بدایة شھر مایو.

وسوف  البعض منا ممن یشاركون بنشاط في ذلك.فھناك  فریق شیق للغایة في المجموعة.

یتحدث بیدرو من البرازیل حول ما حدث في ذلك االجتماع المنعقد یوم الجمعة والذي كان شیًقا 

  ألنھ أدى إلى تغییر الطریقة التي تجري بھا المناقشة إلى حد ما.

یجب أن  أن تقرره، وما GACوبعد ذلك سوف یتحدث كل من ألیس وبار حول ما یجب على 

  نفكر فیھ فیما بین أنفسنا فیما یخص ھذا النص الجدید والمقترح الجدید.

 كما ستعرض علینا جولیا اإلطار الزمني. وبعد ذلك سوف یكون أمامنا وقت من أجل المناقشة.

ما  وبعد ذلك سوف ننھي الجلسة. وسوف یكون أمامنا وقت كاٍف من أجل التفاعل والنقاش.

 لھ ساعة ونصف الساعة؟ ر أمامنا؟مقدار الوقت المتوف
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 .12:30وتقول على جدول األعمال أنھ من المفترض بنا االنتھاء من ذلك في تمام الساعة   الرئیس شنایدر:

 سوف ننظر في ذلك.  وربما تكون أمامنا دقیقة أو اثنتان أكثر من ذلك.

 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة من لذلك برجاء مقاطعتي في أي وقت، السیما زمالئي من   أولغا كافالي:

GAC. .إذن ال تترددوا  أنا مھندس. ألنھ وكما تعرفون لدي قیود فیما یخص المسائل القانونیة

 في اإلشارة إلى أي خطأ أو إذا كان من الواضح علّي قول شيء إضافي.

  الشریحة التالیة، من فضلك.

من مختلف المجتمعات كمؤسسة  تشارك في مجموعة عمل المساءلة GACكما تعلمون، فإن 

ومن المھم أخذ ھذا األمر في الحسبان، ألن ھذا یعني أن لدینا أعضاء  قائمة بوضع المواثیق.

  یشاركون في المجموعة، على الرغم من أن ھذه مجموعة مفتوحة أمام كل المعنیین بھا.

م مع مراعاة التنوع ولدینا خمسة أعضاء منا أعضاء في مجموعة العمل یتم تعیینھم أو اختیارھ

 وقد عملنا كفریق واحد. یعملون أیًضا معنا. GACلكن ھناك أعضاء آخرون من  الجغرافي.

  وھم "بیدرو" و"بار" و"جولیا" و"فین" و"سوزان" و"جورج" و"ألیس" وأنا معھم.

إذن حقیقة أننا من بین الجھات القائمة على وضع المواثیق یعني أن لدینا رأي فیما سوف تكون 

لقد قمت بتحمیل جمیع المستندات وجمیع الجلسات  علیھ النتیجة، ویجب علینا المشاركة بفاعلیة.

وبالنسبة لمن شاركوا مجدًدا في المجموعة،  على الویب. GACوجمیع التقاریر في مساحة لـ 

واآلن أصبح في المجال  وال یتعین علیكم تسجیل الدخول. یمكنكم االنتقال إلى ذلك الرابط.

ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء،  على الویب. GACتوح الخاصة بموقع المف

إذن ھناك تقریر تم إصداره بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة  جولیا؟

 فقد تلقت الكثیر من التعلیقات. وقد تم طرح ذلك للتعلیقات العامة في الرابع من مایو. بالمساءلة.

 --ھذا ما تعتقده مجموعة العمل  --ستند إلى بعض مجموعات البناء التي یجب أن كما أنھا ت

  یجب أن یتم العمل بذلك من أجل الحصول على آلیة للمساءلة من أجل تحسین ھذه المساءلة.

سوف أعرض صورة في عجالة، لكنني سوف أذكرھا  --إذن ھذه القوالب الخاصة بالبناء 

، ومجلس اإلدارة ICANNعد المھمة والمبادئ الجوھریة لـ وھي المبادئ التي ت --اآلن 

، كیف أننا جزء من GACوھذا من المبادئ الھامة بالنسبة لـ  --والمجتمع الذي تم تمكینھ 
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باإلضافة إلى اآللیة المستقلة للتعقیبات التي تمت مراجعتھا باإلضافة إلى  --ذلك المجتمع 

  االطالع علیھا صباح الیوم.

وقد قمت بتضمین ما ھو  إذن لدینا ھذا الرسم الرائع. االنتقال إلى الشریحة التالیة؟ھل یمكننا 

وارد في الرسم، وما الھدف من الحصول على مقارنة مشابھة مع بعض العناصر الخاصة 

إذن فھذا القوي الخاص بالمساءلة یجب أن یعتمد على ھذه  ببعض الدولة الجمھوریة األخرى.

 --اس، وھم المجتمع القوي واألشخاص في الدولة؛ التنفیذیین، السیاسیین الن العناصر األربعة:

إذن سوف یكون الدستور ھو  إنھ مجلس اإلدارة. القوة التنفیذیة؟ كیف تقولون ذلك باإلنجلیزیة؟

إذن  وبعد ذلك سوف تكون السلطة القضائیة ھي اآللیات المستقلة للتظلمات والطعون. المبادئ.

عة الخاصة بالبناء ھي القوالب المقترحة في الوثیقة باعتبارھا أمًرا أساسًیا ھذه القوالب األرب

 ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء، جولیا؟ للمساءلة الخاصة بالھیكل الجدید.

إذن أحد األشیاء األساسیة لھذا الھیكل الجدید ھو أن الالئحة الداخلیة یجب أن تعكس بعض 

 وي على نوع من القوانین األساسیة التي تعد أساسیة بالنسبة لھذه المساءلة.العناصر التي تحت

وھذه اللوائح الداخلیة األساسیة ال یجب تغییرھا إال من خالل الحصول على الموافقة من 

 المجتمع.

وھذه الالئحة الداخلیة األساسیة ھي المھمة وااللتزامات والقیم الجوھریة؛ عملیة المراجعة 

صالحیة االعتراض على التغییرات غیر الضروریة على اللوائح الداخلیة والموافقة المستقلة؛ 

على التغییرات التي تتم على الالئحة الداخلیة األساسیة؛ وأیة مراجعات مطلوبة من مجموعة 

؛ IANAعمل المجتمعات المتعددة حول اإلشراف، على سبیل المثال، مراجعة وظیفة 

وسوف یشتمل ذلك أیًضا على مراجعات  ثل إقالة مجلس اإلدارة.وصالحیات المجتمع الجدیدة م

وتقر تأكیدات االلتزامات في  وكما تعلمون جمیًعا، ربما یتم تغییر ذلك في المستقبل. منتظمة.

 الوقت الحالي مراجعة دوریة لجمیع الھیاكل، ویمكن تضمین ذلك أیًضا.

 ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاء؟  

صالحیات المجتمع، وكیف أن للمجتمع المزید من التأثیر على بعض قرارات مجلس  إذن

ومن ثم حددت الوثیقة  وھذا األمر ضروري بالنسبة للمساءلة الخاصة بالھیكل الجدید. اإلدارة.

، إذا لم ICANNوھي تشمل القدرة على إقالة مجلس إدارة  والمجموعة الصالحیات واآللیات.

ریده المجتمع؛ وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة الفردیین؛ واالعتراض أو یكونوا یؤدون ما ی

الداخلیة، والمھمة وااللتزام والقیم الجوھریة؛  ICANNالموافقة على التغییرات على لوائح 
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ورفض قرارات مجلس اإلدارة حول الخطة اإلستراتیجیة والمیزانیة في الحاالت التي یفشل 

إذن فإن  قیبات المجتمع بشكل مناسب في ھذه المستندات.فیھا مجلس اإلدارة في إظھار تع

التعقیبات المقدمة من المجتمع یجب أن تكون ذات إمكانیة تامة من اجل الرقابة على مجلس 

 اإلدارة.

 الشریحة التالیة، من فضلك.  

لة یجب أن تكون ھذه العملیة أو الھیئة الخاصة بالمراجعة المستق حول عملیة المراجعة المستقلة:

 ملزمة، ویجب أن تكون نھائیة، ویجب أن تؤدي إلى إنشاء سابقة، ویجب أن تكون مستقلة بحق.

یجب أن تكون ھیئة قائمة مكونة من سبعة أعضاء مستقلین،  وھذا ما تقول بھ ھذه الوثیقة.

كما یكون لألطراف المعنیة،  مع إجراء تأكید یتضمن المجتمع. ICANNیقترحھم مجلس إدارة 

إضافة إلى  لك في بعض الحاالت المجتمع نفسھ، موقف لبدء إجراءات أمام اللجنة.بما في ذ

  .ICANNذلك، تكون قرارات الھیئة ُملزمة على مجلس إدارة 

 ھذه النقطة مقدمة إلیكم من الوثیقة التي طرحت للتعلیقات العامة. --برجاء تذكر أن كل ما أنا 

 للمستند. وقد یؤدي ذلك إلى تغییر اإلصدارات الجدیدة

  التالي، من فضلك.  

 ICANNویجب أن تظل  یمكن تنفیذ ذلك مع بعض االفتراضات. إذن كیف یمكن تنفیذ ذلك.

 ICANNویجوز أن تتغیر  كما ھي ھیئة غیر ربحیة وللمصلحة العامة كائنة في كالیفورنیا.

الدعم  من مؤسسة بدون أعضاء فیھا إلى منظمة مستندة إلى العضویة حیث تشارك منظمات

برجاء وضع ذلك في االعتبار، ألننا بعد ذلك سوف  واللجان االستشاریة في نموذج للعضویة.

فسوف تشكل كل  وقد تغیر ذلك قلیًال عن المستند األصلي. نقوم بمراجعة ما حدث یوم الجمعة.

من أجل  ICANNمن منظمات الدعم واللجان االستشاریة ھیئات اعتباریة فردیة كأعضاء في 

 ن منظمات الدعم واللجان االستشاریة من ممارسة ھذه الصالحیات الخاصة باألعضاء.تمكی

  وقد تمت مناقشة ھذا األمر أیًضا الجمعة الماضیة وھناك معلومات جدیدة نشاركھا معكم.

 --صوًتا على اإلجمال  29وأي مجموعة للمجتمع تمارس صالحیات المجتمع سوف یكون لھا 

 ALACو GACو ASOو ccNSOو GNSOصوات لكل من على أن یكون ذلك خمسة أ

ویجب أن تتم مراجعة ھذه المسألة أیًضا بعد اجتماع  .RSSACو SSACواثنین لكل من 

  الجمعة.
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  الشریحة التالیة، من فضلك.  

لكن ھناك  صفحة. 150إذن فإن المستند، عبارة عن مستند طویل إلى حد ما حیث یحتوي على 

 وقد قمت بإدراجھا جمیًعا ھنا. .GACعلى وجھ الخصوص حول بعض األجزاء التي تتحدث 

فقط لكي یكون لكم مرجع، فقد قمنا بإعداد مستند یتم فیھا التركیز على ھذه األجزاء قبل 

ویشار بشكل أساسي إلى التغییرات على  التعلیقات التي تم إرسالھا إلى فترة التعلیق العام.

إذا قمنا  القرارات. GACقة التي تتخذ بھا التشغیلیة ذات الصلة بالطری GACمبادئ 

أیًضا بعض األجزاء تتحدث حول إجبار مجلس  بالتصویت. إذا ما عملنا بما یتفق مع اإلجماع.

وتصویت األغلبیة ونموذج العضویة باإلضافة إلى  GACاإلدارة على الرد على نصیحة 

  في نموذج العضویة. GACالطریقة التي یمكن تشارك بھا 

فقد قمت أیًضا بتضمین الصفحات التي یمكننا العثور فیھا على تكل المعلومات في ومن ثم 

  الوثیقة والتي یجري التعلیق علیھا بالفعل.

  إذن فقد كانت الوثیقة مفتوحة للتعلیقات العامة حتى بدایة یونیو.  

قمت  لیست ھذه من الشرائح التي ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاء، جولیا؟

لكنني رأیت أن االطالع على التعلیقات  .ICANNلقد قمت فقط بنسخھا/لصقھا من  بإعدادھا.

  سوف یكون محل اھتمامكم.

  ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة؟

وسوف أستعرض معكم بإیجاز المخاوف الرئیسیة  إذن فقد قدمت الحكومات ثمانیة تعلیقات.

  ة.المقدمة من الحكومة في عجال

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة؟  

ربما ال یمكنكم االطالع على ذلك ھنا، لكن ھذه من المستندات التي تم إعدادھا بمعرفة 

ICANN. .إذن فإن اآللیة الخاصة بتمكین المجتمع ھي اآللیة التي حظیت بالتعلیقات األكثر 

باإلضافة إلى تضمین تأكید  من التعلیقات. كما حظیت لجنة المراجعة المستقلة كذلك على العدید

وبعد لك ھناك تعلیقات عامة وھي الشریط األعلى إلى  الداخلیة. ICANNااللتزامات في لوائح 

  جھة الیسار.

  ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة؟  
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من  14الیة، ومن أمریكا الشم 15تعلیقات من أمریكا الالتینیة، ومنطقة الكاریبي، و 4إذن لدینا 

 من منظمات الدعم واللجان االستشاریة األخرى. 1من آسیا، و 1من أفریقیا، و 5أوروبا، و

ویسرني  ولیس ھناك اختالف كبیر عن العملیات األخرى. فاألمر إذن غیر مختلف كثیًرا.

 االطالع على العدید من التعلیقات من المنطقة الخاصة بي.

حسًنا، ھذا األمر یتعلق بمعرفة العدد الذي قدم تعلیقات سواء  --أما األمر الثاني في اعتقادي 

 من المجتمع أو من خارج المجتمع.

 والشریحة التالیة؟  

ال.  جولیا، ھل لدینا شریحة أخرى تالیة أم ال؟ ھل لدینا شریحة تالیة؟ --ال أدري إن كان لدینا 

 حسًنا.

، السیما ما GACبعض من أعضاء  إذن سوف أستعرض معكم سریًعا األسئلة التي قدمھا لنا

وكمؤسسة فردیة اعتباریة باإلضافة إلى الصالحیات المرتبطة بذلك مع  .GACیتعلق منھا بـ 

ھذه الھیئة االعتباریة الفردیة، ھل یمكن لشخصیة اعتباریة أن تقوم بإنشاء والتصرف بالنیابة 

قوم بتعیین ال ت GACأو على الرغم من أن  ICANNوأن تصبح عضًوا في  GACعن 

عدم إنشاء أي شخصیة اعتباریة مثل أي  GACفإذا ما قررت  أعضاء في مجلس اإلدارة؟

، ھل سیحول ذلك دون مشاركة ICANNمؤسسة فردیة اعتباریة بحیث تصبح عضًوا في 

GAC وفي تلك الحالة، ما ھي الصالحیات التي  في ممارسة الصالحیات الست للمجتمع؟

 ؟سوف یتم منعھا من بین تلك

في ھذا الھیكل  GACإذن كما ترون، األسئلة تتعلق بالطریقة التي یمكن من خالل تضمین 

  الجدید من خالل ھذا المفھوم الخاصة بالمؤسسة الفردیة االعتباریة.

ال ترغب في أن تكون عضًوا، وكیف تظل مرتبطة  GACوسؤال آخر تعلق بما إذا كانت 

إن  ھل نشارك في ھذا الھیكل؟ لجان االستشاریة؟ھل ال زلنا إحدى ال بممارسة الصالحیات؟

المشاركة في الھیئات األجنبیة یتطلب عدًدا من الخطوات القانونیة من جانب كل وجمیع الھیئات 

الوطنیة التي قد تتفاوت من حیث درجة التعقید أو التي قد تقارب المستحیل في بعض 

الحكومات جزًءا من الرابطة  وھذا قد یفضي إلى أن تكون بعض االختصاصات القضائیة.

 الفردیة االعتباریة في حیث قد ال تكون األخریان قادرة على ذلك غالًبا لفترة طویلة من الوقت.

والمؤسسة االعتباریة الفردیة في  GACما ھي عواقب أي تشكیل متساوي القیاس فیما بین 

  الوقت ذاتھ؟
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  إذن لن أتطرق إلیھا بالشرح. البقیة متشابھة.

وأیًضا على اإلجابات التي تم  GACھذا المستند یحتوي على كافة األسئلة المتعلقة بـ إذن 

 إعدادھا بمعرفة مجموعة عمل االستشارات القانونیة أو مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 لكن إذا أردتم، یمكنني إعادة إرسالھ لكم. .GACوقد أرسلت رابًطا إلى 

جال الكلمة إلى بیدرو الذي سوف یطلعكم على ما حدث إذن سوف أتوقف ھنا، وسوف أعطي م

ألن ھذا المفھوم الخاص بالھیئة االعتباریة الفردیة ألي منھا قد جلب في حقیقة  یوم الجمعة.

إذن في یوم  األمر الكثیر من التعلیقات والكثیر من األفكار لیس فقط من جانب الحكومات.

تكرمت بإخطارنا بما حدث، أیًضا البد وأنك قد  الجمعة أجرینا مناقشة حول ذلك. بیدرو، ھال

اطلعت على البیان الرسمي الصادر من مجموعة العمل. وربما، بیدرو، یمكنك أن تعرض علینا 

  شكًرا لك، بیدرو. البیان الرسمي الذي أرسلھ توماس أیًضا صباح الیوم، في الصباح الباكر.

 

جاز، أطلعكم على ما حدث في االجتماع الخاص بمجموعة عمل بإی شكًرا لك، أولغا. حسًنا.  بیدرو دا سیلفا:

لقد عقدنا جلسة استغرقت طوال الیوم بھدف  المساءلة الجمعة الماضیة.-المجتمعات المتعددة

مراجعة الملخص والتعلیقات المقدمة من المشاورات العامة التي أجریت خالل شھر مایو 

تابع بھا المجموعة فیما یخص وضع اإلصدار باإلضافة إلى ھدف مناقشة الطریقة التي سوف ت

  التالي من التوصیات.

ویظھر ھذا في أن البیان الرسمي الذي تم  --عمًلا بأن النتائج األساسیة من التحلیل الذي ناقشناه 

كان في البدایة یحظى بقدر كبیر من الدعم لھذا الھیكل الخاص بالمساءلة  --تعمیمھ باألمس 

ى ھذه األركان األربعة للبناء التي تم ذكرھا، إذن تمكین المجتمع ومجلس والمقترح استناًدا إل

  اإلدارة وعملیة المراجعة المستقلة باإلضافة إلى الالئحة الداخلیة والمبادئ.

ثانیًَا كانت ھناك الكثیر من التعلیقات التي اقترحت بأن یتم أیًضا وضع المساءلة الخاصة 

  یة في االعتبار من جانب مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.بمنظمات الدعم واللجان االستشار

وثالث، وربما المشكلة الرئیسیة الخاصة بمناقشة النتیجة الرئیسیة من التعلیقات الواردة وھي، 

أن العدید والعدید من المعلقین رأوا أن التفاصیل الخاصة بتنفیذ آلیة تمكین المجتمع اعتبرت أنھا 

 لك عن مخاوفھا فیما یخص التأثیرات القانونیة المرتبطة بھا.معقدة للغایة وعبرت كذ
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إذن نتحدث ھنا، بشكل أساسي، حول نموذج العضویة، والذي یتطلب بأن تصبح منظمات الدعم 

من خالل إنشاء مؤسسة اعتباریة فردیة أو من خالل  ICANNواللجان االستشاریة أعضاء في 

 باألعضاء.تعیین أفراد تكون لھم ھذه الحالة الخاصة 

 --وباإلضافة إلى ھذه النتائج، وعلى وجھ الخصوص، ھذه النتیجة األخیرة، فإن المجموعة 

 بدأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في مناقشة حول كیفیة تعزیز التوصیات الخاصة بھا.

وقد كانت ھناك بعض األعضاء في المجموعة  وكان الجدال الرئیسي حول نموذج التنفیذ.

أعتقد أنني سأقول باالستناد إلى األساس المنطقي،  واصلوا الدفاع عن نموذج العضویة. والذین

 أن ھذا سوف یكون الطریقة الوحیدة التي یمكن من خاللھا أن تكون صالحیات المجتمع نافذة.

حسًنا، لقد عبروا عن دعمھم لنموذج  --لكن اآلخرین على الجانب اآلخر، قد عبروا عن أن 

حسًنا، بما یتفق  --ل من ھذه التعقیدات القانونیة المرتبطة بنموذج العضویة الذي أكثر خفة وخا

 .ICANNمع ھؤالء األشخاص، سوف یمثل حاجًزا لألفراد أو للمؤسسات لاللتحاق بمجتمع 

  سوف یكون ھذا األمر مطلوًبا.

نقل، في المساءلة تنظر في الوقت الحالي، ل-ومن ثم فإن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

تنوع آخر لنموذج المجتمع، والذي یمكن أن یطلق عیھ اسم نموذج منظمات الدعم واللجان 

االستشاریة والذي سوف یعطي المجتمع صالحیات كبیرة مع عدم إضافة كیانات اعتباریة 

وبالطبع فإن تفاصیل التنفیذ الخاصة بھذا  منفصلة عن منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

  یزال من المفترض بحثھا باإلضافة إلى مناقشتھا وتحلیلھا. النموذج ال

وبإیجاز، أعتقد أن ذلك ما ناقشناه یوم الجمعة، على الرغم من أن ھناك الكثیر من األشیاء التي 

وسوف تعقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة جلستان أخریان خالل  یفترض مناقشتھا.

وسوف نقوم بمناقشة  اء واألخرى یوم الخمیس.واحدة یوم األربع 53رقم  ICANNاجتماع 

موضوعات أخرى لم نتمكن من التطرق إلیھا، من أجل مناقشتھا في ھذا االجتماع األولي، مثل 

IRP  .والمشكالت ذات الصلة بحقوق اإلنشاء وتعزیزات التنوع وما إلى ذلك 

 شكًرا. ھذا ھو لب الموضوع في األساس.  

 

  بیدرو.شكًرا لك،   أولغا كافالي:
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وكما یمكنكم أن ترو بعد فترة التعلیق العام وبعد االجتماع المنعقد یوم الجمعة، ھناك مراجعة 

ومن المقرر  للصیاغة األصلیة للمستند، حول كیفیة تنفیذ ذلك، كما قال بیدرو بشكل صحیح.

ومن ثم سوف نرى ما یحدث خالل ھذا األسبوع وكیفیة  النظر في كیفیة تطور ھذا األمر.

 انتقال وتحرك المناقشات لألمام خالل اجتماع بوینس آیرس وبعد بوینس آیرس.

إذن أود أن أعطي الكلمة اآلن إلى ألیس وبار، بحیث یجلبان لنا بعًضا من األسئلة التي یتعین 

التفكیر فیھا، وقد یتعین علینا الرد في نقطة ما في دورنا كمنظمة قائمة بوضع  GACعلى 

 المواثیق.

 ال؟ بار؟ ألیس؟ ھل ھم موجودون؟ أین أنتم؟ ع رؤیتك.ال أستطی

 

  شكًرا لك، أولغا.  ألیس مونیوا:

 

 أین أنتم؟ ال أراك.  أولغا كافالي:

 

 خلفك تماًما.   ألیس مونیوا:

شكًرا جزیًال لكم، وشكًرا للزمالء، وعلى وجھ الخصوص الزمالء المشاركین في مجموعة 

  نعمل بالتعاون معھم. عمل المجتمعات المتعددة الذین كنا

 -- ACIGھناك مستند مفید للغایة تم تعمیمھ بمعرفة أمانة السر، 

 

 شكًرا. ألیس، ھال تحدثت بالقرب من المیكروفون؟  أولغا كافالي:

 

بإعداده وكانت  ACIGھناك مستند مفید للغایة قامت المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر   ألیس مونیوا:

بتقدیمھ في صورة سؤال إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، وكان ھناك تقترح بأن نقوم 
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سؤال من األعضاء في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة یتمثل في إمكانیة الرغبة في النظر 

قبل أن نقترحھا، أو أن نطلبھا من رؤساء  GACفي ھذه األشیاء أوًال في الجلسة االفتتاحیة لـ 

 وسوف أستعرضھا معكم سریًعا جًدا. المتعددة.مجموعة عمل المجتمعات 

ترغب في المشاركة في اآللیة  GACوالبند األكثر أھمیة في ذلك ھو بشكل واضح ما إذا كانت 

المقترحة لتمكین المجتمع كمؤسسة لھا مقاعد ذات حق في التصویت أم أننا نرید الحصول على 

وعلى وجھ  .ICANNإدارة  دور استشاري خاص كما ھو الحال الیوم فیما یخص مجلس

توفر نصائح السیاسات العامة إلى مجلس إدارة  GACالخصوص ومع األخذ في االعتبار أن 

ICANNوكیف سیتم النظر في نصیحة  ، كیف یعكس نموذج التصویت المقترح ذلك؟GAC؟ 

 إذن في الھیكل الجدید المقترح؟ ICANNكیف سیتم احتساب اعتبارات السیاسة العامة بمعرفة 

 ھذا من بین األسئلة األساسیة واألكثر أھمیة.

وبعد ذلك ھل یمكن لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة أن تقبل كمبدأ إرشادي بأن إطار العمل 

للجوانب الخاصة بالسیاسة العامة لألعمال الخاصة بھا ال یجب  ICANNالخاص باعتبارات 

لیات الجدیدة التي یتم االتفاق علیھا في أن تكون أقل مما ھو في الوقت الحالي، مھما كانت اآل

 نھایة المطاف؟

ھل یمكن تغییرھا للسماح بأن یتم  الداخلیة. ICANNوبعد ذلك ھناك مشكلة تتعلق بلوائح 

من خالل آلیة تمكین المجتمع باإلضافة إلى توجیھ االستشارات إلى  ICANNاقتراح نصیحة 

ذن، مما یمكننا أن نشارك بھ في آلیة تمكین وما یمكن أن ینطوي علیھ ذلك، إ مجلس اإلدارة؟

بجمیع  GAC، وسوف یتم إخطار GACالمجتمع، ربما من خالل منسق عالقات من قیادة 

وھو ما یعني مرة أخرى أن لدینا  المشكالت التي سیتعین على آلیة تمكین المجتمع النظر فیھا.

 تقدیم النصیحة حسبما یكون مناسًبا. GACتصویت ویمكن لـ 

 --ویتعین علینا أن نسأل أنفسنا ھل  اك تلك المشكلة الخاصة بھیئة المراجعة المستقلة.وھن

وھل  الطریقة التي یتم بھا اقتراحھا في الوقت الحالي، ھل تزید في حقیقة األمر من المساءلة؟

دًرا یؤدي ذلك إلى زیادة فاعلیة وكفاءة الھیئة، السیما مع األخذ في االعتبار أننا بالفعل لدینا ق

الحالي وبعض التحدیات  IRPضئیًال من الخبرة فیما یخص نموذج ھیئة المراجعة المستقلة 

 التي نواجھھا في الوقت الحالي؟

 إذن تلك ھي األسئلة األساسیة، وسوف أتیح المجال أمامي زمیلي بار لإلسھام في البقیة.

 شكًرا.  
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 ًعا، ألیس.أعتقد أنك نجحت في تغطیتھا جمی شكًرا.  بار برومارك:

 

 ال بأس. حسًنا. من الصعب رؤیتك. عفًوا، ال أستطیع أن أراكم من ھنا.  أولغا كافالي:

ما ھي التواریخ التي  جولیا، ھال أعطیتنا فكرة على اإلطار الزمني وأین وصلنا اآلن؟ حسًنا.

األیام ما الذي نتوقعھ في  --یجب أن نضعھا في االعتبار من أجل تقدیم بعض التعلیقات، بعض 

وبالمناسبة، مع األخذ في االعتبار أن مجموعة المجتمعات المتعددة سوف  والشھور القادمة؟

من شھر یولیو، حسب ما  18و 16تجري اجتماًعا مباشًرا وجًھا لوجھ في باریس في أسبوع 

إذن سوف تجتمع المجموعة مًعا مرة أخرى من  سوف یكون ذلك یوم الجمعة والسبت. أعتقد.

 عة كیفیة تسییر األعمال بعد التعلیقات العامة.أجل مراج

وبعد ذلك سوف نفتح المجال أمام األسئلة  إذن جولیا، برجاء إخبارنا حول الجدول الزمني.

 والتعلیقات.

 

أرید أن أعطیكم نظرة عامة حول اإلطار الزمني الداللي الذي تعمل مجموعة  شكًرا جزیًال.  جولیا وولمان:

 المساءلة نحو تحقیقھ.-ددةعمل المجتمعات المتع

 فھي إذن الشریحة األخیرة. .23أعتقد أنھا رقم  --كنت آمل الحصول على شریحة توضح 

مایو، ومن ثم لم یحن موعد االجتماع  11فھو بدایة من  ویمكننا االطالع على الجدول الزمني.

ني الذي قمنا بھ لفترة نحن نعمل وفًقا لھذا اإلطار الزم --لكننا  المباشر وجًھا لوجھ حتى اآلن.

یجب علینا أن نضع في  حتى اآلن، وحتى مع ھذه التغییرات التي وردت یوم الجمعة الماضیة.

اإلشراف تعتمد على ھذا العمل، ومن ثم فإننا نواصل -االعتبار أن مجموعة عمل المجتمعات

 على طول ھذه الخطوط.

 ومن ثم أعتقد...  

كان ذلك  أو فترة التعلیقات العامة األولى قد انتھت للتو. -- ومن ثم فإن فترة التعلیق العام سوف

 --وبعد ذلك اآلن ھنا في بوینس آیرس نعقد اجتماعات طوال األسبوع، ونتحدث حول  في مایو.

 مع المجتمع حول المقترح.
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أو لدینا اجتماع مباشر وجًھا لوجھ في باریس في السابع عشر والثامن  --وبعد ذلك كانت ھناك 

من یولیو حیث سنقوم بإعداد مقترح من أجل فترة التعلیق العام الثانیة، وھو ما سوف یبدأ عشر 

وبالطبع فإن ذلك ال یزال  یوًما. 30حوالي العشرین من یولیو، ومن المفترض أن یكون لمدة 

 أمًرا داللًیا، لذلك برجاء وضع ذلك في االعتبار.

إلى اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم في وبعد ذلك سوف تقدم المجموعة مقترًحا مراجًعا 

الثالث عشر من سبتمبر إلى حد ما أفھم، ونحن كمنظمة قائمة على وضع المواثیق یجب علینا 

المقترح النھائي  --والخطة تتمثل في تسلیم المقترح النھائي  التعرف على كیفیة الرد على ذلك.

 د الثاني والعشرین من أكتوبر.في دبلن في حدو ICANNإلى مجلس اإلدارة في اجتماع 

 

 جولیا، ثانیة واحدة فقط.  الرئیس شنایدر:

 

وفیما یخص الشاشة، فإن تلك الشریحة التي تلي الشریحة الموجودة على الشاشة، فكل ما علیك   كریس دیسیبان:

 --أخرى جولیا  لذلك من فضلكم. ھو تحریك واحدة لألمام بحیث یكون أمامنا اإلطار الزمني.

 عذرًا على المقاطعة. ، شكًرا جزیًال.نعم

 

 آمل أن تتمكنوا من قراءتھا. شكًرا.  جولیا وولمان:

وكما یمكنكم أن تروا،  یوضح ھذا اإلطار الزمني أننا نعمل بشكل مكرر وبسرعة إلى حد ما.

 لدینا بعض الوقت اآلن وقبل االجتماع المباشر وجًھا لوجھ في باریس حیث سیتوجھ الكثیر منا.

 إذا كانت لدیكم أي وجھات نظر تریدون مشاركتھا، برجاء القیام بذلك. --ن ثم فإننا نود وم

 وبعد ذلك یمكننا جلب ذلك إلى المنتدى أو إلى االجتماع في باریس.

ولكن سوف  وبعد ذلك بالطبع، لدینا فترة التعلیق العام والتي تركز على المشكالت المتبقیة.

أجل توفیر وجھات نظركم وتعلیقاتكم، ونحن نوصیكم بالقیام یتوفر إطار آخر مرة أخرى من 

 بذلك.

 شكًرا جزیًال.  
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فبالنسبة  وأود أن أتوجھ بالشكر إلى جمیع الزمالء في مجموعة العمل. شكًرا جزیًال لك، جولیا.  أولغا كافالي:

 لي، فإن أسئلتھم وتعلیقاتھم كانت مفیدة للغایة.

لكن  لیس، بار، سوزان، لكم جمیًعا وشكًرا لك كافوس، نعم.شكًرا لك جولیا، بیدرو، جورج، أ

لكن لدینا حوار فیما بیننا،  نعم، في حقیقة األمر. --فھو دلیلنا  كافوس ھو كل شيء أساسي.

إذن شكًرا لك كافوس على مساعدتنا  ومن ثم فإنھ یرتبط مع األجزاء األخرى في ھذه العملیة.

 أیًضا.

 ، بشكل أو بآخر، بشرح محتوى الوثیقة التمھیدیة، فالتعلیقات كثیرة.إذن مع ھذا القول، وقد قمنا

وأنا أعرف أنھا مستندات طویلة، لكنھا منظمة  جمیع المستندات. GACلقد أرسلت إلى قائمة 

للغایة، فإن كنتم مھتمین بمراجعة التعلیقات المقدمة من األعضاء اآلخرین في المجتمع، من 

من السھل  --شاریة، فإنني أوصیكم بفتح المستند والنظر فیھ ألنھ منظمات الدعم واللجان االست

وعلى الرغم من أنھ طویل على القراءة، ألن ھناك الكثیر من التعلیقات، فإنھ منظم  مراجعتھا.

 بعمل جید للغایة في تجمیع تلك المعلومات مًعا. ICANNللغایة بشكل جید، ومن ثم فقد قامت 

ض اإلجابات أیًضا، المقدمة من االستشاریین القانونیین أیًضا في باإلضافة إلى ذلك، ھناك بع

 موقع الویب الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، مساحة الویب.

وبھذا القول، وبعد أن أوضحت جولیا بسالسة شدیدة أننا نقدر لكم تعقیباتكم وإسھاماتكم 

ولكي تعلموا فحسب، في  --إذن  ا لوجھ.للخطوات التالیة بالنسبة لالجتماع المباشر التالي وجًھ

قول شيء ما، وھم ینظرون إلینا بصفتنا  GACجمیع ھذه االجتماعات، فإنھم یتوقعون من 

GAC --  ما الذي ستقولھGAC.إذن سوف یكون  ، وینظرون إلینا عن كثب، ونظل صامتین

لذا، یرجى أن  نا.ھناك وقت یتعین علینا فیھ تقدیم بعض التعلیقات وبعض النتائج من مجموعت

 نضع ھذا في الحسبان.

 وبعد قول ذلك، سوف أنظر إذا ما كانت ھناك تعلیقات أو أسئلة منكم جمیًعا.

شكًرا لك، تلك  ھولندا وإیران وألیس وتایالند. اسمحوا لي أن أعد ترتیب الكلمة. أرى فرنسا.

 ویح بالید.من الصعب جًدا أن أراكم، فإذا لم أذكر اسمكم، برجاء التل الشریحة.

 تایالند، والبرازیل.

 إذن فرنسا، تفضل.  
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 لدي أربعة تعلیقات، وسأتحدث باللغة الفرنسیة. شكًرا لك، أولغا. شكًرا لك، أولغا.  ممثل فرنسا:

في البدایة، فیما یخص آلیات تمكین المجتمع، وأرجوا أن تغفروا لي مستوى تحدث اإلنجلیزیة، 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، قامت ھذه المجموعة نعرف أنھ في االجتماع األخیر ل

وھذا ینطبق في أننا واجھنا العدید من الصعوبات المستمدة من  بمراجعة مقترحھا األول.

 المقترح األصلي، ومن ثم فإنني نود معرفة سیر العمل الذي تم إحرازه فیما یخص المقترح.

لقد قدمنا بعض التعلیقات التي تشیر إلى ھذا  د.وثانًیا، نرى خطًرا في التعرف على النظام الجدی

 من مجموعة من األفراد. ICANNالخطر المتمثل في التعرف على آلیات صناعة القرار في 

وللحد من ھذا الخطر، فقد أردنا أن تكون لمختلف المشاركین القدرة على احترام مبادئ التنوع 

 .NETMundialالثقافي وفًقا لما أعلن في بیان 

نفھم بأن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة قد عقدت مناقشات حول ھذا الموضوع، وقد  ونحن

 تم تناول ھذا الموضوع بجدیة شدیدة، وھو أمر مرحب بھ یقیًنا.

في البدایة، نود االطالع على سیاسة للمحاربة  ولدینا ثالثة مقترحات فیما یخص ھذا الموضوع.

وفي ھذا الصدد،  تكون سیاسة قویة ومتینة. ، على أنICANNضد تضارب المصالح داخل 

نرید أن نرى تقییًدا في عدد المدد التي یمكن أن یعمل وفًقا لھا أي شخص سواء في آن واحد أو 

 بشكل متتابع.

أو اإلشراف  --تتولى العنایة بالرقابة على  ICANNوثانًیا، فإننا نشجع على إنشاء لجنة داخل 

وسوف تكون  لمصالح التي یقدمھا أعضاء مجلس اإلدارة.على بیانات أو إفصاحات تضارب ا

 ھذه لجنة مستقلة، بالطبع.

اختیار أعضاء ھیئة المراجعة المستقلة، بدًال من أن  ICANNوثالًثا، فإننا نود من مجتمع 

یكون ھناك اختیار یتم تأكیده والحصول على اختیار یتم من خالل مجلس اإلدارة كما یتم في 

 الوقت الحالي.

بما یكون األكثر أھمیة من ذلك في ھذه المرحلة في المناقشات، اسمحوا لي أن أتحدث حول ور

في البدایة، تود فرنسا أن تشید بالتقدم الملحوظ الذي تم في ھذا  آلیات التسمیة أو آلیات الطعن.

ن وفي البدایة یجب أ الصدد، السیما فیما یخص المبادئ التي تمیز العملیة، وھي ھامة للغایة.

قادرة على اتخاذ قرارات حول  IRPوثانًیا، یجب أن تكون  ملزمة. IRPتكون قرارات 
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الدعاوى، ولیس فقط فیما یخص اإلجراءات االعتیادیة، على أساس من ھذا النظام، ولكن أیًضا 

 على أساس المادة الخاصة بالموضوع الممیز لتلك الدعاوى.

كالت فیما یخص الطریقة التي تفكر بھا وعلى الرغم من ذلك، نرى وجود نوع ما من المش

بحق ھیئة تحكیم دولیة  IRPحول تنفیذ ھذه العملیات أو اإلجراءات، ومن ثم یجب أن تكون 

 .ICANNفعلیة من أجل حل وتسویة مشكالت سیاسة 

وقد أجرینا تحلیًال شامًال، وأن أوصي زمالئي بقراءة  وقد قمنا بتحلیل ھذه من منظور قانوني.

وھذه وثیقة تمت  .ICANNالقانوني الذي صاغھ االستشاري المعّین من قبل  ھذا الرأي

وقد تمت صیاغتھا بمعرفة خبراء قانونیین استعانت بھم  صیاغتھا في العشرین من أبریل.

ICANN.وھذا المستند یتناول ھذه المسألة ، 

ب أن تكون ھناك وبوجھ عام، فیما یخص عملیة التحكیم، وبما یتفق مع القانون المعمول بھ، یج

الداخلیة  ICANNأو نحن ال نرى كیف أن لوائح  --اتفاقیة أو عقد فیما بین الطرفین، ونرى 

السیاسات أو الالئحة الداخلیة التي ال زلنا غیر ملمین بھا ألنھا غیر موجودة،  --أو سیاساتھا 

االتفاقیات فیما بین  حسًنا، ال نرى كیف أن ھذه اللوائح أو السیاسات یمكن أن تتنبأ بالعقود أو

ICANN  والمشاركین على المستوى الدولي بحیث یمكن اعتبار ھذه االتفاقیة ھي األساس

 لإلجراءات الخاصة بالتحكیم.

حیث إن المقترح یشیر إلى أن المحكمین سوف  وثانًیا، یجب علینا التركیز على آلیات المساءلة.

ن ذلك لن یكون متوازًیا مع ممارسات ، وأن ھذا یمثل مشكلة ألICANNیتقاضون رواتب من 

وھذا أیًضا ھو السبب الثالث  التحكیم الدولي التي تھدف إلى الحصول على محكمین مستقلین.

التي تكون  IRPالذي یتعلق بعواقب اللجوء إلى ھذه اآللیة الخاصة بالتحكیم الدولي، وقرارات 

أن تكون ملتزمة ومقیدة بالقانون متماشیة مع قرارات التحكیم القانون الدولي من المفترض 

حل أو تقریر المحتوى  IRPومن ثم إذا كانت ھذه اآللیة، إذا كان بإمكان  الدولي الخاص.

الخاص بھذه اآللیات، فإن ھذه اآللیات التي كانت حتى اآلن ودائًما ذات طبیعة فنیة سوف 

یكون متضارًبا مع تصبح سیاسات قانونیة على معیار دولي، ولن یكون ذلك متماشًیا أو س

 .ICANNاالختصاص والمھمة الفنیة لـ 

 IRPأي  --ومن ثم، فإننا نعتقد بأن آراء الخبراء التي تمت صیاغتھا بمعرفة خبراء قانونیون 

فإننا نعتقد بأن ھذه اآللیات یجب أن تعتبر أو یتم التعامل  --التي یجب أن تكون قراراتھا ملزمة 

وھناك العدید من الطرق التي یمكن أن تكون  .ICANNاخلیة لـ معھا على اعتبار إنھا آلیات د
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حیث یجب تعدیل التفاصیل، ومن ثم فإنني أشجعكم  .ICANNبھا ھذه القرارات ملزمة داخل 

التي تضم الكثیر  --بالفعل على قراءة ھذه الوثیقة الصادرة في العشرین من أبریل التي تحتوي 

 من المعلومات حول ھذا الموضوع.

أو المواصفة  11النھایة، أولغا، أرید أن أركز على اختبارات اإلجھاد وعلى االتفاقیة رقم وفي 

ونحن واقعون تحت انطباع بأنھا تعكس النیة  ولقد اندھشنا من رؤیة ھذین التعدیلین. .11رقم 

  على تضمین مسئولیات الحكومات بقصد أو دون قصد من حیث السیاسة العامة.

، فإنھ یكون فقط في الحاالت التي یتوفر فیھا إجماع 18بار اإلجھاد رقم وفیما یتعلق بحل اخت

على اعتبار أنھا نصیحة من نصائح السیاسة  GACمع الحكومة على أن نتعامل مع نصیحة 

 العامة.

 في ھذه المرحلة، أیھا السادة الزمالء، وفًقا لما أستشھد بھ، یمكن ترجمتھا إلى الطریقة التالیة:

ومات مسئولة عن السیاسات العامة إلى أن تتوصل إلى إجماع عام حول نصیحة ال تكون الحك

GAC.  ولن یكون ھذا األمر مقبوًال، ولن یكون صحیًحا أیًضا، ألن من الواضح أننا نحن

 ممثلو الحكومات، دائًما نكون مسئولین عن السیاسات العامة.

ا مشمول أیًضا في بیان فھذ في بیان تونس. 11إنني أتحدث أو أستشھد بالفقرة رقم 

NETmundial وھذا أیًضا من بین القیم األساسیة لـ ،ICANN  11رقم. 

تتعلق بحقیقة أنھا یتم نطقھا  GACوكما یحدث في المؤسسات األخرى، فإن شرعیة نصیحة 

والتعبیر عنھا بمعرفة الحكومات، وأنھا ال تأتي من الطریقة التي یتم بھا التعبیر عن تلك 

 و أننا سوف نقع في مشكلة فیما یخص المسئولیات الخاصة بنا.أ النصیحة.

عما إذا كان من المفترض  --عفًوا  --، فإننا نساءل عما إذا 11ومن حیث القیمة الجوھریة رقم 

التي سوف  ICANNتنفیذ ھذه القیمة الجوھریة أو تطبیقھا، فإننا نتساءل عن تلك الجھة داخل 

إذا كانت النصیحة الحكومیة من حیث السیاسة العامة سوف تكون لھا القدرة على تحدید ما 

تكون متوازیة مع القواعد اإلجرائیة الداخلیة أم ال وتكون متوازیة أیًضا مع القیم الجوھریة أم 

 ال.

أو من الواضح أن مجلس اإلدارة أو آلیات تمكین المجتمع یمكن أن تھتم  --وسوف یبدو ذلك 

أو توصیاتھا بدًال من  GACحكام حول المزایا الخاصة بقرارات باتخاذ القرارات أو تمریر األ
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، GACالمراقبة، مجرد مراقبة اإلجراء الحالي الذي یقوم الناس عن طریقة بالرد على نصیحة 

 وھو في رأینا من اآللیات المناسبة.

یمكنھم القول أو التعبیر عن رأیھم  ICANNومرة أخرى، فإن جمیع أصحاب المصلحة في 

، ونحن نفھم بأن أصحاب المصلحة غیر GACما قد یحدث بالنسبة لنصیحة  من حیث

الحكومیین قد یكون لھم رأي من حیث النصیحة المقدمة من جانبنا، لكن ال یمكننا أن نفھم بأن 

أصحاب المصلحة غیر الحكومیین قد یكون لھم رأي وإسھام في شرعیة النصیحة المقدمة من 

GAC. 

 شكًرا.  

 

 ھولندا. شكًرا. حسًنا. لقد فقدت قائمتي.  :أولغا كافالي

 

أعتقد أن القاعة ملیئة بكل من شارك في  --شكًرا لك أولغا، والشكر موصول أیًضا إلى كل من   ممثل ھولندا:

ھذا األمر، ومن ثم أعتقد أن ھذا مثال جید على التعاون من جانب أصحاب المصلحة 

 المتعددین.

إلى النقاط المقدمة من ممثل ھولندا، وھي النقطة الخاصة لقد أردت فقط العودة مرة أخرى 

 بالرابط الخاصة بالعملیتین.

الذین قالوا، حسًنا، ھذا رابط قوي للغایة وھناك  GACأعتقد أننا قد استمعنا إلى بض أعضاء 

وعلى الجانب اآلخر، أعتقد أنھ  وأعتقد أننا موافقون على وجود تبعیة واعتماد. ارتباط وتبعیة.

جب علینا أیًضا النظر إلى المزایا الخاصة بالمقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات یتو

بشكل عام، وھو،  NTIAكوسیلة، أو باعتباره وسیلة عملیة للغایة من أجل استیعاب إشراف 

حذفھ واستیعابھ بشكل أساي في آلیة  --لنقل، بالطریقة التقلیدیة وما یجري اآلن وبشكل فعال 

 جدیدة.

وھناك میزة في ھذا األمر، وأعتقد كما ھو الحال بالنسبة لممثل ھولندا، أننا نرى الكثیر  -- إذن

وھذا من شأنھ الحفاظ على  من المزایا ھذا المقترح ألنھ ال یمثل مخاطر جدیدة بشكل أساسي.
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فھي ال تضفي طابًعا سیاسًیا، وال تقدم أي فھم جدید،  الوظیفة في صورة وظیفة فنیة إداریة.

 لنقل، ألصحاب المصلحة في ھذه العملیة.

ربما ال تتم  --ومن ثم أعتقد أن بعض المزایا في االنطالق، وبالتأكید كما قال ممثل ھولندا 

المصادقة على ذلك، لكن اسمحوا لنا، أن تعطي إشارة قویة للغایة حول المتابعة باستخدام ھذا 

قد أن الجوانب الشرطیة التي تحدث أعت ولكن ال یعني ذلك عدم وجود أي رابط. النموذج.

ولھذا السبب، أعتقد أن من المھم  الجمیع عنھا ھامة للغایة، وما إلى ذلك بالنسبة لممثل ھولندا.

فھناك  أن تعرف، ألنھ في الوقت الحالي ھذا نوع من األھداف المتحركة. GACبالنسبة لـ 

 العدید من الحلول، حتى أن حلوًال أخرى ظھرت باألمس.

، من المھم للغایة على األقل أن یتم تحدید وتقریر ماھیة األھداف الفعلیة GACنسبة لـ وبال

 والمتطلبات الفعلیة بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

وبدون معرفة ما سیكون بمثابة الحلول النھائیة، فإننا بحاجة إلى الحصول على ذلك بوضوح 

كن اعتباره ھدًفا إضافًیا بالنسبة لمقترح مجموعة عمل تام لكي یتسنى لنا الحصول على ما یم

 المجتمعات.

لقد رأینا قوائم مع، على سبیل المثال، قائمة  --ومن ثم أعتقد أنھ سیكون من المفید للغایة أن 

وإذا كان من الواضح جًدا أن ھذا  بالصالحیات التي یجب على المجتمع القوي الحصول علیھا.

أن نقول المزید في البیان  GACسبقة الحقیقیة، فیمكننا بصفتنا سیكون من المتطلبات الم

 الرسمي الخاص بنا حول كیفیة تقییم ذلك.

 شكًرا.

 

 شكرا جزیال ھولندا.  أولغا كافالي:

 إیران.

 

 شكًرا لك، أولغا.  ممثل إیران:



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  62صفحة 

 

وأعتقد أنھ قد یكون من الجید، الحصول على بعض دقائق في التذكیر بطبیعة مجموعة عمل 

 المجتمعات المتعددة.

وللقیام بذلك، تنظر  .ICANNمجموعة عمل المجتمعات المتعددة مھمتھا تعزیز مساءلة 

؛ كما تنظر في ATRTمجموعة عمل المجتمعات المتعددة في المساءلة الحالیة، ونتیجة 

التعلیقات الواردة على تلك المساءلة الحالیة؛ وتنظر في المتطلبات الخاصة بالمساءلة من 

؛ باإلضافة إلى النظر في عملیات الطوارئ واختبارات CWGجموعة عمل المجتمعات م

مسار العمل األول، حیث یجب العمل  ولتحقیق ذلك، فقد قامت بإنشاء مساري عمل. اإلجھاد.

ومسار العمل الثاني، وھو  بالمساءلة وتطبیقھا أو االلتزام بتنفیذھا قبل أن تتم عملیة النقل.

 عد مساءلة طویلة األجل بعد عملیات النقل.المساءلة التي ت

وبالنسبة لمسار العمل األول، ھناك  وفي الوقت الحالي یمكننا التركیز على مسار العمل األول.

 تمكین المجتمع، والمعالجة والتصحیح. مشكلتان رئیسیتان:

ئحة الداخلیة الناحیة األولى، تغییرات الال تمكین المجتمع أو النواحي الستة في الوقت الحالي.

فقد اعتقدوا أنھم قد یكونون بحاجة إلى إنشاء الئحة  التي یكون للجنة كلمة أو قول في ذلك.

وفي الوقت الحالي، وطبًقا للقوانین المعمول بھا في كالیفورنیا، فإن ھذه  داخلیة أساسیة.

التعامل مع الشروط الخاصة بالالئحة األساسیة غیر موجودة، ومن ثم یتوجب علینا تغییر ذلك و

األولى، تتطلب الالئحة الداخلیة الحصول على ثلثي األغلبیة  المسألة بطریقتین مختلفتین.

 وتتطلب الالئحة الداخلیة ثالثة أرباع األغلبیة من أجل التغییرات.

والثانیة، صرف أو إقالة مجلس  وبعد ذلك تكون المشكلة ھي إقالة عضو مجلس اإلدارة الفردي.

وعلى الرغم من ذلك،  وھذا األمر أكثر استقامة وأكثر بساطة بشكل أو بآخر. .اإلدارة بالكامل

 ھناك منطقتان. فقد وصلنا إلى منطقة صعبة.

والصعوبة  ھذه ھي المسائل الصعبة. المیزانیة، رفض المیزانیة، ورفض الخطة اإلستراتیجیة.

أي تضارب مع إجراءات تأتي من وجھة النظر القانونیة، وھو أنھ لیس ألي من ھذه المشكالت 

 حسن النیة لمجلس اإلدارة، ألن مجلس اإلدارة لدیھ بعض الواجبات برسم األمانة أو حسن النیة.

ویقول مجلس اإلدارة أنھ ال یمكنھ مخالفة ھذه  وقد یكون ألي من ھذه اإلجراءات أي تضارب.

ا القول، ھناك ثالثة وبھذ ومن ثم یتعین علینا النظر في ھذا األمر. اإلجراءات على اإلطالق.

النموذج األول، والذي ظھر في اآلونة األخیرة، وھو النموذج التطوعي أو  نماذج لتنفیذ ذلك.
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لكن قد یكون من الصعب الحصول على جمیع ھذه  بسیطة. الحلول الحالیة. المتطوع.

  الصالحیات.

عضو مجلس  ونموذج المحدد ھو من یقومون بتحدید وتعیین والثاني وھو نموذج المحدد.

وفي الوقت الحالي، ھناك سؤال عما إذا كان تعیین عضو مجلس اإلدارة یكون  اإلدارة.

  صالحیة مجلس اإلدارة. بالتصویت أم ال.

ربما یكونوا قد مارسوا أربعة من ھذه الصالحیات التي ذكرت، تغییر الشروط األساسیة أو 

  وإقالة مجلس اإلدارة بالكامل.المختلفة، تغییر إقالة أعضاء مجلس اإلدارة الفردیین 

وبعد ذلك نأتي إلى مسألة المیزانیة والخطة اإلستراتیجیة، وأن المحدد ال یعمل بسبب أنھ لیس 

 --لدیھ الموقف الذي یؤھلھ لھذه الممارسة فینا عد ما یتعلق بالمیزانیة وفیما یتعلق بالتشغیل 

  ال یمكنھم رفض ذلك. --كننا لكن ال یم فقط طلب إعادة النظر. الخطة اإلستراتیجیة.

لكي تكون عضًوا،  وھذا ھو المكمن الذي ترد منھ الصعوبة. إذن النموذج الثالث ھو العضویة.

وھذه من المناطق الصعبة من وجھة  یجب أن تكون لدیك ھیئة اعتباریة فردیة من نوع ما.

وقلنا بأن  جتماعات الھاتفیة.لقد طرحنا ھذه المسألة في أبریل في أحد اال النظر القانونیة البحتة.

ذلك من الصعب تنفیذه على وجھ الخصوص بالنسبة للحكومة، من المنظور القانوني واإلجرائي 

ومن منظور االختصاص القضائي بأن الحكومة سوف تكون مشاركة في أي مؤسسة مع أي 

وھذا من  لة.من األشیاء األخرى التي قد ال تكون متوافقة مع االختصاص القضائي الوطني للدو

وبعد كافة المناقشات التي تمت یوم الجمعة، األسبوع، فقد تم التخلي عن  األسئلة الھامة للغایة.

إذن لم تعد مطروحة في الوقت الحالي  مسألة المؤسسات االعتباریة الفردیة، بشكل أو بآخر.

  على الطاولة.

ا من خالل ممارسة ھذه الصالحیات إذن فإن الطاولة تتعلق في الوقت الحالي بالكیفیة التي یمكنن

في حالة استخدام نموذج العضویة،  نموذج المعّین أو نموذج العضویة. الست وفي أي نموذج؟

  ومرة أخرى ھذا ھو الجزء األكثر بساطة. ما ھي المتضمنات القانونیة؟ فما ھو الموقف؟

بالنسبة  IRPلى تمكین وھذا األمر یتطرق إ أما الجزء األكثر صعوبة فھو التعامل والتصحیح.

وبالعودة إلى مجلس  فھذا الموقف صعب للغایة. عفًوا لھیئة المراجعة المستقلة. --لألفراد 

ومن بین ھؤالء األفراد  لدیك سبعة أشخاص. اإلدارة ما ھو مجلس اإلدارة أو األعضاء؟

ما في بعض ورب سوف یتم تعیین ثالثة للقیام بذلك. --تم ذكر  --السبعة، فقد قمنا بتحدید 

وھذا من الصعب للغایة من نفس النقطة التي  لقد ذكرنا ذلك منذ البدایة. األحیان واحد فقط.
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ذكرھا ممثل فرنسا، فلدینا أعمال مع اإلجراءات الحالیة التي قد ال تكون متوافقة مع القانون 

 الدولي.

أو محكم من أجل وثانًیا قد یكون من الخطیر إلى حد ما تقدیم قرار إلى عضو واحد فردي، 

التقریر حول شيء ما، غالًبا ما یكون الحد األدنى في القانون االعتیادي الكامل أو القانون 

وال یجب أن نضع مصیر تقریر أي شيء بید شخص واحد  الدولي ثالثة، ولكن لیس واحًدا.

  فھذا من األشیاء التي یتوجب علینا أن نقوم بمراجعتھا بالكامل. مطلًقا.

في الوالیات  ICANNال تزال  --ء في المواقف التي تبدأ فیھا جمیع األشیاء التي ولكن البد

وفي تلك الحالة، لدینا  المتحدة وال تزال ملتزمة بالقوانین المعمول بھا في الوالیات المتحدة.

وھناك العدید من القیود  یجب أن یكون كل شيء متوافق مع قانون كالیفورنیا. الكثیر من القیود.

إذن ھذه ھي األشیاء التي یجب  وھناك العدید من األشیاء. فھناك محاكم. روضة على ذلك.المف

  على المشاركین النظر فیھا في ذلك األمر.

 إذن فإن الموقف اعتباًرا من اآلن ھو ذلك.

وعلینا  المساءلة.-یجب أن تطرح جمیع ھذه األسئلة على مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

  لة.النظر بھذه المسأ

ففي ذلك النموذج في العمود الرأسي لدینا جمیع  وقد طلبنا الحصول على نموذج مجدول.

المعّین  --أما في العمود األفقي لدینا نماذج مختلفة  منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

 ونحن نقول بأن أي من ھذه ھي التي تحتوي على أي الصالحیات. االختیاري والعضویة.

وص، بالوصول إلى تلك النقطة، إذا ما قررت أي من المنظمات الداعمة أو وعلى وجھ الخص

فلیس لدینا أي  ھل نخسر جمیع حقوقنا؟ اللجان االستشاریة أال تكون عضًوا، فما الذي یحدث؟

فإذا لم نكن عضًوا، فھل یمكننا  من الحقوق األخرى للمناقشة أو أي شيء أو للمشاركة؟

ھذه بعض المساءل  أعضاء وأن تكون لنا نفس الحقوق؟المشاركة مع اآلخرین ممن ھم 

باإلضافة إلى إجابة أخیرة  ونحن نطرح ھذا السؤال. القانونیة التي لم یتم الرد علیھا حتى اآلن.

وقد أخبرنا  حصلنا علیھا، والمقدمة إلى المجموعة الثانیة تحت قیادة بیكي بیر لمناقشة المسألة.

على األقل  --شارك في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة رئیس مجلس اإلدارة والرئیس الم

ألن ھذا من األسئلة الھامة للغایة،  من خالل إرسال رسالة بأنھ من الصعب الرد على أسئلتي.

على وجھ الخصوص، بالنسبة للحكومة في تحدید طبیعة الجزء وطبیعة اإلجراء الذي یجب 

  اتخاذه.
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 وھناك نقاط سوداء للغایة في المواقف. معقد إلى حد ما.إذن رئیس مجلس اإلدارة، فإن الموقف 

وعلى الجانب اآلخر، كل شيء في مجموعة  وھناك العدید من األسئلة التي یتعین الرد علیھا.

عمل المجتمعات المتعددة متداخل مع مجموعة عمل المجتمعات والتي یتوجب الحصول على 

ویجب أن نكون حریصین للغایة في  واثیق.بصفتنا منظمة قائمة على وضع الم --إجابة عنھا 

على المستوى الفردي والجماعي أو التشجیع وربما، إذا ما وافقتم على  GACتمییز أعضاء 

ذلك، أن یتم حملھم على المشاركة النشطة في نشاط مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، 

فاالجتماع دائًما مفتوحة  .وإرسال تعلیقاتھم بشكل فردي وجمیع والمشاركة في االجتماع الھاتفي

 2:00بعض االجتماعات تعقد في تمام الساعة  لكن یجب اتخاذ الحیطة والحذر. أمام الجمیع.

وال تعرف حكومتي أنني قد  ساعة. 36وقد شاركت في اجتماع ھاتفي على مدار  صباًحا.

وم بدفع وقد كنت أق شاركت وأمضیت ذلك الوقت حول تلك المشكالت وما إلى ذلك وھلم جرا.

وھذه من األعمال الشاقة للغایة، وأیًضا إن جاز لنا القول من  الحائط من أجل تشغیل الكمبیوتر.

 وأنا ال أقول بأنھا لیست نشطة. حیث یجب أن تكون الحكومات أكثر نشاًطا. المشكالت المعقدة.

وھذه  ا األمر.أنا أقول بأنھا یجب أن تكون أكثر نشاًطا، ویجب أن تولي مزید من االھتمام بھذ

  قضیة بالغة األھمیة.

وھذه ھي  یوًما. 40بالمناسبة، فإن فترة التعلیق العام لھذه التعلیقات العامة الثانیة  --ولدینا ذلك 

 شكًرا. فإذا لم تستجیبوا لنا، فسوف تخسرون الوقت. الفرصة األخیرة لنا.

 

 تفصیلیة حول العملیة والصالحیات وكل ذلك.شكًرا لك، كافوس، السیما لجمیع الملخصات ال  أولغا كافالي:

  كما أن مشاركتك محل تقدیر واحترام إلى أبعد حد.

 ألیس، دورك بعد ذلك.  

 

 فقد تم طرح غالبیة المشكالت بالفعل. سوف أعطي المیكروفون إلى زمیلي من نییوي. شكًرا.  ألیس مونیوا:

 نییوي.
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فقد تاھت منا المشكلة الخاصة  كثیًرا عن المشكالت الجوھریة ھنا.حسًنا، أعتقد أننا نبتعد  نعم.  ممثل نییوي:

على دورھا القوي كلجنة استشاریة في  GACوألن المشكلة تتعلق بكیفیة حفاظ  .GACبـ 

 كما ذكر یوم الجمعة. ICANNنموذج عضویة خالص وسلس لـ 

 ھذه ھي المسألة الجوھریة.  

 

  شكًرا لك، بار.  أولغا كافالي:

  لقائمة ممثل تایالند.معي في ا

 

إذن أرید أن أرد، ألن لدیكم مسار العمل الثاني واألول ویبدو أنھ  أنا واناویت، من أجل السجل.  ممثل تایالند:

سوف تكون ھناك تغییرات كثیرة، وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى العمل مع فرق العمل ذلك العمل 

ال تزال  --أكدین من أنھ یمكننا التعامل طریقة أو مبدأ العمل لكي نكون مت .GACاآلن حول 

ومن وجھة نظر  لدینا شكوك من حیث من الذي یجب علینا التعامل معھ، من وفي أي صورة.

  المبادئ، لدینا فقط النصیحة المقدمة إلى مجلس اإلدارة.

وھناك عملیة تجري في  ونحن نتواصل معھم. ومجموعة عمل المجتمعات واضحة في ذلك.

لكن عملیات المساءلة الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، ال یزال  ي.الوقت الحال

الھیكل غیر واضح بالنسبة لي عما إذا كان من المفترض تشكیل ما یجب أن یكون علیھ ذلك أم 

وكما ذكر ممثل إیران، مھما كان الشكل الذي سیكون علیھ تنسیق األعمال، یجب علینا  ال.

ألنھ إذا لم یحدث ذلك، فال زلت غیر ملم بالكیفیة التي  كیفیة العمل.و GACالتعامل مع مبادئ 

، ویبدو أن ھناك IRPألنھ یبدو أن ھناك ھیئات  یمكننا من خالل التواصل مع الكیان ومع من.

إذن ھذه من المبادئ التي نود أن  .GACالكثیر من الكیانات الجدیدة التي ال تظھر في مبادئ 

  شكًرا. نطرحھا.

 

عندما نقول "كیان"، فما الذي  ھل یمكنني أن أطرح سؤاًال توضیحًیا؟ شكًرا لك، ممثل تایالند.  كافالي: أولغا

 تقصده بلفظ الكیان؟
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ومن ثم عندما تقوم منظمة الدعم  ألن مجموعة عمل المجتمعات عملیة قانونیة واضحة للغایة.  ممثل تایالند:

صل معھم المجتمع، فإنھم یلتزمون بتلك المقترحات عندما یتوا --بالتواصل معھا، فإنھ یقترحون 

 --وفي السابق لماذا  بإرسالھا إلى مجلس اإلدارة، ألیس كذلك؟ ICG، وقوم ICGویرسلونھا إلى 

وبعد ذلك نقوم بإخبارھم بأن مجموعة عمل المجتمعات  سوف تتلقى منظمة الدعم التعلیقات.

-إال أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وحد.والمقترحات الثالثة الخاصة بنا بحاجة إلى الت

ولدیكم مسار العمل األول ومسار العمل الثاني، وھو  فھي في مسارات متوازیة. المساءلة مختلفة.

أنا ال أرى منظمة الدعم أو اللجنة  ھذا مجرد حدس ال أكثر. ما ال أعرف كیف سیتم تنظیم ذلك.

 --أو  IRPالل ھیئات االستشاریة كیف یمكننا التنسیق، سواء من خ

 

 فھاتین العملیتین مختلفتان للغایة. ربما لكي نضیف إلى ذلك، أنت على صواب. نعم.  الرئیس شنایدر:

فالشيء الفرید حیال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ھو كما تقولون، االنقسام، إن أردتم، في 

وھناك أقسام أخرى  الموجودة.مسار العمل األول ومسار العمل الثاني، وھو من األشیاء غیر 

 باإلضافة إلى ھیاكل أخرى في العملیة األخرى.

أعتقد أن ما أفھمھ على األقل، ھناك اتفاق بأننا  لكنني ال أعتقد أن ھذا یمثل مشكلة بالضرورة.

نعمل اآلن في حقیقة األمر على مسار العمل األول، وھو المرتبط بشكل مباشر، كما سمعنا أیًضا 

إذن فإن مسار العمل األول یجب أن  ة سابقة، بجعل وتسھیل حدوث عملیة النقل.ذلك في جلس

 --وكل البقیة، والتي سوف  یركز على أي شيء یكون ضرورًیا في إحداث وتنفیذ عملیة النقل.

بالفعل فإن بعض المشكالت الخاصة بمسار العمل األول معقدة للغایة، لكن البقیة قد تكون أكثر 

 سمعنا من زمیلنا العزیز من إیران بأنھا معقدة بالفعل.تعقیًدا مما قد 

وإذا كنت أفھم ما تقصدون بشكل صحیح، فربما نكون قد فاتنا قدر من الوضوح حول الكیفیة 

التي یتطور بھا مسار العمل الثاني بمجرد أن یتم االنتھاء من مسار العمل األولى، بما في ذلك 

ء التي یتعین علینا جمیًعا أن نكون على وعي بھا باإلضافة أعتقد أن ھذه من األشیا عملیة النقل.

إلى تطویر األفكار الخاصة بنا كذلك حول توقعاتنا بالنسبة لمسار العمل الثاني، وھو عملیة ذات 

  .ICANNمدة أطول حول تعزیز مساءلة 

 تزال لو قمت بإخراج ذلك مما قلتموه، فإن ھذه من األشیاء التي ال --ومن ثم أعتقد أن ھذا 

بالكامل  ICANNوقد ال یكون لدینا الوقت الكافي وقد ال یكون لدى مجتمع  مطروحة أمامنا.

الوقت الكافي من أجل التوضیح الكافي حول ما یجب القیام بھ وكیفیة العمل على مسار العمل 
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الثاني، وعلى الرغم من ذلك بالطبع ھناك بعض األحكام حول ذلك في المیثاق الخاص 

  عمل المجتمعات المتعددة.بمجموعة 

لكنني أعتقد على األقل فإن التنازل الذي أقوم بھ دم اإلشارة وربما عدم توضیح توقعاتنا حول 

أي شيء لیس موجوًدا في مسار العمل األول وكیفیة تطور ذلك، إذا كنت أفھم ھذا األمر بشكل 

 شكًرا. صحیح.

 

معي ممثل البرازیل وبعد ذلك ممثل المملكة  لك، واناویت.وشكًرا  شكًرا جزیًال لك، توماس.  أولغا كافالي:

 المتحدة.

 

لكنني أرید أن  حسًنا لن أقوم بتكرار كل شيء قلتھ في الجلسة السابقة. حسًنا، شكًرا لك، أولغا.  ممثل البرازیل:

أعید التأكید مرة أخرى على رأینا بأننا كنا مقیدین للغایة في ممارسة التنسیق الحالي الذي 

ومن ثم نعرف بأننا مدعوون  عملون خاللھ والذي یطرح عدًدا من المشكالت بالنسبة لعدد منا.ت

 للمصادقة على كل شيء كنا نقولھ لعدة أعوام كانت لدینا صعوبات فیھ.

سوف أعید مرة أخرى كافة النقاط التي طرحتھا في التعلیقات السابقة، وھو  --أما النقطة الثانیة 

وفي ضوء ما دأبنا على االستماع إلیھ ھنا، بعض من تلك  یھ مرة أخرى.ما أرید التأكید عل

 لكن ال یزال األسلوب العام باقًیا. العناصر التي تم اقتیادنا إلى التفكیر أكثر فیھا حول ذلك.

ونحن نتخذ أسلوًبا في التعامل مع ھذه العملیة، نفس األسلوب الذي نتناولھ بالنسبة لعملیات 

ونعتقد بأننا  فنحن نسعى للتمدد في المشاركة ھنا في المنتدیات األخرى. حوكمة اإلنترنت.

نحاول أن نسترشد وأن یكون لدینا دلیل متسق من  --نحصل على اإلرشادات والتوجیھات 

خالل اثنین من المبادئ، یجب علّي قول ذلك، في التقییم الذي ظھر لدینا من جدول أعمال 

األولى التي تتطلب مشاركة كافة من أصحاب المصلحة  اجتماع تونس، وھو حوكمة اإلنترنت

والمبدأ الجوھري الثاني ھو أن المشاركة الكاملة یجب أن تأخذ بعین االعتبار  المختلفین.

 األدوار والمسئولیات الخاصة بكل من أصحاب المصلحة.

ئولیتنا وأعتقد من منظور الحكومات، فإنني أمین إلى النظر في ھذه الممارسة ھنا أنھ من مس

وواجبنا كحكومات أن نتأكد من أن دورنا الخاص ومسئولیتنا یتم التعامل معھا حسب األصول 

ال أشعر باالرتیاح لالستماع إلى أننا كحكومات یجب أن نخضع لإلرشادات  --وأنا  في العملیة.
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أعتقد أن  --فقط من خالل أسلوب فني خالص وأن نتأكد من أن النظام یجب أن یواصل 

ونحن موافقون تماًما على االعتماد على  معات األخرى بإمكانھا المشاركة في ذلك أیًضا.المجت

  األعمال التي یقومون بھا.

وأعتقد من منظور الحكومات، من المھم ضمان أن الھیكل الجدید سوف یسمح لنا كحكومات 

وأعتقد أن  مة.بالحصول على طریقة مناسبة للتعبیر وتقدیم النصیحة حول مشكالت السیاسة العا

 ھذا ما یجب على الحكومات أن تھتم بھ ھنا.

 وبھذا المعنى، أود أن أتوجھ بالشكر إلى فرنسا على طرح ھذه المسألة وإبرازھا في الصدارة.

وأعتقد أن ھذا األمر سوف یكون مثار قلق، من منظور الحكومة التي أتبعھا على األقل، إذا ما 

نقوم على تطویر قیوًدا على الطریقة التي یمكننا بھا تقدیم كان ھناك في الھیكل الجدید الذي 

النصیحة أو تلك القدرة أو اإلمكانیة على تقدیم النصائح من المفترض أن تخضع للتصفیة 

  والترشیح أو التقییم بحیث تكون مناسبة ومالئمة بمعرفة أصحاب المصلحة اآلخرین.

قد أن نفس المعاییر تنطبق على أي من أصحاب وال أعت وأعتقد أن ھذا الشيء لن یكون مناسًبا.

المصلحة اآلخرین في ھذه العملیة بأن مشاركتھم یجب أن تخضع للحكم أو لآلخرین، من حیث 

  إنھا متسقة أم ال.

وتتأكد من أن نصیحتھا سوف یتم تقدیمھا، أعتقد أن  GACإذن فالطریقة التي سوف تعبر بھا 

لقد كان ذلك أیًضا في التعلیقات  أنا أتفق تماًما مع ممثل فرنسا. --ال أعتقد أن  األمر یعود إلینا.

أو أننا  یجب أن ترفض بقوة. --ذلك أن أي نوع من القیود التي یمكن أن تفرض  --الخاصة بنا 

سوف نجد أنفسنا في موقف ال یمكننا فیھ التأثیر على تلك الصالحیة أو أي شيء سوف یحدث 

لیس ھذا ھو األسلوب الذي أتناولھ في ھذه الممارسة،  --نحن و اعتباًرا من اآلن. ICANNفي 

 مرة أخرى، ألي من المناقشات األخرى ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت في نماذج مختلفة.

حسًنا، من حیث المبدأ یجب أن أقول بأننا أؤید تماًما  --وھناك نقطة أخرى طرحھا ممثل فرنسا 

أیًضا فیما یخص الحاجة إلى التفكیر في القواعد النقاط األخرى التي طرحھا ممثل فرنسا 

  الجدیدة ھذه. IRPالالزمة من أجل تجنب التضاربات في المصالح لمن یشاركون في ھیئة 

كما أننا نوافق على فكرة أن ھذا األمر سیكون بید المجتمع نفسھ في تحدید أعضاؤه بدًال من 

 فقد أشرنا أیًضا إلى دعمنا. 18و 11وفیما یخص اختبار اإلجھاد رقم  مجلس اإلدارة.
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نقطة  --كما أود أیًضا أن أتوجھ بالشكر إلى ممثل فرنسا على طرحھ ھذا األمر إلى النقاش 

سوف تكون من األشیاء الجیدة  IRPواحدة ذكرناھا في تعلیقنا وھو أننا رأینا بأن آلیة تحكیم 

 --لكنني أسمع مرة أخرى  .ICANNللغایة في حد ذاتھا ألنھا سوف توفر إشراًفا مستقًال على 

وھو ما قد یفرض بعض  --وأتوجھ بالشكر إلى ممثل فرنسا على طرحھ ھذا األمر علینا 

وأعتقد أن ھذه األشیاء یجب أن تخضع لمزید من  الجوانب الشائكة بالنسبة الحترام الحكومات.

مرة  ول ذلك.ونتناول تلك النقطة، ونود الحصول على مزید من الوضوح ح التحري والتقصي.

من منظورنا كحكومات، لیس من أجل اعتماد آلیة  --أخرى، فإن التفكیر من خالل منظور ما 

وبھذا المعنى، فإن أحد  تتیح صعوبات بالنسبة لنا، السیما من منظور طریقتنا في التعبیر.

سعى التعلیقات التي قدمھا ممثل فرنسا في تعلیق مكتوب في المشاركة المكتوبة ھو أنھ كان ی

واستناًدا إلى حقیقة أن النصیحة  للحصول على المشورة القانونیة من المصادر الخاصة بھ.

القانونیة التي تم عرضھا علینا تحدد بشكل واضح في نقطة ما أن ھؤالء الخبراء القانونیون، 

نا ونحن ھنا نحاول ھنا تفعیل نظام یعمل ل أنھ خبراء قانونیون فیما یخص التشریعات األمریكیة.

وأعتقد أن ذلك سوف یكون ھاًما للغایة. وسوف نتولى نفس التحدي بالتأكید للتفكیر  جمیًعا.

ألن لدینا خبراء في مجال القانون ال یتقاضون  أیًضا من منظور خبرائنا في مجال القانون.

 ویمكنھم أیًضا أن یقدموا أفكاًرا باإلضافة إلى مقترحات جیدة بالنسبة لنا. ICANNأجوًرا من 

 وھذه بعض المشكالت النسبة لنا والتي یجب علینا مناقشتھا وتمثل أھمیة كبیرة لنا.

وأعتقد أن إلیز قد طرحت المشكلة الرئیسیة، وأعتقد أن جمیع تلك المناقشات قد تم تحویلھا إلى 

ھذا القرار سواء كنا سنحظى بجودة المشاركة، فھل سیكون ذلك بطریقة تشاركیة كاملة، 

 ، أو دور استشاري؟بطریقة تصویت

كما أنني أتطلع أیًضا إلى إجراء المزید من النقاش حول ھذه النماذج الموجودة في الوقت 

المساءل، أو -الحالي، كما أفھم، على الطاولة فیما یخص مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

تقد أنھ وأع نموذج تمكین منظمات الدعم/اللجان االستشاریة. --نموذج العضویة أو التمكین 

 یتوجب علینا إجراء مزید من النقاش حول ھذه المسألة.

 حسًنا، أعتقد من الناحیة األساسیة أن ھذا ما أرید قولھ عند ھذه النقطة.  

أعتقد أن لدینا الكثیر من العناصر الھامة للغایة والتي أشارت إلیھا مسودة المقترح المطروح 

كید، وھذا ھو األسلوب المستخدمة في تناول، في النظر أمامنا، لكنني أود أن أدعوا الزمالء بالتأ

والتأكد من أن الدور الذي نقوم بھ في توفیر  --من منظور المسئولیات الخاصة للمیزانیة، ومن 

 النصائح لمشكالت السیاسة العامة سوف یكون موجوًدا.
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تي لدینا یجب أن أن المخاوف الرئیسیة ال --لقد فوجئت إلى حد ما عندما رأیت أنھ یجب علینا 

وفي التقییم الخاص بنا، لیس ھذا من األدوار  تكون االحتفاظ بدورنا القوي كلجنة استشاریة.

إذن لیس ھذا  التي ترضینا أو التي تسمح لنا بتوفیر التعقیبات ویجب إدراجھا في ھذه العملیة.

 بالتأكد من األھداف بالنسبة لنا أن نبقي على كل شيء كما ھو.

اسمحوا لنا فقط أن  إذا كان ھذا ھو الوضع، فلم أكن ألرى أي دور لنا في المشاركة. وأعتقد أنھ

 نسمح للمجتمع الفني أن یقوم بالمھمة.

 

 شكًرا جزیًال لك، بنیدیكتو.  أولغا كافالي:

 مارك.

 

 مارك كارفیل، حكومة المملكة المتحدة للسجل. نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  مارك كارفیل:

یة، أتوجھ بخالص الشكر إلى جمیع الزمالء الذین ساھموا في ھذه المناقشة الحیویة في البدا

فھو مفید  للغایة، حیث إننا اآلن بین إصدارین من مقترحات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 جًدا.

وكما ھو الحال بالنسبة للبرازیل وآخرین، فقد انتقلت إلى االستشاریین في المجال القانوني في 

زارتي من أجل البحث عن الخیارات المتاحة لتمكین المجتمع وما ھي الوسیلة المتاحة لـ و

GAC  ،في الدور الحالي كلجنة استشاریة لدى مجلس اإلدارة، ما ھو التأثیر المحتمل لذلك

المشاركة في تصویت المجتمع  GACباإلضافة إلى ما إذا كان من الممكن لممثلي 

إذن فقد تناولت ھذا األمر أیًضا  رات بموجب آلیات التمكین تلك.اإلستراتیجي واتخاذ القرا

معي، ولكن بالطبع فإن ھذا اآلن أصبح عتیق الطراز، ما لجأت فیھ إلى االستشاریین في 

باإلضافة أیًضا إلى التقریر الموجز الذي قدمتھا إلى الوزیر في اآلونة األخیرة  المجال القانوني.

وقد رأینا ظھور نموذج منظمات  ز ألننا في حالة سیولة إلى حد ما.فقد أصبح أیًضا عتیق الطرا

  الدعم/اللجان االستشاریة المعزز في مرحلة المفاھیم األولیة.

ومن ثم فمن الصعب إلى حد ما اتخاذ موقف ثابت في الوقت الحالي یتجاوز أنواع اآللیات التي 

القدرة على تدقیق المیزانیة  لي:تبتكرھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في الوقت الحا
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وھذه العناصر الملمین بھا بالفعل  والخطة اإلستراتیجیة وعضویة مجلس اإلدارة وما إلى ذلك.

لكن من العناصر الحاسمة من حیث الطریقة التي تتابع بھا الحكومات المصلحة العامة ودورھا 

للتمكین، فال یزال كل ذلك قید  في ذلك الصدد، وكیف سیتم تأمین ذلك في ھذه اآللیات الجدیدة

 النقاش ولم یتم البت فیھ، كما أقول.

ومن ثم فإنني أفترض بأن ھدف مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ھو الخروج بمقترح منقح 

یشتمل على نموذج منظمات الدعم/اللجان االستشاریة القوي، على افتراض أنھا سوف تكون 

لة سوف تكون لنا القدرة على النظر في ذلك باعتباره یوفر أكثر تطوًرا بالكامل، وفي تلك الحا

وفي حقیقة  طریقة من بین كل ھذه المشكالت القانونیة والتأسیسیة العویصة التي نتعامل معھا.

على وجھ الخصوص، فرنسا، على فحص ھذه المشكالت  --األمر، فإنني أقدر الزمالء الذین 

وقد كان ذلك  ض المسائل الحیویة بالنسبة للحكومات.مع ھذا التركیز المفید والتركیز على بع

من األشیاء المفیدة للغایة، وقد أشرنا بشكل جید إلى جھود فرنسا في ھذا الصدد وتعلیقات 

 أبریل. 20الزمالء حول نفس الموضوع، مع إشارة خاصة إلى مذكرة سیدلي في 

ریس المباشر، والذي إذن أعتقد أن سؤالي ھو ھل سنكون في مركز أفضل بعد اجتماع با

یتزامن مع الوقت الذي أكون فیھ في العطلة الخاصة بي، لسوء الحظ، لكن ھذا سوف یكون من 

 وقد یتوجب علّي مراجعة خطط العطلة بعد شھر یونیو المكثف للغایة. القرارات الحاسمة.

 في GACسؤالي ھو، ھل سیجعلنا ذلك بالفعل في مكان أفضل بصفتنا  --وسوف یكون ذلك 

اتخاذ وجھة نظر كمؤسسة قائمة بوضع المواثیق وضمان ھذا الجزء من المنشار الخاص بنقل 

قد وضع بأمان في مكانھ مع الدعم الذي یلزمھ منا كمؤسسة قائمة بوضع  IANAإشراف 

أعتذر إن كان ھذا سؤال طویل وملتف، لكن ھذا ما كنت أنوي  ھذا إذن ھو سؤالي. المواثیق؟

 ن ذلك واضًحا.أتمنى أن یكو قولھ.

 شكًرا.  

 

 شكًرا جزیًال لك، مارك.  أولغا كافالي:

 ھل من تعلیقات أخرى؟

 إندونیسیا.
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 شكًرا لك، أولغا. نعم.  ممثل إندونیسیا:

و(یتعذر تمییز الصوت) أود أن نتقدم بخالص التقدیر والعرفان لألعمال التي قام بھا أعضاء 

GAC مجموعة عمل المجتمعات على العمل -دةفي فریق مجموعة عمل المجتمعات المتعد

 الشاق الذي قاموا بھ في وضع المقترح، الذي أصبح بھذا الشمول.

وبمتابعة التعلیق المقدم من ممثل إیران حول المقترحات، السیما ما یتعلق باالختصاصات 

قضایا القضائیة الخاصة بالتشغیل وما إلى ذلك، أود أن ألفت انتباھكم إلى أن الكثیر من ھذه ال

 GACتمت مناقشتھا من قبل، ومن بین المقترحات التي أود تقدیمھا من أجل مطالبة أعضاء 

في مجموعة العمل الخاصة بنا ھي احتماالت استیعاب ما قامت العدید من الدول بمناقشتھ حول 

 .2005مجموعة العمل حول حوكمة اإلنترنت تحت مظلة األمم المتحدة في 

قمنا بتشكیل مجموعة العمل الخاصة  2005في عام  منا ال یزال یذكر. أعتقد أن العدید --إذا 

وقد كان ذلك بعد القمة العالمیة لمجتمع المعلومات في جنیف وقبل إعداد  بحوكمة اإلنترنت.

وأعتقد أن المقترحات الخاصة بمجموعة العمل حول حوكمة  جدول أعمال اجتماع تونس.

 ة ال تزال صالحة حتى الیوم.اإلنترنت واضحة ومن وجھة نظري الخاص

مختلف مع فریق عمل حوكمة اإلنترنت  NTIAالمقترح الخاص بـ  -- NTIAوبالطبع فإن 

 --ھو أنھ یجب أن  NTIAالذي تم إعداده (یتعذر تمییز الصوت) المظلة ألن أحد طلبات 

 ول.ال یجب أن تكون دولة أو مجموعة من الد IANAالمؤسسة التي تقوم على إدارة وتشغیل 

وعلى الرغم من ذلك، ال یزال بإمكاننا استیعاب الفكرة التي تم إعدادھا، األمم المتحدة. فریق 

 لیس الدول، ولكن أصحاب المصلحة المتعددین. عمل حوكمة اإلنترنت في ھذه المقترحات.

واآلن لم یكن األمر بذات البساطة في الوقت الحالي ألنھ یجب علینا المراجعة مرة أخرى، لكن 

إذا ما أمكننا استیعاب ذلك، ربما العدید من التعلیقات المقدمة من ممثل إیران ومن الدول 

وأیًضا ال یجب أن ننسى بأن ھذه المقترحات الخاصة بفریق  األخرى یمكن استیعابھا أیًضا.

 عمل حوكمة االنترنت تمت مناقشتھا بشكل موسع من خالل الدول تحت مظلة األمم المتحدة.

أن نستوعب ذلك حیث من الدولة إلى أصحاب المصلحة المتعددین وأتمنى أن نتمكن  اسمحوا لنا

فبالتعاون مًعا یمكننا استیعاب الطریقة  نظام متفق علیھ. كیف تقولون ذلك؟ --من العثور على 

 .IANAالتي نقوم بھا بنقل 

حول اإلنترنت، ولماذا أذكر ذلك، ألن النظر إلى بعض المناقشات، المناقشة الخاصة بنا، لیس 

، إذا كان العدید منا ال یزال یتذكر الموعد الذي GPSعند مناقشة العدید من الدول حول نظام 



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس آیریس 

 

  84من  74صفحة 

 

، فإن لدینا مشكالت، (یتعذر تمییز الصوت) مشابھة لتلك GPSنتناقش فیھ حول نظام 

رنا، ، فماذا لدینا الیوم، إننا نعرف بأن التاریخ قد أخبGPSونتیجة مناقشة نظام  المشكالت.

ولدینا نظام غالیلیو، ولدین نظام غلوناس، ولدینا نظام بیدوس، وربما نظام آخر في أعوام قلیلة 

 سوف تأتي.

ومن ثم یجب علینا  نرى أن ھناك إنترنت واحدة عالمیة. ھل ال زلنا بحاجة إلى إنترنت واحدة.

المقترحات األساسیة  وأتمنى أن نتمكن من استیعاب محاولة استیعاب الفكرة التي تمت مناقشتھا.

 التي تمت مناقشتھا في فریق عمل حوكمة االنترنت ویمكن التغلب على المشكلة.

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیًال.  أولغا كافالي:

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟ ھل ھناك المزید من التعلیقات؟  

بالنسبة لھذا أعتقد أننا جمیًعا نشارك السؤال حول كیفیة الطریقة التي تمت بھا  حسًنا. حسًنا.

تمكین منظمات الدعم وتمكین اللجان االستشاریة سوف  --النموذج الجدید، منظمة الدعم و 

في واقع  --ونحن  یمكن تنفیذه، أو سیكون من الوظائف والصالحیات المختلفة. --یكون ربما 

حتى  األمر، من االجتماع المنعقد یوم الجمعة، لم ننتھ من ذلك ولیست لدینا تلك المعلومات

 اآلن.

 --ھل یمكننا  فإنني أطرح ھذا السؤال علیكم وعلى فریق القیادة الخاص بنا. --فأنا  --ومن ثم 

وأنا أتحدث  --ألن  ؟GACھل یمكننا إعداد مجموعة من التعلیقات أو األسئلة العامة من لجنة 

لدول، وأنا أرى بعض المخاوف المطروحة من بعض ا بصوت عال اآلن دون التفكیر كثیًرا.

لست متأكًدا مما إذا  وقد تم إرسالھا أیًضا كتعلیقات من الدول إلى فترة التعلیق العام. --لكن 

ھل یجب أن نقوم بإعداد قائمة  --ربما یجب أن تكون  .GACكانت ھناك مخاوف من كل 

باألسئلة العامة التي یجب مشاركتھا مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كمخاوف من 

أو یمكننا التعبیر عن ھذه المخاوف الھامة التي تكون لدى العدید من الدول، ولكن  الحكومات

 كیف یمكننا أن نمضي قدًما؟ ربما لیس كلھا؟

 ربما یكون لدى الرئیس بعض األفكار.
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 وقت.شكًرا لك أولغا، وشكًرا للجمیع، على ھذا الحوار الرائع للغایة والعقالني والبناء في ذات ال  الرئیس شنایدر:

وقبل أن أعطي الكلمة إلى بیرو، أعتقد أنھ قد یكون من المفید أن نعود خطوة إلى الوراء 

ما الذي نتوقعھ بصفتنا  ما المتوقع منا من الخارج؟ ونرى، حسًنا، أین وصلنا في ذلك اآلن؟

GAC على المستوى الداخلي حول ما یعنیھ ذلك؟ 

، ومرة أخرى، الخاص IANAنب المتعلق بنقل أوًال، الجا إذن من الناحیة األساسیة، شیئان.

بھذا العمل، لقد سمعنا بوضوح في الجلسة األولى أنھ یتوجب علینا تقدیم إجابة أكثر وضوًحا 

بخصوص المقترح، مع العلم  GACإلى مجموعة عمل المجتمعات حول طبیعة وجھة نظر 

أو لألمام، ربما،  لمناقشة.بأن ھناك بعض العناصر الشرطیة التي تعود بنا مرة أخرى في ھذه ا

 بدًال من ذلك في ھذه المناقشة.

ھذا أمر  ومن واقع ھذه المناقشة، یجب أن نقدم ھذا الرابط بمجمعة عمل المجتمعات أیًضا.

وبعد ذلك العناصر األخرى، حیث ربما نكون أقل قلیًال من حیث ضغط الوقت، الذي  واحد.

ا إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في حقیقة وتقدیم توجیھ، ربم --یمكننا أن نعبر عنھ 

وال یجب  ولكن أیًضا على األجزاء األخرى. IANAاألمر حول ذلك، حول الجزء المتعلق بـ 

أن نقدم رسالة األبیض واألسود إلى الرؤساء المشاركین لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، 

اغة العناصر التي تحظى باإلجماع ومن ثم یمكننا العثور بشكل نموذجي على طریقة في صی

التي سمعنا بھا في ھذه المناقشة والتي سوف تواصل بطریقة نكون فیھا قادرین،  GACمن 

في أن یكون لنا تأثیر على المناقشات المستقبلیة في مجموعة عمل المجتمعات  GACبصفتنا 

 ملكة المتحدة.وأعتقد أن ھذا أیًضا ما كان یھدف إلیھ زمیلنا مارك من الم المتعددة.

واآلن نحن في وسط وضع مسودة ثانیة،  فقد حصلنا على مسودة أولى. فھذه العملیة لم تنتِھ بعد.

ألنھا تتعامل مع مناقشتنا كنسبة على المسودة السابقة، لكننا  --وھي تمثل إلى حد ما تحدًیا ألننا 

إذن ھذا  ولیة.لم نصل إلى ھناك بعد في مناقشة أي شيء غیر موجود سوف صورة فكرة أ

 --یعود بنا إلى السؤال الخاص بكیفیة تنظیم أنفسنا فیما بین اآلن وبین اجتماع بوینس آیرس 

 وھذه مسألة أخرى. لیس دیربان ولكن دبلن. دبلن، عفًوا.

یجب أن تكون واضًحا للغایة، ألبعد حد في ما تریده، وأن تكون واضًحا للغایة في الكیفیة التي 

 الوصول إلى ذلك من حیث تنظیم أعمالنا. یمكننا من خاللھا

وحتى یوم األربعاء، مرة أخرى، سوف نكون بحاجة في مرحلة ما، بشكل نموذجي اآلن، للبدء 

في صیاغة شيء ما لكن ربما یكون أقل وضوًحا حتى اآلن في أي اتجاه یسیر، وما ھي 
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ألنھ لم یطلب منا اعتماد المحتویات في ھذا النص الذي سنقوم بتسلیمھ، باإلضافة إلى الشكل، 

إذن ھذا ھو الفارق بین ھذه العملیة والعملیة  المقترح أو عدم اعتماده أو دعمھ أو عدم دعمھ.

 األخرى التي یكون من الواضح جلًیا طبیعة التوقعات فیھا.

وأود أن أقول باألخرى، على األقل من واقع ما أسمعھ وما أفھمھ، من المتوقع لنا أن نقدم رًدا 

شأنھ مساعدة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على التقدم لألمام، بحیث یعرفون ما یجب من 

كیف ترى الحكومات نجاًحا ممكًنا في ذلك، بمعنى البدء من فرنسا والبرازیل والعدید  --

إلى -غیرھا، ولدینا بعض العناصر األساسیة التي تم طرحھا والتي یجب أن نرى كیف یمكننا 

إیصال ھذه العناصر التي تعد شروًطا أساسیة في النھایة، على  -مشاركتھا عنده الحد الذي تتم

كیف یمكننا إیصال ھذا الجزء إلى  األقل بالنسبة لبعض الحكومات من أجل توقیع ذلك.

أعتقد أن ھذا  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كفكرة من النقاش كما ھي في الوقت الحالي؟

وبالطبع یمكننا التعلیق على العملیة وتوجیھ الشكر إلى عدد من الجھود،  ما یجب علینا القیام بھ.

لكن یجب علینا أن نوفر شكًال من أشكال اإلرشاد حول ما  لكنني ال أعتقد أن ھذه مشكلة كبیرة.

تتوقعھ الحكومات من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أن تقدمھ بالتأكید في مسار العمل 

مع تغذیة ذلك مرة  بر عن أنفسنا في مسار العمل الثاني فھذا شيء آخر.إلى أي مدى نع األول.

أما الشيء اآلخر فھو أننا بحاجة إلى  أخرى. ویمكني أن أتذكر بأن ھذا األمر كان شیًئا واحًدا.

وربما تكون ھناك  االستعداد من أجل المشاركة الفعلیة في مناقشة، كما قال كافوس من إیران.

یو ألن ھذه الفكرة الخاصة بنموذج تمكین منظمات الدعم/اللجان لحظة حاسمة في یول

وھذه أیضًَا من األشیاء التي یمكننا  أعتقد أن لدینا قدر من االھتمام. االستشاریة تبدو واعدة.

لكن ھذا ربط غریب للغایة لألفكار وسوف یتوجب علینا تحمل  صیاغتھا بطریقة واحدة.

ومن ثم أتمنى أن  أنھا تناسب الحكومات. GACة ترى مسئولیتنا في صیاغة النموذج بطریق

 یكون ذلك مفیًدا في محاولة توضیح ھذا األمر أكثر.

 SSACبعد االستراحة، لدینا اجتماع مع اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار  --كما أن لدینا 

االستشاریة التي  والذي قد یكون محل اھتمام أیًضا بالنسبة لنا ألن ھذا من اللجان --أوًال، حیث 

وال  وسوف یظلون خارج الدور االستشاري. قررت بأن ال تكون جزًءا من ھیكل العضویة.

یمكن مضاھاتھم أبًدا بنا ألن لدیھم دور مختلف ولدیھم وظیفة مختلفة باإلضافة إلى طرق عمل 

كل أكبر مختلفة، لكن أفكارھم وتأمالتھم قد تساعدنا أیًضا في استیضاح الدور المنوط بنا بش

 وربما الشكل المخصص لنا من أجل ممارسة دورنا.
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وبعد ذلك لدینا نصف ساعة أخرى لمواصلة ھذه المناقشة حول مجموعة عمل المجتمعات و/أو 

وبعد ذلك مرة أخرى، وفًقا لما تم اإلعالن عنھ في  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بعد ذلك.

من أجل المشاركة في حوار مع مجلس اإلدارة، وھو السابق، لدینا استراحة لمدة ساعة واحدة 

لكننا بحاجة إلى التوصل إلى طریقة ما في  ما قد یساعدنا كذلك على توضیح الكثیر من األشیاء.

بعض التوجیھات  ربما یمكننا العثور على كلمة أفضل. التعبیر عن اتجاه، كما أحب أن أسمیھ.

 یوم األربعاء.إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بحلول 

 لدي طلبات من بیرو وإیران وربما أكثر.

 شكًرا.  

 ممثل بیرو، تفضل رجاًء.  

 

 سأتحدث باللغة اإلسبانیة.  ممثل بیرو:

لقد كنت أتابع الحوار عن كثب صباح الیوم،  أرید فقط أن أشارككم فكرة موجزة. أنا ممثل بیرو.

وجھ الخصوص، لقد اتبعت عن قرب ولكن على  وجمیع وجھات النظر محل احترام وتقدیر.

  وكذلك فعلت البرازیل. كما قدمت فرنسا كذلك رأیھا مكتوًبا. وجھات نظر كل من البرازیل وفرنسا.

واآلن أنا أطلب الحصول على الكلمة  في بیرو نظرنا أیًضا في الرأي المقدم من شركة سیدلي.

شكلة تتقاطع مع جمیع المشكالت من أجل التأكید على حقیقة أنھ طوال ھذه المناقشة ھناك م

  أال وھي التطبیق واإلنفاذ النھائي للقانون الدولي. .GACاألخرى التي نتناولھا في 

ومن ثم، أعتقد أن من المھم اإلشارة إلى ذلك في الوقت الحالي في ضوء حقیقة أننا اآلن بصدد 

ولیست ھناك أیة  ولي.إجراء عملیة تغییر نحتاج فیھا إلى أن نضع في الحسبان القانون الد

طریقة أخرى. ولیس ھناك أي سیناریو آخر أو مرحلة أخرى یمكننا النظر فیھا بصفتنا ممثلین 

وھذه ھي الطریقة الوحیدة  ھذا ھو الدور الذي یتعین علینا إنجازه. فھذا ھو واجبنا. للحكومات.

ھا في نھایة المطاف وھي الطریقة الوحیدة التي یمكننا أن ننفذ ب التي یمكننا القیام بھا.

 شكًرا. .ICANNاالختالفات والتغییرات التي نعتقد أننا بحاجة إلى تقدیمھا في 
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 إیران. شكًرا لك، ممثل بیرو. الرئیس شنایدر: 

 

لدى مجموعة عمل المجتمعات  ICGكأحد المشاركین في تنسیقیة  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل إیران: 

رأي بأن من المحتمل جًدا أننا، في ھذین الیومین أو الثالثة أیام في المتعددة، فأنا أمیل إلى ال

GAC.ویمكنك أن تطرحوا ما تفھمون وإظھار  ، سوف یكون لنا موقف مشترك حول المسألة

ھذا القول بأننا قد نظرنا في ذلك المفھوم الخاصة بالمؤسسات االعتباریة الفردیة وأننا قد تخلینا 

معرفة الكیفیة التي ستعمل بھا آلیة تمكین المجتمع وآلیة  ترغب في GACعن ذلك، وأن 

ومع األخذ في االعتبار  مراجعة المجتمع داخل األسلوبین المحتملین للمعّین ونموذج العضویة.

أنھ بالنسبة لھذین االثنین، من أجل الحصول على موقف، وھو ما یعني من الناحیة القانونیة 

ولكي یتم إنشاء شخصیة، یجب  حاجة إلى إنشاء شخصیة.جلب القضایا إلى المحكمة، ونحن ب

وعلى وجھ الخصوص،  علینا تعیین من الذي یمثل كل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة.

  الحصول على ذلك التفویض یعد من األشیاء التي لھا عواقب قانونیة. GACفي 

ونقوم فقط بإدراج  لتي تم طرحھا.وبھذا القول، یمكننا أن نضیف خالل النقاش األسئلة التالیة ا

وسوف یساعد ذلك مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في االجتماع المادي ھنا  األسئلة.

یولیو على مزید من التفكیر في  18و 17باإلضافة إلى ما بین اآلن واجتماع باریس في 

مجموعة عمل  المسألة بما یشجع الزمالء، إن أمكن، على المشاركة في االجتماع المادي بین

المجتمعات المتعددة ھذه األیام وطرح المخاوف مرة أخرى وأي من المخاوف التي من شأنھا 

وقد تكون  ألن جمیع الخبراء اآلخرین حاضرون. مساعدة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

  فھذا كل شيء. لدیكم بعض اإلجابات على بعض األسئلة التي لم تتم اإلجابة عنھا ھنا.

ي أعتقد أن من غیر المحتمل الحصول على موقف مشترك وأیًضا أن نضع في االعتبار أن لكنن

، GACمجموعة عمل المجتمعات المتعددة الحالیة ال تتوقع الحصول على موقف مشترك من 

باستثناء الحصول على التعلیقات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، من أجل مساعدتھا 

  لة، وما ھي األسئلة؟في معرفة ماھیة األسئ

لقد سمعت ذلك، بدًال من الحصول على ھیئة اعتباریة فردیة، فإنھم یفكرون في التوصل إلى قرار 

  لقد تقربت أیًضا من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، فما ھو المحتوى الوارد في ذلك القرار؟ ما.

م في ذلك القرار وما إذا كان ذلك ما ھو الجزء التشغیلي في ذلك القرار والذي یعني الجزء الھا

  داخل القانون الدولي أم ال.
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إذن یمكننا طرح ذلك، لكن مرة أخرى، قد ال یكون ممكًنا الحصول على موقف مشترك یقول 

 شكًرا. بدًال من وصف وتصنیف األسئلة. بأن ھذا ھو موقفنا.

  

  األرجنتین. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 

ربما ال نوافق خالل ھذه األیام على موقف  أعتقد أن كافوس یطرح نقطة رائعة بالفعل. شكًرا.  نتین:ممثل األرج

متى ما كانت -لكن ربما تكون لدینا قائمة باألسئلة والمخاوف التي  .GACمشترك في 

كما  وأیما كانت الدولة التي تقدم ھذه األسئلة، یمكن أن تفید اآلخرین ویستنیروا بھا. -واضحة

یمكنھم االتفاق أو عدم االتفاق، لكن یمكنھم توفیر المزید من التفاصیل والوضوح لكافة الشكوك 

إذن قد یكون ذلك من الممارسات التي نقوم بھا. ولیس الحصول  التي لدیھم في الوقت الحالي.

على موقف ثابت ومشترك لكل شخص، ولكن الحصول على طلب من أجل التوضیح باإلضافة 

 شكًرا. ، التي یمكن أن تساعدنا جمیًعا متى ما تم الرد علیھا.إلى الشكوك

 

وقد یكون لدینا بعض االتفاق على بعض  قد یكون لدینا كالھما في حقیقة األمر. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 وال أستثني أنھ یمكننا االتفاق على بعض العناصر أو بعض األشیاء التي یجب قولھا. العناصر.

وھذه ھي  ا توسیع المجال والقول بأن ھذا ما یجري مناقشتھ في الوقت الحالي.لكن یمكننا أیًض

 وما إلى ذلك. GACاألسئلة التي یجري طرحھا في 

 نعم. طعام من أجل األفكار لتناول الغداء؟ ھل ثمة تعلیقات أخرى قبل أن ننطلق لتناول الغداء؟

 شكًرا لك، ممثل إندونیسیا.

 

إلى المناقشة حول  --أردت فقط أن ألفت انتباھكم مرة أخرى إلى أن  قبل الغداء. أجل، توم،  ممثل إندونیسیا:

أن نخوض  ألنھ من الناحیة األساسیة، فقد اقترحوا فقط احتمالین. فریق عمل حوكمة االنترنت.

أحدھا إمكانیة إدارة اإلنترنت بموجب وفي ظل منظمات األمم  أكثر في التفاصیل، بالطبع.

إذن بدًال من  ر غیر مقبول الیوم، أو بموجب المنظمات الدولیة الحكومیة.المتحدة، وھو أم

أو منظمات دولیة ألصحاب  IMOالمنظمات الدولیة الحكومیة، فإن ما یمكننا إنشاؤه ھو 
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لكن یجب أن یتم تقیید ذلك وإلزامھ بالمعاھدات وفًقا لما اقترحناه ي  المصلحة المتعددین.

فإذا كان لدینا معاھدات، فسوف یتعین على جمیع الدول  الدولیة.المؤتمر العالمي لالتصاالت 

  االلتزام بتلك المعاھدات وأیًضا أصحاب المصلحة المتعددین داخل تلك الدول.

واآلن، لن یؤثر ذلك على أي من المقترحات ذات الصلة بتمكین منظمات الدعم واللجان 

، نظام صنع القرارات، واالختصاصات إنھا فقط نقطة اتخاذ القرار االستشاریة، أًیا كان.

  القضائیة لتلك المؤسسات التي تتأثر بذلك.

أنا أذكر ذلك ألن الفشل في االنتھاء من كل ذلك بحلول، لنقل، ال أدري، بحلول  --واآلن أود أن 

سبتمبر/أكتوبر ھذا العام، ال أرید أن أعتبر بأن الفشل في مناقشة ذلك سوف یتبع الفشل عندما 

وكما تعلمون، لدینا نظام للمالحة في  الذي نشأ عن ذلك. GPSاالتفاقیة الخاصة بنظام نناقش 

إننا نتبع أشیاء مشابھة عندما تفشل  وال نرید ذلك في غضون أعوام قلیلة قادمة. الوقت الحالي.

واآلن نرید الحصول على نظام إنترنت واحد، نظام  الدول في مناقشة نظام المالحة الدولي.

ومن ثم یتوجب علینا التأكد من أنھ ال یجب أن یكون ھناك أي فشل في  واحد وعالمي.إنترنت 

 شكًرا. القرار النھائي في سبتمبر/أكتوبر المقبل.

 

  شكًرا جزیًال لممثل إندونیسیا.  الرئیس شنایدر:

 نعم، ممثل الوالیات المتحدة.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

ا أنني أحاول إبعاد القاعة عن الحصول على استراحة الغداء، لكنني أرید أن أوجھ ال تفھمو

الشكر إلى جمیع الزمالء الذي تحدثوا وشاركونا بوجھات نظھرھم الوطنیة، إن شئتم. ألن ھذا 

وھذه ھي القیمة الحقیقیة لھذا االجتماع الخاص في ھذا الوقت بحیث یمكننا  مفیًدا للغایة.

  المخاوف واألسئلة الفردیة.االستماع إلى 

وبشكل واضح فإن األعمال الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة، ومن حضر منا ھنا 

  والوضع في سیولة اآلن. یوم الجمعة، فإننا نعلم أن العمل ال یزال جارًیا.
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 وقد تم تعمیم مقترح جدید للتو باسم "نموذج منظمات الدعم/اللجان االستشاریة القویة".

  وأعتقد أن من الواضح أن من المبكر جًدا بالنسبة لنا أن نبدأ في الحصول على فكرة.

لكنني أردت أن أقدم اقتراًحا وربما أتبین ما إذا كان باإلمكان الحصول على وجھات نظركم 

وأتساءل عما إذا كان  ووجھات نظر المجتمع بعد ذلك عندما نعود مرة أخرى إلى الموضوع.

یساعدنا، بصرف النظر عن الشكل الفعلي للمقترح النھائي، إذا ما أمكننا أن نقدم  بإمكان ذلك أن

أنھ یجب أن یكون لھا من حیث  GACأیضًَا بعض األفكار حول طبیعة الدور الذي تعتقد 

على سبیل المثال،  القرارات التي یجري اقتراحھا للمجتمع صاحب التمكین والصالحیات؟

وأخرى حول الخطة  لى المیزانیة المقترحة أو تعدیلھا.واحدة تتمثل في االعتراض ع

 وأخرى حول إقالة مجلس اإلدارة، وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة الفردیین. اإلستراتیجیة.

إذن إذا ما نظرنا إلى أنفسنا الیوم على النحو المنظمین بھ بموجب الالئحة الداخلیة، فإننا وبشكل 

وأعتقد أن ھذه المسألة یشارك فیھا  --لمتحدة واضح وصریح ومن وجھة نظر الوالیات ا

ونحن اللجنة  ھي األولى بین آخرین متعادلین. GACأعتقد أن  --آخرون في المجتمع 

االستشاریة الوحیدة التي تتطلب نصیحتھا المستندة إلى اإلجماع من مجلس اإلدارة أن یأخذھا 

اتباع تلك النصیحة، فھناك عملیة وإذا ما رأوا أنھ ال یمكنھم  بعین االعتبار حسب األصول.

تشاوریة تفصیلیة یجب علیھم المشاركة فیھا. ولیس علیھم ذلك االلتزام أم أي أحد آخر، ومن ثم 

  أعتقد أن ھذه مسألة ھامة بالنسبة لنا یجب علینا التفكیر فیھا.

ي لكن یمكنن أنا غیر متأكد أنني سمعت ذلك بشكل صحیح، فأعتذر إن كنت سمعت بشكل خطأ.

أن أحدد ما إذا كان أفھم من بعض الدول أن الھدف الخاص بھم ھو تعدیل الدور الخاصة بـ 

GAC .ومن ثم إذا كانت ھناك إمكانیة لتوضیح ذلك، أعتقد أن ذلك سوف  مما نحن علیھ الیوم

لكن ذلك قد یفیدنا في نظرنا في الصالحیات المقترح بالنسبة للمجتمع صاحب  یكون مفیًدا.

  ؟GAC. وھل تلك الصالحیات من الممكن أن یمارسھا الصالحیات

وھذه اللحظة  ألنني أعتقد أنكم على صواب تام. إذن أرید بعض األفكار، فربما یساعدنا ذلك.

ربما من غیر  --أعتقد أنھا كانت إیران التي شددت على ذلك  --في الوقت، ربما تكون 

 یوم أو بحلول یوم األربعاء.المحتمل أن نتمكن من التوصل إلى موقف باإلجماع ال

  ألن الكثیر من ذلك ال یزال في وضع سائل.
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ونحن كنا نتطلع بالطبع إلى ھذا اللقاء من أجل القیام  --لكنني أعتقد أن ذلك سوف یكون مفیًدا 

وكیف ننظر  --ونحن  وما الذي نسعى إلیھ. بذلك، لمساعدتنا على معرفة ما یفكر فیھ الزمالء.

 شكًرا. طبیق تلك األدوات؟إلى أنفسنا في ت

 

كان ھناك بالفعل عدد من العناصر الھامة لما قلتھ  أعتقد أن ھناك نقطة واحدة مھمة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

  لكن ھناك شيء لم یخرج على ھذا النحو من الوضوح. للتو.

ك بعض فیما یخص ھذه الصالحیات المختلفة للمجتمع التي ذكرھا زمیلنا من إیران، ربما ھنا

 GACوربما كان ھناك اختالف على وجھ الخصوص فیما یخص دور  الفروق في كل منھا.

ودور الحكومات في المشكالت المتعلقة بالمیزانیة أو مشكالت السیاسة مثل اللوائح األساسیة 

ومن ثم فإننا قد ننظر في واقع األمر إلى كل من ھذه الصالحیات بشكل  وما إلى ذلك وھلم جرا.

وننظر في كل من ھذه الصالحیات وما نعتقد بأنھ الدور المناسب للحكومات فیما یخص منفصل 

 شكًرا. أرى ممثل البرازیل یود أن یقدم تعلیًقا. كل منھا.

 

وأعتقد أن ھذه  وأتوجھ بالشكر إلى ممثل الوالیات المتحدة على تلك النقاط. أجل، بإیجاز شدید. ممثل البرازیل: 

  في التعامل مع ذلك. GACایة ویجب أن تظھر كیفیة رغبتنا بصفتنا من النقاط الھامة للغ

لكنني أود فقط من منظور الحكومة التي أتبعھا، أعتقد أن ما قالھ ممثل الوالیات المتحدة صحیح 

  فیما یخص الطریقة التي تم بھا التعامل مع نصیحتنا بمعرفة مجلس اإلدارة.

ن ننسى، على الجانب اآلخر، أن الحكومة ھي مجتمع ال یجب أ --وعلى الرغم من ذلك، یمكننا 

أصحاب المصلحة أو أصحاب المصلحة المتعددین، وھي الوحیدة غیر الممثلة في مجلس 

ومن ثم فإننا نقدم النصیحة، لكن ذلك یمكن التخلي عنھ وحیث إنھ قد حدث  اإلدارة نفسھ.

لنصیحة وكیف سیتعامل معھا وھناك جانب في ا فال بأس إذن. بالفعل، أكثر من مرة واحدة.

 ولكن في النھایة، في عملیة اتخاذ القرارات، فإننا لسنا جزًءا من ذلك. مجلس اإلدارة.

وأعتقد أن أسلوبنا في ھذا الھیكل األحدث،  فنحن ال نسعى في ھذه النقطة إلى التغییر عن ذلك.

إمكانیة التأثیر على  یتمثل في أننا نوجھ النصح فیما یخص كیفیة التأكد من أجل التخلص من

القرارات المقرر اتخاذھا إذا كان نوع النصیحة التي سوف نقدمھا، والكیفیة التي سیتم التعامل 
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ومن ثم أعتقد رغم ذلك أنھ قد تكون طریقة مختلفة في النظر إلى الكیفیة التي  بھا مع ذلك.

 شكًرا. یمكن أن نؤثر بھا كحكومات على العملیة.

 

بإیجاز لو  أو نعم، لدینا تعلیقین. --ھل ھناك تعلیقات أخرى  كًرا جزیًال لمندوب البرازیل.ش  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. لدي كل من ألیس من االتحاد األفریقي وكافوس. تكرمتم.

 

أود أن أتوجھ بالشكر إلى ممثل الوالیات المتحدة على الرجوع بنا مرة أخرى  شكًرا جزیًال.  ألیس مونیوا:

ما الذي نراه  نا السؤال الحیوي والھام للغایة والذي أعتقد أننا سألناه من قبل.وأن نسأل أنفس

وھل نفكر في تغییر الطریقة التي  داخل ھذه اآللیات الجدیدة المقترحة؟ GACكدور بالنسبة لـ 

وقد ال  أعتقد أنھ یجب أن نكون واضحین بھذا الشأن. النصائح والمشورة؟ GACتقدم بھا 

على الوضوح، ربما، في ھذا االجتماع. لكن ھذا من األشیاء التي یجب  نتمكن من الحصول

علینا أن نسألھا دائًما ألنفسنا وربما نناقشھا وتكون لنا القدرة على المشاركة بھا مرة أخرى في 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ألنني أعتقد أن ھذا ھو التوقع الخاص بالطریقة التي تنظر 

السیما في سیاق كیفیة تقدیم النصیحة  خل ھذه اآللیات الجدیدة المقترحة.لنفسھا دا GACبھا 

 شكًرا. .ICANNإلى مجلس إدارة 

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 إیران.  

 

فیما یخص إقالة أعضاء مجلس اإلدارة  ھناك نقطة علینا توضیحھا. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

لك عدة مرات بأن منظمات الدعم واللجان االستشاریة تلك التي الفردیین، في الغالب، تم ذكر ذ

تقوم بتعیین عضو مجلس إدارة مع صالحیة التصویت یمكنھا إقالة عضو مجلس اإلدارة، 

ومن ثم فإن ھذه مسألة  ونحن ال نقوم بتعیین أي عضو مجلس إدارة لھ صالحیة التصویت.

قالة عضو مجلس اإلدارة من منظمات الدعم یجب النظر فیھا فیما إذا كنا في موقف یؤھلنا إل
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واللجان االستشاریة األخرى في حین لیس لدینا القدرة على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة 

 وھناك سؤال. ھؤالء.

 فھي مسألة جدیرة بالدراسة. GACولكن المسألة الخاصة بأي الصالحیات الالزمة من أجل 

للمیزانیة، وسواء كان لدینا موقف على الخطة  وسواء كنا نرید الحصول على أي موقع بالنسبة

البحثیة، فھذه من األمور التي یجب مناقشتھا. لكن إذا قلنا بأنھ لیس لدینا أي موقف في ذلك، 

 وبعد ذلك یتوجب علینا النظر في عواقب ذلك. فسوف نقوم بفصل أنفسنا عن بقیة المجتمع.

 شكًرا.

 

 أن نریح أنفسنا قلیًال. --الوقت قد حان إلعطائنا بعًضا من  أعتقد أن شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 كما أن راحة البدن من األشیاء القلیلة التي یمكن أن تساعدنا خالل النصف اآلخر من الیوم.

 لقد كان ھذا النقاش رائع للغایة وبناء. شكًرا جزیًال.

 كل من بإمكانھ ذلك. استمتعوا بغدائكم.  

 شكًرا. نعم. .2:00ة ونجتمع في تمام الساع  

 إلى اللقاء.  

 

 

 

 [استراحة الغذاء]


