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ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 
 

  

، عذًرا، تحت قیادة ممثل 28 -- 21لدینا بند جدول األعمال رقم  إذن، لنبدأ االجتماع.  الرئیس شنایدر:

وھیكل االجتماع،  ICANNالبرتغال، وستخطرنا بالمناقشات الجاریة حول استراتیجیة اجتماع 

الذي سیكون مختلًفا عن السنة التالیة، مع اجتماع "ب" بفترة أقصر، والذي سیكون في یونیو 

 .لذلك، تفضلي، الكلمة لك تقریًبا.

 

، أن لدینا تنسیق 2016أعتقد أنكم تعرفون ذلك من  شكًرا لك، وصباح الخیر لجمیع الزمالء.  آنا نیفیز:

 ونحن ندعوه االجتماع "أ" و"ب" و"ج". مختلف الجتماعاتنا.

وأعتقد أن األمر الذي أود إبرازه ھنا ھو أننا  واالجتماع "أ" ھو تقریًبا التنسیق الذي لدینا اآلن.

ا اثنین من المنتدیات العامة، أحدھا في الصباح، في الیوم الثالث، واآلخر ھو العمل سیكون لدین

 كالمعتاد.

 األمر اآلخر أننا یجب أن یكون لدینا في االجتماع "أ" وقت أكبر لألعمال عبر الدوائر.

أما االجتماع "ب"، سیكون االجتماع لنا، المجتمع. لذا، من المعتقد أن یكون ھناك عمل بالفعل 

 وبین الدوائر األخرى. GACبیننا كلجنة 

لذا، فالطریقة التي أرى بھا األمر بیننا في المجموعات الصغیرة، مناقشة األمور المتعددة، ووجود 

وعندما أقول "غیر رسمیة"، فھي تنسیق  رى.اجتماعات أخرى غیر رسمیة مع المجموعات األخ

فھي ھنا وأنتم ھناك  ccNSOألنھ، على سبیل المثال، عندما نجتمع مع  مختلف عما لدینا الیوم.

 كما أعتقد أن لدینا قدر أكبر لمناقشتھ. ولدینا أربعة أو خمسة أسئلة، وعرض وھذا ھو األمر.

لالجتماعات، فمن المتوقع أن یكون ھذا التنسیق بوجود وھكذا، عندما نفكر في ھذا الھیكل الجدید 

 أربعة أیام فقط وإجراء العمل بالفعل، العمل الداخلي، في المجتمع فكرة جیدة.

لذا، فاالجتماع "ب"، أمر علینا مناقشتھ فیما إذا كنا سنصدر بیانًا أم ال وما إذا كنا سنعقد 

 اجتماًعا مع المجلس أم ال.

 

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

 .كسجل رسمي



 GAC  ARاجتماعات –بوینس آیرس 

لذا، بالنسبة لنا، ھو تقریبًا مثل االجتماع "أ"،  ھو أكبر اجتماع في السنة.أما االجتماع "ج"، ف

 ولكن مرة أخرى، یجب تطویر تواصل أكبر بین المجتمعات.

 أما األمر اآلخر الذي أعتقد أن بعضنا یراه مھًما للغایة ھو المشاركة مع المجتمع المحلي.

الوقت إلجراء اجتماعات مع المسؤولین  وھكذا، في ھذا االجتماع "ج"، یمكننا توقع ربما بعض

 من الدولة التي سنناقش اإلنترنت والسیاسات الخاصة بھا.

واآلن، ربما یمكن أن تعرض لنا تریسي بصورة أفضل الھیكل وكیف نفكر فیھ، وألن علینا 

 ، سیكون لدینا ھیكل مختلف.2016ألنھ من  اآلن معرفة أننا یجب أن نعتمد ما نرید في دبلن.

 

 شكًرا، أنا.  سي ھند:تری

أوال بعض ھذه الشرائح بسرعة إلى حد ما ألنھ ما تشاركھ معكم آنا مھم  --سأعرض ذلك 

 للغایة.

وھذا النموذج متغیر، ویرجع ذلك إلى أن ھناك العدید من الصراعات ألن االجتماعات أكبر 

 كثیًرا اآلن مما كانت في السابق.

 الشریحة التالیة.

وأتذكر شخص ما كان یقول في االجتماع السابق، "أوه، ھل علینا تغییر ما  .علینا إجراء التغییر

التي تدعم اجتماعاتنا، وجمیع المترجمین  ICANNولكن، علینا ذلك ألن موارد  لدینا؟"

الودودین في خلفیة القاعة، وجمیع المعدات الرائعة لن تكون متوفرة لنا ألكثر من أربعة أیام في 

 یس لدینا خیار بالنسبة لذلك.االجتماع "ب"، لذا ل

 شكًرا. الشریحة التالیة.

 یبدوا أنھا ال تظھر بالفعل. ھل یمكنكم فقط الضغط عدة مرات؟ --لذا، نحتاج قبل الوصول إلى دبلن 

نحتاج لوجود وجھة نظر قبل دبلن لما ستبدو علیھ االجتماعات عند التقدم فیما إذا كانت ھناك 

تدفق في أعمال المبادئ التشغیلیة، ألنھ قد یكون ھناك أمور نحتاج أي تغییرات مطلوبة بالفعل لل

وكیف  وستتولى آنا قیادة ذلك. ال أعلم. لتغییرھا في المبادئ التشغیلیة لدعم ھذه االجتماعات.

 سنتوافق مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة األخرى.
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 د إلى الشریحة السابقة.ع ھذه الشریحة الموجودة اآلن، ھذا ھو المقترح، عذًرا.

 نفسھا حول كیفیة رؤیتھم لعمل ھذا. ICANNھذا ھو الھیكل المقترح من 

 التالي.

وما إذا  كما قالت آنا، عند عملنا أنا وھي على ذلك، ال یتغیر االجتماع "أ" بالفعل بصورة كبیرة.

 متأكًدا. ستتمسك بما حصلت علیھ في ھذا المقترح رفیع المستوى أم ال، لست ICANNكانت 

وستعرف آنا أكثر، ولكن لدیھم جمیًعا ھذا النوع من االحتفاالت العامة والموضوعات رفیعة 

وھذا  المستوى ومنتدیات الترحیب في الیوم الثالث، لذا ما یشبھ إلى حد ما یوم االثنین اآلن.

بیًرا ولكن بعیًدا عن ھذا، لیس ھذا تغییًرا ك شيء یمكننا نظر عدم وجود اجتماعات حولھ.

 بالفعل، ألیس كذلك؟

 الشریحة التالیة.

ستكون فقط أربعة  ھذه ھي الشریحة التي حدثت فیھا تغییرات والتي تحتاج ألكثر الحوارات.

لذا،  أنھا ستركز على المناقشات عبر المجتمعات. ICANNأیام، واألربعة األیام التي تتمنى 

بذلك من خاللھا، وذلك عبر العصف ھناك مجموعة كاملة من الطرق التي یمكنكم القیام 

ولكن، لن تكون بأي صورة كافة  الذھني، وھذه بعض األفكار التي توصلت إلیھا مع آنا.

مع ذلك، فاألمور  األفكار، وأنا متأكد أنكم ستستدعون أفكاركم بعد أن أنتھي من ھذا العرض.

ربما، بسبب  ھذه النقاط.مثل عدم االجتماع مع المجلس أو عدم تقدیم بیان، وتوفیر الوقت في 

أنھ اجتماع أكثر، ومشاركة محسنة عن بعد عبر اإلنترنت، حتى یشارك قدر أكبر من الناس 

وربما سیتیح التركیز على العمل خالل مسار الیوم مع الدوائر  عن بعد ولیس مادًیا بالفعل ھنا.

بھا انفتاًحا  تتحدث عن نفسھا، كما كانت، في قاعة االجتماع الخاصة GACاألخرى ولیس 

للحوار عبر المجتمع بدون الحاجة إلضافة وقت كبیر للغایة ألي أیام ألنكم لن یكون علیكم 

 ھذه كانت بعض األفكار. خالل كثیر من الیوم. GACالحدیث بالفعل إلى 

 الشریحة التالیة.

 ھذا ھو االجتماع الذي أصبح أكبر وتركیزه على التوعیة.

االجتماع الذي یكون فیھ االجتماع الحكومي رفیع المستوى أو قد من المحتمل أن یكون ھذا ھو 

سیكون على نشاط التوعیة  ICANNتریدون وضعھ بصورة دائمة ببساطة ألن تركیز بقیة 

 وقد یكون متسًقا كموضوع، ولكنكم قد تقررون عكس ذلك.
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حكومیین من كما أن ھناك احتمالیة، بسبب الوقت اإلضافي لدیكم، بالحدیث إلى المسؤولین ال

الدولة المضیفة، والتطلع إلى الدوائر المختلفة والمجتمعات المتنوعة ربما أنكم ال تشاركون 

مرة  دائًما، مثل أصحاب المصلحة التجاریة أو مجموعات السجالت خالل ھذا االجتماع.

 فقد حللنا ذلك فقط. أخرى، لسنا متأكدین.

 الشریحة التالیة، شكًرا.  

لیة المقترحة، آنا ستتابع قیادة ذلك، وسأواصل دعمھا وتوثیق المواد من لذا، الخطوات التا

للنظر في  GACوربما تریدون إعادة اقتراح مجموعة عمل الستراتیجیة اجتماع  األمانة.

 استراتیجیة االجتماع الجدیدة ھذه.

نا نحتاج كما أن وبالتأكید العمل مع منظمات الدعم واللجان االستشاریة التي شاركت فیھا آنا.

أو أنتم تحتاجون لمنصب تكونون جاھزین  --العمل األھم، نحن نحتاج لمنصب  --لوجود 

 على قمتكم ولن نكون جاھزین. 2016للمصادقة علیھ قبل دبلن، ألنھ بخالف ذلك سیكون 

 نعود إلى آنا. أجل. ھذه ھي نھایة العرض، كما أعتقد، ألیس كذلك؟ أعتقد أن ھذا كل ما في األمر.

 

لذا، كما قد تتذكرون، وصل كل شيء من مجموعة عمل استراتیجیة  شكًرا جزیالً.  ا نیفیز:آن

كنت أنا وسوزان من الوالیات المتحدة وتریسي من ترینداد  GACلذا، من  االجتماعات.

ولذا، نحن اآلن نعمل مع الدوائر األخرى ألن الجمیع یحاول رؤیة كیفیة استخدام  وتوباجو.

ویوافق الجمیع على أننا نحتاج لوقت أكبر بیننا بسبب ما نتناولھ ھنا،  ل.الوقت بصورة أفض

حتى إذا كان لدینا موضوعات مختلفة ربما، في نھایة الیوم، نناقش نفس األمر، وھذا أفضل 

 ونحتاج وقت لذلك. GACكثیًرا إذا كنا نعرف أنفسنا ومناصبنا حتى في 

ا كان لدیكم بعض األسئلة أو المخاوف وأرغب في لذا، فمع تقدیم ھذا العرض، أود معرفة ما إذ

 مناقشة تنسیق االجتماع "ب".

 لذا....  

 أولجا، من األرجنتین.  

 

 ھل یمكنني طرح سؤال؟  ممثل األرجنتین:
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 نعم، بالتأكید.  آنا نیفیز:

 

أكون في مجموعة بالمناسبة، للتسجیل، طلبت أن  شكًرا لك آنا، وشكًرا على العرض تریسي.  ممثل األرجنتین:

العمل ھذه، وأرسلت كافة األوراق التي كانت معقدة إلى حد ما، وبعض األسباب أني لم یتم 

 بل مع المنظمین. لیس معكم. وقد ضاعت في الرسائل المتبادلة كما یبدو. قبولي أبًدا.

أعتقد أن النیة ھي أن تكون بعض االجتماعات أصغر حتى یمكن  ولكني لدي سؤال عام.

 ھل ھذا صحیح؟ تھم في دول ال یمكننھا عقد اجتماع الیوم.مواءم

وھذا نوع من  لذا، إذا كانت لن تحد من التسجیل، فكیف یمكنكم تحقیق تصغیر حجم االجتماع؟

 السؤال الفلسفي.

 

حسًنا، ولكن  --لذا، أعتقد  ، ألیس كذلك؟GACحسًنا، ھذا سؤال أكبر ال یتعلق فقط بقرار   آنا نیفیز:

یعود لي في اتخاذ قرار حول كیفیة معالجة ھذا، ولكن لن یكون ھناك تسجیل حیث األمر ال 

 لدینا اجتماع "ب" في الوقت الراھن.

فھو یتعلق  لذا، فاألمر لیس للعالم. لذا، بقدر ما أفھم، سیكون لدینا اجتماع "ب" بالفعل للمجتمع.

 شيء، سوانا.ولیس ھناك أي عرض، لیس ھناك أي  األمر یتعلق بالمجتمع. بنا.

 

ربما یمكنني الرد على مخاوف أولجا باإلضافة إلى طرح سؤال، أو تقدیم اقتراح أیًضا، أنا   ممثل ترینیداد وتوباجو:

 ممثل ترینداد وتوباجو.

أحد المشكالت التي  --لذا عدد القاعات  سیتضمن االجتماع "ب" أیًضا معدات أقل في القاعة.

لذا، بالرغم من أن ھناك  للقاعات المطلوبة لالجتماعات.ھي العدد المادي  ICANNتواجھھا 

لذا،  بعض األشخاص الذین قدموا إلى االجتماع، ال یتطلب الفندق أو المنشأة نفس عدد القاعات.

وحتى بالرغم من  یمكن للدول التي لیس لدیھا منشآت كبیرة للمؤتمرات استضافة االجتماعات.

 یمكن أن تستمر في المحاولة واالنتقال، إن لزم األمر.أن الفنادق قد ال تكون بھذا الحجم، 
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كذلك، أحد االقتراحات التي لدي، ربما، لالجتماع "ب"، اآلن ھي أن لدینا مجموعات عمل یتم 

، ربما یمكننا استخدام االجتماع "ب" للقیام بجلسات وجًھا لوجھ لمجموعة GACإنشاؤھا في 

أعتقد أن مجموعة عمل  --ا، فمثل ما قمتم بھ بالفعل لذ العمل وجعلھ أكثر شموالً عبر المجتمع.

األسماء الجغرافیة، یمكن أن یكون لدینا تفاعل أكبر مع المجتمع في ھذه االجتماعات، وربما 

 كما قد تكون ھذه طریقة للتعامل مع االجتماع "ب" وتحقیق الھدف. عامة أقل. GACجلسات 

 شكًرا.  

 

 أیة سؤال آخر؟  آنا نیفیز:

 ممثل المملكة المتحدة؟ عفًوا؟

 

شكًرا لك آنا، على العرض وتناول إعادة التوجیھ الھادئ بالفعل  طاب صباحكم. نعم، شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

 إنھ أمر مھم جدا. لھیكل االجتماع.

أعرف فقط أن لدینا  إنھ "أ"، حسنًا. --ھل ھو یبدا  أوالً، مراكش، ھل ھذا اجتماع "أ" أم "ج"؟

 اجتماع حكومي رفیع المستوى في ھذا االجتماع "أ"، لذا أعرض ھذه المالحظة فقط.

، وربما GACو ICANNبالنسبة لالجتماع "ج"، التوعیة، أعتقد أنھ ھدف مھم للغایة في 

 مفتوًحا والذي عقدناه فیما سبق. GACعنصر واحد من تخطیط ھذا االجتماع سیكون منتدى 

 وجدول األعمال، وما إلى ذلك. GACة لتحقیق تقدم في التوعیة بلجنة كما أننا نرى ھذه فرصة كبیر

النقطة األخرى ھي أننا یجب أن نحتفظ دائًما بخیار إصدار بیان مع نصیحة إلى المجلس، مھما 

أعني، یمكنني رؤیة مواقف حیث یمكن التركیز على العمل المھم  یكن نوع االجتماع المنعقد.

كما أني ال أرغب في النص على فترة ممتدة قبل  لى المجلس.وسنرغب في تقدیم النصیحة إ

 تقدیم بیان بالفعل، ھكذا، إذا كان ذلك ال یزال الوسیط الرئیسي لتقدیم النصیحة إلى المجلس.

لذا، فھذا ھو ردي األول على ھذا السؤال حول االجتماع من النوع "ب" والسؤال حول 

 ن حول ھذا، بالطبع.ولكني أرغب في سماع اآلخری موضوع البیان.

 شكًرا.  
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بالفعل، في عالم مثالي، سیكون االجتماع "ب" اجتماًعا مباشًرا فقط  نعم، ھذا صحیح، مارك.  آنا نیفیز:

ولكن بالفعل، قد یكون ھناك بعض مشكالت  لألعمال الداخلیة ولنا لعقد اجتماعات فیما بیننا.

االجتماع "ب" سیكون في مارس،  وألن الضغط، ثم سیكون علینا االستمرار في العمل.

 باألساس، واالجتماع "ج" في نھایة السنة، لذا، لدینا شھر بینھما لن نقوم فیھ بتقدیم أي بیان.

 لذا، فھذا شيء نرى أننا یجب أن نفكر فیھ.

ما أود عرضھ ھنا أننا سنحتاج لوجود الجمیع في االجتماعات "ب" التي سیكون فیھا بیان، 

ر مستحیالً معرفتھ ومن المستحیل قول ذلك في المبادئ التشغیلیة في ولكن ھذا شيء یعتب

 االجتماع ب، ولن نصدر أي بیان.

لذا، أعتقد أنھ في االجتماع "ب"، لدینا مرونة  من ناحیة أخرى، یلزمنا البیان باجتماعات كلیة.

 كبیرة، ونرى مع الرئیس ونوابھ ما سیكون النموذج األفضل، واألكثر مناسبة.

ر ھو أننا لیس لدینا العمل عبر المجتمعات ھذا ولیس لدینا عمل بیننا، كما أننا ال نعمل مع األم

 كما أن ھذه عدة أمور رأینا أنھا یجب تجاوزھا في ھذا النموذج الجدید. --لذا  الدولة المضیفة.

ن لذا، في االجتماع "ب"، سیكون لدینا فقط أربعة أیام، ولكن ربما سیكون لدینا وقت للبیا

ولكن، ربما ھنا علینا بالفعل  واالجتماع في مختلف اإلعدادات واإلعدادات غیر الرسمیة.

 االعتماد على الرئیس ونوابھ التخاذ قرار حول ذلك.

 ھل توجد أي أفكار إضافیة حول ذلك، رجاًء؟ ھل توجد أیة تعلیقات أخرى؟ ال أدري.

 

أعتقد أن لدینا كحكومات العدید من  ممثل المملكة المتحدة.أود فقط دعم ما قالھ  شكًرا جزیالً.  ممثل نامیبیا:

فقد أتینا من أجزاء مختلفة من العالم، وبالتحدید من حیث الجزء  المشكالت التي علینا مناقشتھا.

 التي أتیت منھ، سیكون الناتج الرسمي ألسبوع من المداوالت نموذج ما لبیان أو ما شابھ.

نجمع المشكالت لالجتماع "أ" أو "ج"، أعتقد أننا قد نواجھ تحدًیا في وبالطبع عندما  --لذا، أنا 

 محاولة تجمیعھا كلھا في بیان لم یتم تجمیعھ أو مر یوم طویل للسنة بأسرھا.

 لذا، لن یكون البیان، في رأیي، ناتًجا مھًما لعمل األسبوع.
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ات "ب"، بالطبع، أرید فقط اإلشراف إلى الصالحی فقط أمر مختصر. --واألمر الثاني ھو 

سیقومون كما تعرفون بتحدید مواطن التغییر في  GACأعتقد بصورة عامة أن جمیع أعضاء 

ال أرید فقط أن یكون الوضع أن لدیكم مجموعة العمل  المبادئ التشغیلیة للمرة المتوقعة القادمة.

لتشغیلیة حیث على استراتیجیة االجتماع، كاختصاصات، ربما، لتحدید التغییرات على المبادئ ا

 لذا، ربما یمكننا إعادة صیاغة ذلك إلى حد ما. یكون ھناك لجنة لذلك.

أعرف أن ھناك موضوع تنافسي ألننا نرید الحفاظ على  أما األمر الثالث فھو التسجیل.

محدودیة ذلك، ونرید الحفاظ على كونھ صغیًرا، كما نرید القیام بعمل داخلي، ولكني إذا كنت 

ولن  لیس بالضرورة ھناك تسجیل لالجتماع. --صحیحة، فلن یكون ھناك تسجیلي أفھم بصورة 

أبحث بشدة في ذلك، ألننا یجب في بعض األحیان في الحكومة أن یكون لدینا دعوة إلى 

وإذا لم یكن لدیكم أي مؤشر أو وثیقة یمكنكم، كما تعرفون، في بعض  االجتماع، حتى نتحدث.

ض لالجتماع، على وجھ الخصوص في أفریقیا، من حیث أتیت، األحیان مصادقة طلبكم للتفوی

  فمن الصعب إصدار ذلك.

وبعدھا قد  لذا، قد یؤدي ذلك في النھایة إلى موقف ال یكون لدیكم فیھ أشخاص حاضرین.

  شكًرا. لمخاطر عدم الوصول إلى النصاب القانوني في اجتماعاتنا. GACتتعرض 

 

  ، سؤال جید للغایة للنقاش.حسًنا شكًرا. حسًنا.  آنا نیفیز:

 .GACلقد وضعنا ھنا فقط المبادئ التشغیلیة في  لذا، النقطة األولى، رسالة المبادئ التشغیلیة.

ألن بعضنا یجب أن یقتبس أمور، ولكن لیس ذلك في مبادئنا التشغیلیة حتى ال یمكننا العمل مثل 

ا تغییر شيء ما حول المبادئ التشغیلیة، لذا، یتم ذكر ھذا فقط، ألنھ، إذا كان یعني أن علین ھذا.

 لذا، لن نناقش شیًئا حول المبادئ التشغیلیة. وقفة. ھذا كل شيء. ال یمكن إنجازه.

لذا، لیس األمر بسبب أنھ غیر متوقع في  یتعلق األمر فقط بالتفكیر أنھ إذا كان علیكم تغییرھا.

  ماعاتنا.المبادئ التشغیلیة أننا لن یكون لدینا تنسیق جدید الجت

وبالطبع، ستتم دعوة كل شخص یمثل  تتمثل النقطة األخرى في الدعوة إلى االجتماع. --لذا 

  وعلیھ أن یكون في االجتماع. GACوفًدا إلى 
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لذا،  لذا، النقطة ھنا لآلخرین الذي ال یشكلون جزًءا من المنظمات الداعمة / اللجان االستشاریة.

ي یشكلون جزًءا من اللجان االستشاریة أو منظمات نحن لن نتحدث ھنا عن األشخاص الذ

 لیس كذلك على اإلطالق. الدعم.

عندما أتحدث عن عدم الرسمیة، فاألمر  لذا، ھناك دعوة بالطبع. وكل شيء سیكون رسمًیا.

بل  لذا، ال شيء یتعلق بأعمالنا. ھذا النوع من االجتماعات الذي قد یكون لدینا. --یتعلق أكثر 

حسًنا بالطبع، لیس البیان بالفعل سیناریو لكافة  مطور وأن علینا أن نحقق نتائج.حول العمل ال

  لذا، یجري العمل على ذلك. األعمال التي طورناھا ھنا، ولكنھا أكثر نصیحتنا إلى المجلس.

ولكن النقطة ھي أننا ال نحتاج بالفعل إلى بیان لتلخیص العمل أو إصدار نتائج أو نتائج رسمیة 

 التي ننجزھا خالل األربعة أیام.لألعمال 

والموضوع أن االجتماع  فسیكون االجتماع رسمًیا. لذا، مرة أخرى، ھناك أمر رسمي ھنا.

وما أعنیھ بالجھات الخارجیة،  من الداخل ولیس للجھات الخارجیة. ICANNسیكون لمنظمة 

 كافة األشخاص الذي ال یشكلون جزًءا من الدوائر.

 ممثل إیران.

 

  شكراً جزیالً على الترتیبات. طاب صباحكم. شكًرا.  ان:ممثل إیر

وأحد الموضوعات الرئیسیة في  لدي بعض المخاوف على الخارج/ الداخل، وما إلى ذلك.

واآلن، نحاول التمییز بین الخارج والداخل وما إلى  العملیة ھو االنفتاح والشمولیة وما إلى ذلك.

  ھذه نقطة. ذلك.

ففي بعض االجتماعات السابقة، قررنا أن ما نقوم بھ سیكون مفتوًحا، باستثناء أما النقطة الثانیة، 

لذا، أنا ال أفھم أننا حاولنا طرح ھذا االنطباع بأننا نرید استبعاد بعض األشخاص  البیان.

اآلخرین من خالل وضع خطة تقول أن ھؤالء یمثلون الجھات الخارجیة، أما ھؤالء فیمثلون 

  وأنا اآلن أواجھ صعوبة. مجتمع، وما إلى ذلك.الجھات الداخلیة، ال

أنا ال أعلق على ذلك ألني أنتظر  أما المشكلة الثانیة، فإذا كنت أفھم جیًدا البیان الذي نصدره.

، ویجب أن یبقى GACولكن، من وجھة نظري، فإن البیان ناتج مھم للغایة للجنة  توضیحكم.

 على األقل منذ آخر سنة وما إلى ذلك.صادًرا كما ھو بالطریقة التي اتفقنا علیھا 
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وال نرید أي ترتیب لالجتماعات "أ" و"ب" و"ج"، ولدینا تأثیر على  ھذا أمر بالغ األھمیة.

لذا، رجاًء مراعاة ھذا األمر المتعلق بالداخل  الطریقة التي نناقش بھا البیان ونصدر البیان.

 شكًرا. .ICANNسق مع مبدأ عملیة والخارج، أو الداخلي والخارجي، فربما یكون أمر لن یت

 

یرجع  --عذًرا  --عندما أتحدث عن الداخلي والخارجي  عذًرا. أود أن أرد على الفور. شكًرا.  ممثل البرتغال:

لذا،  مفتوحة للغایة. مفتوحة. لذا، فكافة االجتماعات ستكون مفتوحة. ذلك إلى لغتي اإلنجلیزیة.

  كان، وأي شخص یمكنھ القدوم إلى ھنا.النقطة ھي أنكم یمكنكم الذھاب ألي م

كما أن الموضوع الرئیسي ھنا ھو أن االجتماع یجب أال یكون مفتوًحا للعالم بمعنى إذا لم أكن 

، فیمكنني متابعة القدوم ھنا في أي GAC، وإذا أصبحت غیر عضو في GACعضًوا في 

  اجتماع، ألیس كذلك؟

ب أن یركز االجتماع بالفعل على جمیع ولكن، من حیث المبدأ، في االجتماع "ب"، یج

 األشخاص الذي یشكلون جزًءا من اللجان االستشاریة أو منظمات الدعم.

فسیكون االنفتاح  لذا، فلیس ھناك شيء نقوم بھ فیما یتعلق باالنفتاح. لذا، سیكون ھذا عملنا.

بحوار أكبر مع كافة وبسبب االنفتاح، نرید أن نقوم  وسیمثل مشكلتنا الرئیسیة. موجوًدا بالطبع.

لذا، ھناك عدم مخاوف  أما بالنسبة للبیان، فھو بالضبط ما قلتھ. األعضاء اآلخرین في المجتمع.

كذلك، یجب أن یكون لدینا بیان ألنھ متوقع وھو فقط ناتج ما حصلتم علیھ من  مطروحة ھنا.

ن ھذا ملخًصا وال یھم ما إذا كان ھناك نصیحة للمجلس أم ال، أو إذا كا .GACاجتماعات 

  شكًرا. لذا، ھذا ما نحتاج لمناقشتھ بالضبط. حسًنا. الجتماعاتنا.

 ممثل إسبانیا؟  

 

  وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا.  مندوب أسبانیا:

وسیكون االجتماع "ب"  تعتبر االجتماعات من النوعین "أ" و"ب" ھي التي نعرفھا تقریبًا.

تبدو مغرمة بجدولة الجلسات قبل بدء  ICANNحسًنا، ذلك مختلف بوضوح، ألن  مختلًفا.

 لذا، نحن ال نعرف أبًدا إذا كانت االجتماعات ستستمر ألربعة أیام. االجتماعات وبعد نھایتھا.

 وھذا تعلیق جانبي.
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لدي بعض المخاوف فیما یتعلق باحتمالیة أال یكون ھناك خدمات ترجمة وتدوین وتسجیل 

تماع الفعلیة، ألن ذلك یتضمن أننا ربما نحاول جذب عدد لالجتماع "ب" وكذلك قلة قاعات االج

أقل من األشخاص إلى االجتماع "ب"، وال أعتقد أنھ یحافظ على التوعیة بأنھ لیس فقط 

ICANN  ولكن أیًضاGAC .من سعى لتحقیق ذلك طوال ھذه السنوات  

وین وإذا لم تكن ھناك خدمات ترجمة وتد ومشاركتھا. GACكما نرید توسعة عضویة 

  وتسجیل وما إلى ذلك، فیمكن أن تكون ھذه مشكلة لبعض الدول التي ستأتي إلى االجتماع.

على قمة ذلك، إذا لم یكن لدینا جدول أعمال مناسب، سیتفرق األشخاص خالل االجتماع على 

وال أعرف ما إذا كانت  بعد الظھر. GACمجموعات عمل مختلفة، وسیكون ھناك فقط تجمع 

ستقدم تصریًحا للموظفین المدنیین للقدوم إلى االجتماع. ألنھم یمكن أن یروا بعض الحكومات 

  جدول أعمال مناسب والمشكالت التي ستتم مناقشتھ وكذلك النتائج.

  وما نناقشھ ھنا حول البیان یمثل نقطة مھمة للحصول على تفویضات بالقدوم.

عضاء في مجموعات العمل أ GACكما أن لدي مخاوف أیًضا أال یكون العدید من أعضاء 

لذا، فقد تكون تائھة إلى  .GACأعني، مجموعات العمل التي تأتي من خارج  عبر المجتمعات.

عندما یأتون ھنا، فھم ال یعرفون أین یذھبون، وأي مجموعة نشارك فیھا، وإذا كان  حد ما.

وائر االجتماع "ب" سیتضمن حضوًرا أقل من المفترض، فسیتم تكریسھ للتواصل مع الد

األخرى وما إلى ذلك، ولن یكون عادالً أن نتخذ أي قرار جوھري في ھذه االجتماعات ألن 

  قد ال یشاركون في االجتماعات. GACالعدید من أعضاء 

كما تم االقتراح أیًضا، بعد الظھر، لألشخاص الذین ال یحضرون بنفسھم االجتماعات 

ولكن علیكم مراعاة مختلف  ل الیوم.الموجودین فیھا ویقدمون تحدیثا حول ما یجري خال

وعندما تكونون في المنزل، من الصعب للغایة أن تتصلوا كافة األوقات  المناطق الزمنیة.

باالجتماع، ألنكم في مكتبكم ولدیكم عناصر تشویش، كما أن علیكم القیام بأمور أخرى، وربما 

  الل الیوم.لمعرفة ما یجري خ GACتكون في منتصف اللیل ولن تتصلوا بجلسة 

على الجانب اآلخر، كما قلت، بالنسبة للحكومات، من المھم االطالع  لذا، لدي بعض المخاوف.

ولكن على الجانب اآلخر، لدي مخاوف من أنھ إذا لم  على جدول األعمال وأیًضا وجود نتائج.

 تكن لدینا مشاركة كافیة، فلن نحصل بالضرورة على نتائج. ألن العدید من األشخاص في

GAC .لن یشاركوا في المناقشات 
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  وعلینا تعدیل ذلك. على الجانب اآلخر، فقد تمت الموافقة بالفعل على ھیكل ھذا االجتماع.

وعلینا التفكیر في  ولكن ال یزال المقترح الموضوع لالجتماع "ب" غیر ناضج بالنسبة لي.

ة وتنفیذ أقصى قدر في كیفیة الجمع بین الحاجة لتحسین المشاركة والشمولیة وكذلك المرون

 شكًرا. األیام األربعة.

 

 توماس. عذًرا. أنت. --ال أعلم  شكًرا لك، ممثل أسبانیا. لدي الوالیات المتحدة والمغرب. حسًنا.  آنا نیفیز:

 الرئیس. توماس.

 عذًرا.

فقط للرد على الفور على أمر واحد ھو أن خدمات التدوین والترجمة ستتوفر لدینا في االجتماع 

ولكن  واألمر ھو أنھ لن تتوفر ھذه الخدمات بجانب ھذه األیام األربعة. "ب" لألیام األربعة.

وعندما أتحدث عن ذلك بصورة غیر رسمیة،  خالل األیام األربعة، سیكون كل شيء رسمیًا.

الدعوات  سیكون كل شيء رسمیًا. --لذا  فاألمر یتعلق بعقد االجتماعات بصورة مختلفة.

  وما إلى ذلك.واالجتماعات 

ولذا، علینا  ھذا ما نناقشھ ھنا. ولكن إذا كنت ستصرون على االجتماعات الكلیة، فال بأس.

 العمل على نضج ھذه الفكرة ھنا.

 إًذا، توماس، تفضل.

 

وال  ذلك. GNSOأوالً، أرسلت لكم وثیقة تقدم بعض المعلومات عن كیف تناقش  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

  ولكني ال أتذكر ما إذا كانت القیادة وحدھا أو جمیعكم. تم إرسال ذلك. --م أعرف ما إذا كنت

لذا، فالشيء الذي تحتاجون لمعرفتھ ھو أن رؤساء المنظمات الداعمة / اللجان االستشاریة بدأوا 

المشاركة فیما بینھم لمحاولة تبادل انطباعاتھم في دوائرھم عن كیفیة استخدام ذلك، على سبیل 

ویرجع ذلك، إذا اتفق الجمیع إلى أنھ یجب  طرح ذلك شعوًرا بأن ھناك بعض التنسیق.المثال، ی

أن یكون ھناك بعض الوقت لتفاعل المجتمع، لكنھم یخططون لھ داخلًیا، حتى یتوقعوا أیام 

كما أعتقد أننا یمكننا أیًضا  مختلفة لتفاعل المجتمع، ولإلجراء الداخلي، ثم بالطبع لن یعمل ذلك.

قد  ICANNبمعنى، أحد األمور أن اجتماعات  --استراتیجیة االجتماع ھذه كفرصة أن نرى 

  تذھب إلى دول ال یمكنھا بخالف ذلك.
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أعتقد أن أحد االنطباعات حول سبب تفكیرھم  وال أود الحدیث عن الجھات الداخلیة والخارجیة.

 شاركة حكومیة أقل.أن االجتماعات ستكون أصغر أم ال، على سبیل المثال، ألنھم یتوقعون م

 وربما حول الدولة التي قد یحضر فیھا عدد أكبر من الحكومات من تلك المنطقة المحددة.

ولكنكم قد تعرفون أن ھناك كثیر من مناقشات األعمال والمعامالت التجاریة المعدة أو التي 

  .ICANNتمت مناقشتھا في اجتماعات 

استناًدا أیًضا  ICANNبعض اجتماعات  لذا، ھناك عدد من األشخاص یحضرون على األقل

إلى الدولة وما إلى ذلك، ویكون لدیھم بالفعل موضوعات تجاریة، ال ترتبط مباشرة بالسیاسة 

كما أن ھناك افتراض بأن ھذه المعامالت التجاریة ستركز  .ICANNالتي تتم مناقشتھا في 

أشخاص أقل من جانب أكثر على االجتماعات "أ" و"ج" وسیكون ھناك على وجھ الخصوص، 

لذا، أعتقد أنھ لن یكون من المتوقع على اإلطالق أن  األعمال مما ھو الحال في االجتماع "ب".

  یكون ھناك أشخاص أقل من الحكومات في االجتماع "ب"، فقط للتوضیح.

أحدھا ھو أن ھناك ممیزات وعیوب الستغراق  وبعد ذلك، ھناك أمور متعددة علینا التفكیر فیھا.

وأرى النقطة التي طرحھا ممثل إیران أن ھناك أمر علینا دائًما  وقت في صیاغة البیان.ال

ھل یمكن أن  السؤال ھو: وھو أحد العناصر األساسیة لنا لتقدیم النصیحة إلى المجلس. إنجازه.

  یكون لدینا مناسبتین فقط سنویًا لتقدیم النصیحة حول السیاسات في البیان إلى المجلس؟

لذا،  وقد یعتمد ذلك على القنوات األخرى لنصیحة المجلس. قد یكون علینا اختباره. وھذا شيء

 من ثم، سیكون السؤال ھو: یمكننا دائًما إرسال خطابات في أي وقت من السنة إلى المجلس.

أو لنقل إلى أي درجة نحتاج لوقت للحدیث كل منا إلى اآلخر مادًیا في  --كیف یمكننا إعداد 

قد نحتاج أن نتمتع بقدر  ن نتمكن من توجیھ النصیحة إلى المجس أو إلى اآلخرین؟اجتماع قبل أ

كما أن  قلیل من االبتكار وربما فقط الختبار بضعة أمور أیًضا من حیث العمل بین الجلسات.

وإذا كنا  لدینا اآلن عدًدا من مجموعات العمل، التي تمثل أیًضا فرصة، في نفس الوقت، لتحدي.

 GAC، فقد یتسبب ھذا في راحة للجنة GACءة في الربط بین مجموعات العمل ونتسم بالكفا

  في العمل والنقاش.

بالكامل إلى الدخول في  GACوألن األمر قد یتم إعدادھا في مجموعات العمل حتى ال تحتاج 

في مرحلة تكون فیھا األمر متفقًا علیھا بصورة  GACولكنھا یمكن أن تأتي إلى  كل مشكلة.

وإذا لم یتم  .GACغیر رسمیة بالنسبة ألصحاب المصلحة الرئیسیین أو الدول الرئیسیة في 

وأعتقد أن األمر كذلك  تنسیق األمر بصورة مناسبة، فقد یحسن حتى أعمالنا ویجعلنا أقل كفاءة.

 ھنا.
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قیام بالمزید، والتي لم ننجزھا، ولكن ھناك عدة مرات فأحد العناصر التي قد نبدأ في محاولة ال

طرحتھا أنا وآخرین، ویمكننا البدء في إجراء تخطیط سنوي للمشكالت ذات الصلة باإلطار 

كذلك، یجب أن یكون لدینا  الزمني، على سبیل المثال، من خالل قول أن ھذا أمر عاجل للغایة.

لذا،  ا تكون األمور األخرى أقل إلحاًحا.على موضوع في لحظة محددة بینم GACإجماع في 

لن نناقشھا في اجتماع واحد، ولكننا سنجدول بالفعل النقاش حول مشكلة محددة في اجتماع 

حتى  GACلذا، بالمثل، یعتبر التخطیط السنوي لألولویة والمشكالت أمًرا لم تقم بھ  آخر.

  اآلن، على حد ذاكرتي، وھو ما قد نبدأ في القیام بھ:

أ، ھناك عدد من الموضوعات التي قد تساعدنا بالفعل في استخدام ھیكل االجتماع الجدید ھذا  كما

وأعتقد أننا یجب أال نرى األمر فقط كما لو أن لدینا وقت أقل في  بطریقة تعرض فرًصا جدیدة.

 كیف نعتقد، بالتشاور مع آخرین، أننا ومرة أخرى، السؤال ھو: االجتماع "ب"، وھذه ھي مشكلة.

إذا اتفقنا مع جمیع اآلخرین، یمكننا  --ربما یمكننا  یمكننا أن نتفاعل بأفضل صورة مع اآلخرین؟

وبدالً من مناقشة نفس  القیام باجتماع في مجلس المدینة لیوم واحد حیث یجتمع الجمیع مًعا.

، فقد نجلس جمیًعا معا ALACوساعة مع  ccNSO، وساعة مع GNSOالمشكالت لساعة مع 

لذا، ھناك الكثیر من الطرق لمحاولة إنجاز  أمور أكثر بطریقة أكثر انفتاًحا وتفاعلیة.وننجز 

  ولن نعرف قبل أن نقوم باألمور ما إذا كانت تعمل في بعض المناطق أم ال. األمور بالفعل.

أننا  --وآنا وتریس محقان  --ولكن األمر ھو  لذا، ھناك قلیل من المعلومات وغذاء الفكر.

 شكًرا. طة ما في دبلن لما سنحاول القیام بھ األقل للسنة المقبلة.نحتاج لخ

 

لذا، سوزان من الوالیات  ھذا ما نحاول طرحھ بالضبط. شكًرا جزیالً لك، توماس. نعم.  آنا نیفیز:

 المتحدة، تفضلي.

 

  وشكًرا لك توماس على عرض ھذه النظرة العامة. شكًرا، أنا.  ممثل الوالیات المتحدة:

وقد  عملت مع تریسي وآنا في مجموعة العمل عبر المجتمعات الستراتیجیة االجتماعات.لقد 

ولكني أعتقد أن آنا قد  كانت اجتماعات مكثفة للغایة عبر عدة أیام لمناقشة الخیارات المختلفة.

أن  --وأعتقد، توماس، شكًرا لك على تذكیرنا  --طرحت النقطة بالضبط لمحاولة نقلھا لنا 

كما  وكلنا نشتكي من ذلك. لرئیسیة كانت تجمیع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.النقطة ا
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وكانت الفكرة القضاء على كل  أن العدید منا یأتون إلى االجتماعات، وكلنا نعمل في معزل.

نحن  أعتقد أنك على صواب. وعلینا أن نقوم بتعدیلھ. لذا فھذا أقل رسمیة إلى حد ما. ذلك.

  األمر كتجربة.نتعامل مع 

وعلینا العمل بجد أكثر، ربما، مقدًما لتحدید المشكالت التي تمثل مصلحة متبادلة من مختلف 

والمقصود ھو استخدام ھذه األیام التي نحاول أن تتفق مع خطط العمل ذات  وجھات النظر.

 فاًحا.الصلة الخاصة بنا بصورة مختلفة قلیالًن إن أمكنني القول، ألن األمر اآلن یمثل ك

وعادة ما یقع ذلك على عاتق رؤساء اللجان االستشاریة/ منظمات الدعم نفسھم، وھو ما یمثل 

لذا،  لتسھیل ھذه التفاعالت بالفعل. GACلذا، بالنسبة لي، أرى أنني یمكنني حشد  عبًئا إضافیًا.

میة من ولكن ما كان مقصوًدا، كما أعتقد، ھو استبعاد الرس فلیس المقصود استبعاد أي شخص.

ولیس المقصود رفض فرصة دولة مضیفة،  جلسة جاریة مع مسئولین كبار للغایة یرحبون بنا.

 فقط لھیكلة الجلسات بصورة مختلفة للغایة.

ألنھ، إذا كان  أو ربما أقل. لذا، ربما سیكون ھناك بعض الجلسات التعلیمیة مع قیامنا بذلك.

أنھم یرغبون في الحصول على وجھات ھناك عمل حددتھ كل منظمة دعم ولجنة استشاریة 

 نظر المنظمات واللجان األخرى، فھذا ھو الغرض من ھذه األیام األربعة.

ربما ما نریده ھو التأكد من عودة  وشكًرا لك على ذلك اإلعداد. أعتقد أنك محق تماًما.

نا ألنني أعتقد أنھ سیأخذ األشخاص وقراءة توصیات مجموعة عمل استراتیجیة االجتماعات.

 شكًرا. عبر التاریخ لما تحاول المجموعة تحقیقھ.

 

من الجید أن أمكنكم أن تقرأوا مرة أخرى كافة التوصیات وما تم اعتماده  شكًرا لك یا سوزان.  آنا نیفیز:

وعلینا ھنا اآلن أن نعمل  --لذا  ألنھ یبدوا أننا نعید مناقشة األساسیات. بالفعل وما الغرض منھ.

 فصاعًدا. 2016ول كیفیة تشكیل االجتماعات من على نضج الفكرة ح

  ولدي اآلن ممثل المغرب.  
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أوالً، أود أن أعبر عن تقدیري من وجھة نظر المغرب  ممثل المغرب یتحدث. شكًرا جزیالً.  ممثل المغرب:

 للتفاعل اإلیجابي مع الدوائر األخرى. GACلممثل البرتغال، نظًرا للجھود في تنظیم أعمال 

قوة  GACیتمتعون بالمرونة الكافیة وال یمكن أن تصبح  GACف أن جمیع أعضاء كما أعر

وكما قال الفیلسوف الكبیر، ال  ألننا نفھم أن التغییر مطلوب، وأننا نعمل لصالح التغییر. ممانعة.

  شيء دائم باستثناء التغییر.

یبیا وإیران، أعتقد أن وكما ذكر ممثل المملكة المتحدة ونام وأود الحدیث عن البیان مرة أخرى.

ویجب أن  فیما یتعلق بكافة المشكالت المتعلقة بالحكومات. GACالبیان وثیقة فقط تصدرھا 

لذا، یجب علینا جمیًعا إبالغھم بجمیع المحادثات والموضوعات  نتذكر أننا ھنا نمثل حكوماتنا.

وقد  بتنسیق االجتماعات.وعلینا أن نتمتع بالمرونة فیما یتعلق  .GACالتي تتم مناقشتھا في 

  نعبر أیًضا عن تفضیلنا حتى نستمر في إصدار البیان.

  فھو اجتماع یشكل جزًءا من االجتماعین "أ" و"ج". كما یجب أال ینعقد االجتماع "ب" بمعزل.

كما یرجع ذلك  ولذا، نرى أن ھذا االجتماع یمثل احتمالیة تفاعل أفضل مع المجتمعات األخرى.

ا تحدثنا عنھ مع الدوائر األخرى ومجلس اإلدارة من أن لدینا فقط ساعة واحدة ألننا رأینا م

وفي بعض األحیان یكون ذلك محبًطا ألننا نود متابعة مناقشاتنا ووضع أفكارنا  للمناقشة.

  ومقترحاتنا أكثر من ذلك.

، GACلذا، فمقترحي ھو أن یتم تحدید جدول أعمال االجتماع، مع الدوائر األخرى ونصیحة 

سلًفا حتى نعرف مقدًما ما سنقوم بھ كما یمكن نقل رسالتنا بصورة أفضل إلى الدوائر األخرى 

 شكًرا جزیالً. ضمن إطار عمل ھذا التفاعل.

 

 ممثل إیران.  آنا نیفیز:

 

وكعضو في  .ICGدقائق للوصول إلى اجتماع  10ال بد أن أغادر في غضون  أشكرك سیدتي.  ممثل إیران:

  أكون ھناك.ذلك، یجب أن 

وإي إجراء یتضمن احتمالیة أكبر  أعتقد أن أي إجراءات تتعلق بتحسین الموقف مرحب بھا.

  لدولة مضیفة أخرى بتوفر أقل من الیوم، مرحب بھ للغایة.
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 GNSOكما أعتقد أننا نرحب باالنطباع عما إذا یجب أن یكون ھناك اجتماع مستقل مع 

  في مجموعة واحدة أو مجموعتین. وما إلى ذلك، فیجب أن نجمعھم ccNSOو

ولكني أرغب في أن أقول، أننا قررنا في ھذه المرحلة االختیار ربما "ب"، ویجب أن یكون 

 وفي ھذه األثناء، خالل تلك السنة، نصحح أو نعالج أي عیوب. بصورة مؤقتة لبعض الوقت.

، فیجب علینا العودة إلى كذلك، إذا توصلنا في نھایة ذلك إلى نقطة بأنھ، ال، لیس ھذا تحسیًنا

 الخیار األصلي "أ".

ویجب أن یكون لدینا احتمالیة العودة إلى أي خیارات كانت  لذا، فال شيء یجب أن یكون دائًما.

 ولكن من الجید المحاولة. تعمل بنجاح.

فأنا  وال أرید الحدیث بأي من ھذه اللغات. حول الترجمات، أنا غیر معني بھ. ھناك أمر مھم.

  بالحدیث بلغة واحدة فقط، وھي ھذه. ملتزم

ولكني أعتقد بالنسبة لبعض األشخاص، أنھ من المھم أن یتمكنوا من المشاركة في بعض 

وبعیًدا عن ذلك، تدوین بعض ھذه النقاشات عند نقطة محددة یعتبر مھًما لھم، عندما  النقاشات.

ما كانت التعلیقات التي قدمتھا یعودون إلى بالدھم للنظر في ذلك النص المدون وتحدید أو فھم 

لذا، فالتدوین فیما یتعلق بھذه المشكالت یجب أال یتم االستغناء عنھ مقابل  الوفود األخرى.

وھذا ھو سبب أن ھذا التدوین تم  ھذا أمر بالغ األھمیة. الجانب االقتصادي وما إلى ذلك.

ما ھي المنطقة التي نحتاج فیھا  لذا، علینا النظر في النص المدون لمعرفة اقتراحھ في البدایة.

 ، یكون النص المدون مطلوًبا.GACعلى سبیل المثال، إذا أردتم الحدیث عن بیان  للتدوین.

ونظًرا لتقدیم األشخاص، خالل البیان الذي نناقشھ، لتعلیقاتھم، وعلینا معرفة من قال الكلمة التي 

 وھذا أمر بالغ األھمیة. وصلت بنا إلى ھذه النتیجة.

ولكني أخذت نصیحتكم في أنھ بین اآلن ودبلن، علینا أن نقرأ  لینا النظر بھذه المسألة.وع

عذًرا، إذا  برجاء المعذرة. بحرص ھذا وربما أن یكون لدینا فكرة أفضل في اجتماع دبلن.

 شكًرا. دقائق. 10خالل  ICGخرجت إلى 

 

 شكًرا جزیالً، لممثل إیران.  آنا نیفیز:
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OAS:   ھذاOAS. 

أردت أن أؤید ما قالھ ممثل المغرب من حیث أن  مالحظة، فقط فیما یتعلق باالجتماع. لدي

لكني أعتقد أنھا ستكون  األعمال التحضیریة التي تؤدي إلى االجتماع ھو أمر مھم للغایة.

، سواء كأعضاء أو مراقبین، إذا شاركنا بتفویض محدد لكل مجموعة GACخسارة لنا في 

یث یجب أن تكون ھناك بعض المساحة، حیث یتم مقارنتھا ونشرھا عمل عبر المجتمعات، ح

وألنكم لدیكم مناقشات مختلفة ونقاط یتم أخذھا إلى المجموعات  على األعضاء بالكامل.

 لمناقشتھا، كما أن ھناك نتائج تأتي من ذلك العرض على مجموعات العمل عبر المجتمعات.

تناًدا إلى ھیكل االجتماع "ب"، الذي أرى أنھ جید، لذا، أعتقد أنھ من الضروري اتخاذ قرار، اس

وكیف سیتم نشر المناصب المستندة إلى ھذه  في كیف سندفعھ بالفعل مًعا إذا لم یكن ھناك بیان؟

 التفاعالت على كافة األعضاء الذین لن یشاركوا في مختلف مجموعات العمل؟

 ب" واالجتماع "ج" مًعا.لذا، أعتقد أن ھذه ھي األجزاء المفقودة لربط االجتماع "

 شكًرا.  

 

 شكًرا جزیالً.  آنا نیفیز:

اجتماع مع  GACلذا، أعتقد أنھ إذا أخذنا، مثالً، ھذا المثال بأن لدیكم والزمالء اآلخرین من 

حول أحد مجموعات العمل التي ال تناقشونھا اآلن في أحد  GNSOبعض الزمالء من 

مع ذلك، یمكنكم  الموضوعات، بل ھو شيء ستضعونھ وتتفاعلون معھ بصورة غیر رسمیة.

إال أن األمر األھم ھو أنكم ناقشتم مع الزمالء  ، كما یمكنكم مشاركة النتائج.GACالعودة إلى 

لذا، أنتم تعلمون الكثیر، ویمكنكم  م ومخاوفھم.اآلخرین الذین تعرفونھم أفضل ما ھي أفكارھ

 ویمكن أن یحدث ھذا مع العدید من الزمالء اآلخرین. مشاركة ھذا معنا.

الرسمي من النوع "ب"، ویمكن أن یكون  GACلذا، فھذا ھو الجزء غیر الرسمي من اجتماع 

 ن أن نعقده اآلن.ھذا أحد النماذج التي یمكن أن تكون لدینا في االجتماع "ب" الذي ال یمك

وال أقول أي  ccNSOو GNSOلذا، أشعر بإحباط شدید ھنا عندما أعقد اجتماعات مع 

 وأعتقد أن لدي الكثیر ألقولھ، أو األفضل لفھمھ، ولكن ھذا لیس مناسبًا. أنا أصغي فقط. شيء.
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مشاركة مع لذا، عندما ناقشنا ھذا التنسیق الجدید الذي تم اعتماده، فھذا بالفعل كیف یمكننا ال

، على سبیل المثال، لیست متصورة بصورة GACو اآلخرین بأننا ال نفھم بالفعل مخاوفھم.

لذا، ھذه ھي  لذا، بالنسبة للحكومات، لدینا مشكلة بسبب اآلخرین، فھم ال یفھموننا. جیدة للجمیع.

مع الشركات  الفرصة أیًضا بالنسبة لھم لفھم ما ھي السیاسات العامة وأننا مھتمین مع الجمیع.

 والمستھلكین والقطاع الخاص والقطاع األكادیمي والمجتمع التقني.

لذا، فھذه فرصة جیدة للغایة للحكومات للمشاركة مع اآلخرین، ولیس النسیان أبًدا بالطبع، ألن 

یجب أن یكونوا في ھذه  GACھذه االجتماعات رسمیة وأن األعضاء والمراقبین في 

 االجتماعات.

 ضوع ھو المشاركة بطریقة مختلفة وشاملة.لذا، فالمو  

 شيء ما یمكن... أیة أسئلة أخرى أو مخاوف؟

 إندونیسیا.

 

لذا، عندما نتحدث عن االجتماعات المتعددة، لدینا الجلسة العامة مثل  أرید فقط بعض التوضیح.  ممثل إندونیسیا:

لجان االستشاریة األخرى ھذه، ویمكن أن یكون لدینا وقت لالنتقال إلى المنظمات الداعمة وال

صوت للتصویت على القرار أو  ماذا نسمى ذلك؟ --ھل لدینا في ھذا االجتماع  وما إلى ذلك.

 مھما یكن في المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة؟

أنا أسأل عن ذلك ألن جمیع الدول لیست ممثلة بالضرورة في المنظمات الداعمة واللجان 

ففي العدید من االجتماعات،  مثلما ھو الحال بالنسبة إلندونیسیا مثالً. االستشاریة وما إلى ذلك.

وال یمكن أن تتحمل العدید من  تأتي الحكومة فقط لوجود العدید من القیود وحدود القدرات.

المنظمات المجتمعیة تكالیف القدوم إلى اجتماعات المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة 

إلى ھذه االجتماعات، ھل لدینا أیًضا نفس مستوى الحضور  لذا، عندما نأتي األخرى.

 المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة؟ والتصویت والقرار في اجتماع

 شكًرا.
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 لست متأكًدا إذا كنت أفھم بالفعل ما قلتم بصورة (غیر مسموعة)، ألن ممثل البرتغال على شكًرا.  آنا نیفیز:

في كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تلك لیست  سبیل المثال، نحن مثل ثالثة ھنا

 بل یتعلق أكثر بالعمل الذي نقوم بھ في كل دائرة ھنا. فھذا أمر ال یتعلق بالجنسیة. المشكلة ھنا.

كما أعتقد أنھ ھذه خطوة لألمام،  ولكني أعتقد أن جمیع ھذه األسئلة، أعتقد أن علینا أن نتناولھا.

، ICANNر الذي تم اعتماده بالفعل في التنسیق الجدید الجتماعات ویمكننا تذكر القرا

واالختیار في كل جزء من القرار، وبعدھا اقتراح شيء ما الجتماع دبلن، ألني أعرف أننا 

كما أعتقد أن ذلك  محملین جمیًعا بكافة الوثائق والعدید من الوثائق، والعمل عند العودة للمنزل.

مانة، وأعتقد أننا یمكننا االنتقال إلى القرار واختیار األجزاء یمثل بعض المساعدة من األ

 الرئیسیة المھمة ألمنا الجدیدة ومحاولة تقدیم مقترح لیتم اعتماده في دبلن.

 توماس، ھل تعتقد أنھ أسلوب جید؟  

 

 أجل.  الرئیس شنایدر:

 

 سنغافورة. --لذا، إذا   آنا نیفیز:

 

 الرئیس.شكراً سیدي   ممثل سنغافورة:

لالجتماع "ب"، وھو ما یعني ذلك مقارنة باآلن،  GACإذا لم یكن لدیكم اجتماعات عامة في 

أن تكون  GACفي سنة واحدة، وإذا كان على  GACفسیكون لدینا فقط اثنان من اجتماعات 

، فسیكون علینا التفكیر فیما إذا كنا ICANNفعالة وتقدم نصیحة في الوقت المحدد إلى مجلس 

 في السنة مع التقدم مقارنة بھذین االجتماعین اآلن؟ GACبكفاءة من خالل اجتماعین للجنة  نعمل

ویمكننا  اآلن، نحن ال نختلف مع ھذا التفاعل مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.

 GACولكني أعتقد أن  ویجب علینا أن نحاول تنفیذھا. أعتقد أنھا مبادرة جیدة. محاولة ذلك.

تحافظ على المرونة إذا كان لن تتحول بصورة جیدة، كما أعتقد أننا یجب أن نحافظ  یجب أن

 .GACعلى االستفادة من االجتماع "ب" لعقد اجتماع 
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یمكننا تحدید جدول أعمال محدد للغایة لالجتماع "ب"، یتضمن فقط األمور العاجلة للغایة 

، وعلینا أن نتحلى GACنصیحة  ICANNوالمشكالت الملحة التي ینتظر فیھا مجلس 

بالمرونة إلدراجھا في جدول أعمال محدد للغایة واالستفادة من االجتماع "ب" للمناقشة وتشكیل 

ھذا مھم للغایة، وأنا أوافق على الكثیر من التعلیقات  .ICANNالموقف وتقدیم النصیحة إلى 

مع المنظمات الداعمة التي طرحھا ممثل إسبانیا، إذا لم نتحول بصورة جیدة وفعالة، ونتفاعل 

واللجان االستشاریة، وعلینا أن نبدأ في التفكیر فیما إذا كان یمكننا الحفاظ على النموذج الحالي 

 الثالثة في السنة. GACالجتماعات 

 شكًرا جزیالً. حسًنا.  

 

 نشكر سنغافورة. حسًنا.  آنا نیفیز:

 --توماس، أعتقد   

 

، ألنھ GAC أعتقد أن علینا اتخاذ قرار اآلن بأن لدینا فقط اجتماعین في ال بشكل سریع. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

، فما یدعونھ، في مربعاتھم ومصفوفاتھم، لدیھم GNSOإذا كنتم تنظرون إلى ما تقوم بھ 

، ثم داخل GNSOلدیھم أجزاء داخلیة من األعمال تكون داخل  أجزاء تقول، ماذا یدعون ذلك؟

ا، ھناك جزء یبقون فیھ مًعا، وجزء یستخدمونھ للتبادل مع لذ المجتمع وبین المجتمعات.

 اآلخرین.

لذا، لدینا أربعة أیام، ویمكننا اتخاذ قرار حول عدد األیام التي نقضیھا بالفعل مع أنفسنا، وعدد 

 األیام أو أجزاء األیام التي نقضیھا مع اآلخرین.

یومین نتناقش فیھا مًعا، فلیس لدینا تبادل على سبیل المثال، إذا كنا نقول، حسًنا، أن لدینا یوم أو 

مع اآلخرین، فستكون ھذه األیام التي یقوم فیھا اآلخرون بالمثل، ومن ثم، یمكننا االستمرار، إن 

 كان ذلك مرغوًبا، في استخدام ھذه األیام لطرح بیان أو أي نوع من النصیحة خالل ھذه األیام.

 مر لنا في تقریر ما نریده.بل یعود األ لذا فاألمر لیس أبیض وأسود.

 شكًرا.  
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 شكًرا.  آنا نیفیز:

 المملكة المتحدة.  

 

 نعم، شكًرا جزیالً.  ممثل المملكة المتحدة:

 ھل انتھى ذلك؟ ربما المحاور. أتذكر أن ھذه كانت فكرة بأن یكون اجتماعین في أماكن محددة.

 ھل ذھبت الفكرة؟

 شكًرا. حسنًا. القارات كما كان األمر في السابق، حسنًا.لذا، فستدور االجتماعات بالكامل حول 

اعتقدت أن ھناك بذرة فكرة جیدة ھناك، كما تعرفون، من حیث التوقع والموارد والمرافق 

 لتقدیم خدمات االجتماعات وما إلى ذلك. 

  ال. حسًنا. إذا انتھى األمر، حسنًا.

 شكًرا.  

 

 ا بالفعل مع ذلك، لذا، أعتقد أن االجتماع ستستمر في الدوران.أعتقد أنھ لیس الجمیع متفقً   آنا نیفیز:

 والشيء المختلف ھو أن االجتماع "ب" یمكن استضافتھ من قبل دولة أصغر.

 توماس.  

 

كان ھذا باألساس سبًبا سیاسًیا ال یجب أن یكون دائًما في نفس  أرید فقط الرد على مارك.  الرئیس شنایدر:

، بواسطة نیك توماسو، والذي یعرض ICANNض من فریق عمل األماكن، واآلن ھناك عر

ولست متأكًدا  --بالفعل المناطق المخطط لھا، وعندما في أي منطقة، واجتماع "أ" و"ب" و"ج" 

وإذا لم یكن األمر كذلك، ربما سنطلب من أولوف توزیع أو  .GACإذا تم توزیع ذلك على 

یك توماسو، وقد رأیتھ سابًقا، لذا یمكنكم رؤیة ولكن كان ھناك عرض قدمھ ن إعادة توزیع ذلك.

 لذا، ربما سیكون جیًدا مشاركة ذلك مع الجمیع. التوزیع وبعض األفكار واألسباب األخرى.
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 أجل، نعم. لقد عرضھا نیك توماسو في سنغافورة. نعم، أعتقد أنھا فكرة جیدة.  آنا نیفیز:

قد نختار بعض من العناصر األھم من  وكما كنت أقترح، أعتقد أننا وسوف نعكس ما قلتھ.

 القرار المعتمد حول التنسیق الجدید لالجتماعات، ثم طرح وثیقة جدیدة لیتم اعتمادھا قبل دبلن.

 شكًرا جزیالً. اتفقنا؟  

 

 شكًرا جزیالً آنا على قراءة ھذه الجلسة.  الرئیس شنایدر:

ور في الجلسات األخرى التي للسماح لألشخاص بالحض 30و 29البند التالي، قررنا تبدیل 

علیھم حضورھم بالفعل، ولكن ألننا شعرنا بمناقشة المبدأ التشغیلي، كما رأینا بالفعل في ھذه 

االجتماع، ھو شيء مھم للغایة للكثیر منا، وسنأخذ ھذا بجدیة شدیدة للقیام بذلك بصورة مناسبة 

 غیلیة لتوفیر فرصة لطرحھا.والسماح لجمیع من یرغب في المناقشة والوصول بالمبادئ التش

 لذا، دعوني أنقل الكلمة إلى ھنري كقائد لمجموعة عمل المبادئ التشغیلیة إلخطاركم بخططھا.

 

 شكًرا لك، توماس.  ھنري كاسین:

لقد طلب مني وقبلت أن أرأس وأنسق األنشطة فیما یتعلق بموضوع  طاب یومكم أیھا الزمالء.

شكًرا لكم  كبیًرا للغایة، یتعلق بمراجعة المبادئ التشغیلیة.محل جدال كبیر، وأتمنى أنھ لیس 

 على الثقة التي وضعتموھا في شخصي في تنسیق ھذا العمل.

لقد كنت صامًتا، ولكني أعتذر أوالً على عدم  وھذه بالفعل أول مرة لي في تقدیم عرض مماثل.

ھرین أو ثالثة، وأعرف أن ھناك برید إلكتروني منذ ش نشر االختصاصات في وقت سابق.

 أشرنا فیھا إلى أننا سنقوم بذلك، ولكننا كنا في حاجة لمزید من العمل.

لدي بطاقات  ثانًیا، لقد طلبت من توم، ولست ملًما بالزمالء في االجتماعات التي أكون فیھا.

، لذا األسماء، ویمكنني أن أرى أن ذلك سیكون ممثل ألمانیا، أو فرنسا، أو الجابون، أو السنغال.

فقد طلبت من توم المساعدة في الكلمة، حتى یمكنني على األقل التركیز على جھاز اآلیباد 

 الخاص بي وعلیكم.
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مسودة االختصاصات الخاصة بمجموعة العمل  GACوالھدف بالفعل ھو أن نعرض على 

لذا،  في داكار. 2011ثم  2010و 2005في  ولدینا مراجعة لثالث مرات: كمراجعة رابعة.

 .2011وقد حدث الكثیر منذ  صة بالطبع وضروریة اآلن للنظر فیھا.فھي فر

في مسودة االختصاصات، التي سیتم نشرھا یوم  GACستكون النتائج نظر أولي من قبل 

 یونیو، سابقًا ھذا األسبوع. 21األحد، 

لقد  .GACلذا، تقدم الورقة نظرة عامة على مراجعة مجموعة عمل المبادئ التشغیلیة في 

نود أن یكون لدینا اختصارات، وقد رأیت  ICANNنظرت في االسم المختصر، حیث أننا في 

لذا،  شیًئا ما یشار إلیھ كختم. RoPوفي لغتنا العامیة، تعین  .ROPWGأنھا یمكن دعوتھا 

فھو مثار جدل بالفعل ومعقد للغایة في نامیبیا، واألمر برمتھ من حصاد الخواتم، لذا، سأتجنب 

 ام ھذا االختصار.استخد

والمبادئ  GACلذا، سیكون سیاق مجموعة العمل بالفعل ھو تنفیذ مراجعة شاملة على مبادئ 

 تتعلق بمجموعة المبادئ بعد المراجعة. GACالتشغیلیة وتقدیم توصیات إلى 

كان لدینا عرًضا موجًزا لعملیة المراجعة الصغیرة، والحظت مدى روعتھا ومدى الجدل المثار 

ولكننا تلقینا عدًدا من المقترحات حتى اآلن بالفعل، بما في ذلك، من الزمالء  مشكالت.حول ال

كما الحظت بالطبع األسماء التي  التي أشارت إلى اھتمامھم بأن یكونوا جزًءا من المجتمع.

 علینا وضعھا في لجنة مًعا.

، ھناك أمور كذلك وقد كانت أھداف مجموعة العمل بالطبع إجماع على تغییرات المخاطر.

وقد  وقد تم تجمیع التغییرات في الشھور القلیلة أو السنوات الماضیة. مھمة للغایة تم طرحھا.

كما ذكر زمیلي الممیز من الوالیات المتحد أن ھناك عمل  كان ھناك سجل ضخم خلف ھذا.

یھا لذا، ربما تكون ھذا تعقیبات جدیدة ستحصلون عل منجز حول ذلك قبل أن أظھر في المشھد.

 مني.

إلى  1من الصفحة  GACسننظر في المبادئ التشغیلیة في  واألمور بالطبع ذات نطاق واسع.

 .54إلى المبدأ  1أو من المبدأ  -- 50الصفحة 

حسًنا،  --بوجھة نظر لبدء  GACوعندما ال یتم الوصول إلى إجماع بالطبع، سنوصي كامل 

، 15قال إلى العملیة الرسمیة في المادة عندما یتم الوصول إلى إجماع، سیكون علینا االنت

كما تتمثل النقاط الرئیسیة لمجموعة العمل بالطبع اآلن في صیاغة  .53و 52 .53 المبدأ
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وفي األسابیع التالیة الجتماعنا اآلن، تتم دعوة أعضاء  االختصاصات وقد تم نشرھا بالفعل.

GAC .ن أجل الخبرة، أن ینتقل كما سنطلب م لمراجعة والتعلیق على مسودة االختصاصات

وبعدھا، سیتم نشر وثیقة معدلة  إما تریسي أو توم أو میشیل. ACIGاألمر إلى قائمة برید 

وال نزال بحاجة لتلقي نصیحة  وذلك، في مالحظاتي ھنا، ھو نقاط. وعرضھا للقبول النھائي.

 منكم الیوم.

 لتالیة ربما.لذا، من حیث التاریخ، لدینا باختصار، دعونا ننتقل للشریحة ا

 المشاركة التالیة. ال، ھذه الشریحة األخیرة.  

ستكون ھناك شریحة للبیانات األساسیة لتوضیح، وھذا شيء أعتقد أن تریسي أرسلتھ لي، وقد 

 نعم؟ خدعني اآلیباد الخاص بي وقام بتشغیل ھذا، لذا، أعتقد أن األمر كما ھو.

 في داكار. 2011ا كان في المراجعة األخیرة في ولكن ھذا یمثل فقط إطاًرا زمنیًا سریعً  --لذا 

كما كانت ھناك بالطبع مجموعة عمل طرق العمل التي تم إنشاؤھا والتي تتعامل مع طرق 

لذا  ، وأساس جید ونقطة بدء، إذا أردتم لمجموعة العمل الخاصة بنا.GACالعمل ضمن 

 سنختار من ھناك.

الخمسة الذین كانوا یقودون  GACیس ، كانت ھناك حاجة لنواب رئ2014بعد ذلك، في 

  وكان ھذا أیًضا عندما تم زراعة بذرة ھذه اللجنة. الحاجة الفوریة للتغییرات على الوثیقة.

في سنغافورة،  2005وبالطبع، في  حول العمل على األفكار األولیة. 2004لذا، فقد بدأنا في 

 التشغیلیة للنص على نواب الرئیس الخمسة.كما اعتمدنا التغییرات على المبادئ  تشكلت اللجنة.

  كذلك ستكون ترتیبات التصویت اإللكتروني اآلن جزًءا من اختصاصات اللجنة.

ألنكم ستتمكنون، إذا  ومناقشتھا. والیوم، نعرض مسودة الشروط للنظر من جانبكم ومناقشتھا.

وھي  ذه معجزة.ولكن ھ كانت ھناك معجزة، من قول، نعم لقد اعتمدنا ھذه االختصاصات.

فقط  وھناك شریحة ألعلى. یمكن أن تحدث أمور من ھذا القبیل. أنا ال أؤمن بذلك. --لیست 

 اإلطار الزمني مع الخلفیة.

الشریحة التالیة، من  وبعد ذلك، ستعرض الشریحة التالیة فكرة االختصاصات في جملة واحدة.

قائمة مبادئ یقترح التغییر فیھا. أو وضع  ما الذي تریدون تحقیقھ؟ بعد ذلك المخرجات. فضلك.

 وضع عملیة مراجعة ومناقشة ووصول إلى إجماع یمثل خطة العمل.
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بعد ذلك إعداد أوراق  كذلك مراجعة كل مبدأ یقترح إجراء تغییرات علیھ وعندما تكون الزمة.

 لتقدیم تحدیثات حول عملیة مجموعة العمل. GACمختصرة للجنة 

لذا، فحجتي ھو أن الموافقة  كما أننا ننتظر بدء العمل. ة في ذلك.وأعرف أننا ننتظر للمشارك

 وستكون االختصاصات نقطة بدایة. على االختصاصات، كما تعرفون، كشخص بخلفیة قانونیة.

 لذا، إذا بدأنا القیام ببعض العمل، ثم، إذا توقفنا وقلنا في حالة اعتماد االختصاصات، لیس اآلن.

ونا نبدأ بالموافقة على االختصاصات حتى یمكننا الحصول على لذا، دع نحن نضیع وقتنا.

 أوامر التحرك.

بعد ذلك، تمثل الخطوات التالیة مجموعة مربكة غیر واضحة في ھذه المرحلة ألنھا عالمة 

، بالطبع، سواء عبر اإلنترنت أو GACوستكون األولى للتعلیق علیھا من  استفھام بالكامل.

 وأود أن أحدد تاریًخا لذلك. تماع "ب"، للتعلیق على االختصاصات.دون اتصال، اآلن بعد االج

لذا، فالخطوة التالیة ستكون اعتماد االختصاصات  أعلم أننا قلنا أن االعتماد سیكون في دبلن.

كما أننا  وقد كنا نقول في بریدنا اإللكتروني حول دبلن. رسمًیا حتى یكون لدینا أوامر بالتحرك.

دعونا فقط نوافق على ذلك في األسبوعین  شخص ال، دبلن بعیدة للغایة.أدعوا أال یقول أي 

 القادمین.

لذا، یمكننا أن نبدأ بإبداء  وھي متاحة بالفعل. وبعدھا، في الثالث، الدعوة لتقدیم المقترحات.

وھنا یقع الجزء األكثر إبھاًما، ألننا قلنا أن ھناك  وبعدھا لدي استفھام حتى متى. آرائنا.

 ، حتى یمكننا، عند إجراء االنتخابات في دبلن، یتم تغطیتنا.BAصغیرة الزمة في  تغییرات

ھذا  لذا، ولكن كم سیطول ذلك؟ ولكن النظرة الشاملة تمثل فترة أطول، ولیست بھذه األھمیة.

  ھو السؤال الذي نحتاج لنظره.

" فیما یتعلق بكل وقت بعد ذلك، رابًعا، بالطبع، نقدم تقریر تقدم إلى االجتماعات "أ" و"ب" و"ج

وفي النھایة، لدینا بالطبع وفًقا  .GACبعد ذلك، تقدیم التغییرات المقترحة إلى  نجتمع فیھا.

ولكنھ  ال أعرف ھذا النوع من اإلنجلیزیة. --بالفعل  53ویقول  یوًما. 60، فترة 53للمبدأ 

لذا، ال  نشاط غیر نشط للغایة.ال أعلم، "البقاء" تعني  یقول أن األمر یجب أن نبقى لستین یوًما.

أعرف ما إذا كان القاء یعني أنھ فقط صامت وال یقول أي شيء وال شخص یجب أن یكون أي 

وأتمنى أننا سنغیر ھذه الكلمة لنقول ربما شيء غیر ذلك  --یوًما  60ولكن  شيء حول ذلك.

 یوًما. 60ولكن ستتم مراجعتھا ونظرھا عبر فترة 
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ولكني  ولیس لدینا شریحة لذلك. المات االستفھام في الخطوات التالیة.لذا، ھناك الكثیر من ع

 أرید، كملخص، أن أدافع عن أننا نعمل مًعا للموافقة على االختصاصات بأسرع ما یمكن.

 ولكن، إذا تم إنجاز ذلك قبل ھذا الوقت، فسیكون ذلك مرحبًا بھ. ودبلن تمثل إطاًرا زمنًیا آمنًا.

 وأود الدعوة للتعلیقات على ذلك. ھ.لذا، ھذا ما أردت عرض

 شكًرا.

 ممثل الوالیات المتحدة. شكًرا.  

 

وأقدر حصولي على فرصة للمشاركة مرة أخرى، وأشكركم على  أشكرك، ممثل نامیبیا.  ممثل الوالیات المتحدة:

 ھناك بالفعل، سجل طویل من محاوالت التعدیالت على المبادئ التشغیلیة. التطوع لتناول ھذا.

في  2011لذا، ففي  .2011وإذا كنت أتذكر، فقد كانت ھناك محاولة شاملة إلى حد ما قبل 

داكار، أعتقد أن التغییرات الرئیسیة التي أجریناھا كانت لتوضیح أساس أو مصدر وضع 

وقد قمنا بإشارة صریحة إلى تعریف األمم المتحدة  .GACالسیاسات المستندة إلى اإلجماع في 

 ذكر أننا نقوم بقدر أكبر مع النص في ذلك الوقت.ال أت لإلجماع.

لذا، إذا كان لدى األمانة أي قدرة على البحث في األرشیف القدیم للغایة على موقع ویب 

GAC إلى الحد الذي یوجد بھ، فقد كانت ھناك نسخ سابقة، وأعتقد أن ھناك زمیل من ،

وأعتقد  مراجعة الحقة شاملة مكتملة.المفوضیة األوروبیة في ذلك الوقت، بیل دي، قام بالفعل ب

ولكن ربما ال تكون ھذه  أننا یجب أن نتولى ذلك مع األعمال األخرى واألولویات األخرى.

 فكرة سیئة لمحاولة العثور على ذلك، إن أمكن.

كما أود أن  أود أن أقترح أن ننطلق قبل الجدول الزمني بكثیر من دبلن العتماد االختصاصات.

كننا القیام بذلك ضمن مساحة عدة أسابیع حتى یمكن أن تبدأ مجموعة العمل بالفعل في أعتقد أننا یم

وأنا أخشى، إذا أطلقنا ذلك  عملیات التحریر، والعملیات المقترحة على المبادئ التشغیلیة الحالیة.

 .ومن یقوم بصیاغة الوثائق األصلیة كان لدیھ كثیر من الوقت لمسافة طویلة، سیبدو كمھمة شاقة.

ولكن  --ألن ھذه وثیقة طویلة للغایة مع الكثیر من التكرار، ومن غیر الضروري مھذبة للغایة 

وقد اقترح زمیلي من النمسا  الكثیر من التكرار لألحكام التي أعتقد أننا یمكننا أن نبسطھا بالفعل.

حات مرة أننا یمكننا ربما اختصار ذلك إلى ثالث صفحات، إذا تذكرت بدالً من عدد الصف

  الموجود اآلن.
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ألنھ كما الحظ ممثل النمسا أمس، وسأبقى أشیر في  لذا، أعتقد أنھ التعجیل ببدء العمل أفضل.

الحالة التي نحتاج فیھا إلجراء انتخابات، فنحن نحتاج قطًعا لتوضیح من یقف للتصویت في ھذه 

  االنتخابات.

بریدیة لمجموعة العمل، ولكني أشعر وال أعرف أنكم أنشأتم قائمة  لذا، أنا أراھن بالتأكید.

كما أود الحث على تاریخ مبكر  وسعید بالتنسیق مع الزمالء. بسعادة أكبر نحو المتطوعین.

 للغایة العتماد االختصاصات وبدء العمل بالفعل.

لذا، سأكون أیًضا في القاعة  .10:15تم نقلھ إلى  CCWGأعتقد أن اجتماع  وأعتذر مقدًما.

 شكًرا. قریًبا.

 

ونعم، كما تعرفون، سیكون لھذا نوع من التأثیر  شكًرا لك ممثل الوالیات المتحدة على تعلیقاتك.  ممثل نامیبیا:

حسب المھام القانونیة، ولكننا ال نرید أن نجعلھ مستنًدا قانونیًا، بالرغم من أنھ كذلك، ولكنھ لیس 

وقد یكون من  فحات في نھایة الیوم.مستنًدا قانونیًا للتقاضي بسببھ ألنھ قد ال یكون من ثالث ص

 لذا، سأحاول تجنب ذلك بكافة السبل. ألن المحامین یكون علیھم دائًما قول القلیل. صفحة. 300

ولكن شكًرا لكم على الدعم بأننا حاولنا اعتماد االختصاصات خالل األسابیع الثالثة أو األربعة 

  التالیة ربما بنھایة یولیو.

 ممثل سویسرا أو الرئیس؟ شكًرا. ى؟ھل من تعلیقات أخر  

 

فقط للبناء على ما قالھ ممثل الوالیات المتحدة، لدي بالفعل في مجلداتي على جھاز الكمبیوتر   الرئیس شنایدر:

 ، وما إلى ذلك حول العمل الذي قام بھ بیل دي وآخرون.2010بعض اإلصدارات األقدم من 

وسأرسل لھم ھنري  ل من حیث الفتح وما إلى ذلك.لذا، یمكنني رؤیة ما إذا كانت ال تزال تعم

  بالطبع، حتى یكون لدینا ھذا كأساس.

وبعدھا، أعتقد، كما قلنا دائًما، أنھ من المھم أن یتمكن الجمیع من طرح مشكالتھم التي ینظرون 

بعد ذلك، سنحتاج التخاذ قرار حول ما إذا كانت ھناك  إلیھا في كل فقرة من المبادئ التشغیلیة.

بعض المشكالت التي سنقدمھا أو ما إذا كنا نرید اإلصرار على أن كل شيء یحتاج التفاق حتى 

 شكًرا لك ھنري. ومن ثم، ھناك وجھات نظر مختلفة ربما. إجراء التغییرات.
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أن ھناك أسبوع مرھق لنا، ونحن  --أعرف أننا كنا  ھل من تعلیقات أخرى؟ شكًرا لك، توماس.  ھنري كاسین:

لكني أعتقد بالطبع أن الصمت أو الھدوء اآلن  --لذا، أیھا الزمالء  ن ختام االجتماع.نقترب م

بعدھا  عندما نركب الطائرات ونعود إلى مكاتبنا أو إلى المنزل. BAلیس مؤشًرا على یأتي بعد 

بعد ذلك، سنجد تعلیقات مبدعة ومقترحات مبتكرة  وھو ما أرحب بھ. ستنفتح البوابات.

 ھل من تعلیقات أخرى؟ شكًرا جزیالً. من كل منكم. بالتحسین كذلك

 

 شكًرا جزیالً لك ھنري على إدارة ھذه الجلسة بصورة لطیفة للغایة.  الرئیس شنایدر:

إذا لم تكن ھناك أي طلبات أخرى للحدیث، فأعتقد أننا سنبدأ استراحة القھوة ونلتقي مرة أخرى 

 شكًرا. ، لننظر في موقع الویب.10:30في 

 

 

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ] 
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لقد وزع توم علیكم القرار وورقة الخطوات التالیة  برجاء الجلوس في أماكنكم. مرحًبا بعودتكم.  الرئیس شنایدر:

ألطلب  --وھذا شيء أود طرحھ معكم فیما یتعلق بھذا التكوین  التي كنا نشیر إلیھا أمس.

  على اإلجابات على ھذه األسئلة. GACتعلیقات من أعضاء 

لقد رأیتم ذلك في البرید اإللكتروني من  --كما أننا سمعنا  .CCWGوقد بدأنا المناقشة حول 

  بالكامل. GACجولیا من الدنمارك، وقد أرسلتھ إلى 

إلرسال إجابات  GACكما أننا اتفقنا على موعد نھائي في الرابع عشر من یولیو لكافة أعضاء 

ولكن  .GACكتعقیبات مجمعة من جمیع أعضاء  CCWGلتي سنوجھھا بعد ذلك إلى لنا، وا

وقد دفعتنا جولیا أن نجعل الموعد  تجمع التعقیبات باألساس أیًضا. CCWGبوضوح، فإن 

في وقت مناسب CCWG إلى GACالنھائي أقصر قلیالً حتى تذھب التعلیقات من أعضاء 

  تي سیصدرونھا، مثل، یوم أو اثنین قبل االجتماع.حتى یمكنھم بالفعل وضعھ في أوراقھم ال

لذا، فنحن نقترح علیكم االنتقال إلى یوم الجمعة من األسبوع قبل االجتماع وجًھا لوجھ في 

في قائمة  --لذا، ترون ذلك أیًضا بالفعل في القرار  باریس، وھو یوم العاشر من یولیو.

ذا، إذا كان ذلك مناسبًا لكم، فإن الموعد النھائي ل القرارات التي قمنا بتعدیلھا مؤقتًا بالفعل.

لذا، سیتیح ذلك لنا بعدھا إدراج ذلك  یولیو. 10لتقدیم إجابات على األسئلة التي ستتلقونھا ھو 

 التي یمكن وضعھا في مجموعتھم. CCWGفي أعمال 

 .ومن ثم، یعتبر ھذا مقبوالً  لذا، ال أرى أي اعتراضات. وأتمنى أن یكون ذلك مقبوالً.

مع القرارات والبنود التالیة ھي شيء سیكتمل مع القرارات التي اتخذناھا  --كما أن ھذه الوثیقة 

 أن تأخذوا بعین االعتبار كافة القرارات التي تم اتخاذھا حتى أمس. --لذا، ما لدیكم ھو  الیوم.

عد ذلك، سیتم وب وما نناقشھ ونتخذ قرار فیھ الیوم ستتم إضافتھ بمجرد االنتھاء من جلستنا.

 شكًرا. إرسال نسخة نھائیة من وثیقة القرار ھذه إلیكم بعد الیوم عند إغالق الجلسة.

كما بدلنا األمور، لدینا تحدیث على موقع ویب  --لذا، التالي في جدول األعمال الذي لدینا 

GAC  أتمنى، مع قرار حول بعض التوضیح حول قواعد دعم السفر. --والمناقشة مع 

شكرا لك،  ولدینا قیادة من تریسي من ترینداد وتوباجو. إًذا بالتحدیث على موقع الویب.فلنبدأ 

 تریسي.
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وفریق عمل  GACو ACIGعمل معي على موقع الویب أمانة  شكًرا جزیالً لك، توماس.  تریسي ھاكشو:

ICANN. .تریسي من أمانة  لذا، یمكنھم كما أعتقد التداخل في أي نقطة زمنیةACIG. ،لذا 

 فتریسي وتریسي تعمالن مًعا على ذلك.

 GACوقد تم إنشاء موقع ویب  لذا، یمكنكم فقط االطالع على الشریحة التالیة رجاًء. حسًنا.

  .2011الحالي في 

 

 إنھ ال یعمل.  تریسي ھند:

 

، لدینا قرار یتم 2014ولكن لیس حتى  وبعض العمل یجري حول ذلك منذ ذلك الحین. أجل.  تریسي ھاكشو:

وكما  كأمانة. ACIGوھذا عندما نطرحھ على  اتخاذه للقیام ببعض التجدید الجوھري للموقع.

ذلك،  GACوقد مأل أعضاء  .2014تتذكرون، تم إرسال استطالع إلى المستخدمین في 

ومنذ ذلك الحین، نعمل مع  وتوصلوا إلى بعض الفجوات واالحتیاجات التي حاولنا أن نمألھا.

فة مدى الجودة التي نتعامل بھا مع ھذه المشكلة مع تقدمنا إلى على معر ICANNفریق 

 ، وھو اآلن بصورة فعالة.2015

 الشریحة التالیة من فضلك.  

 لذا، لسوء الحظ، ال ترون الرسوم.  

 

 ال تعمل الشرائح بصورة مناسبة.  تریسي ھند:

 

لألسف، أنتم ال ترون  --الیسار لذا، على  أعتقد أننا سننتقل بسرعة عبر ذلك. ال بأس.  تریسي ھاكشو:

ترون على الجانب األیسر  ولكن على الجانب األیسر، ھل ھو على الیسار؟ الرسومات.

ونحن نحاول في ذلك العمل  المشروع الجدید، الذي یمثل تدفقات النشاط الذي یحدث ھناك.

 الداعمة في، وھو وجود أسلوب مشترك للجان االستشاریة والمنظمات ICANNبجانب أسلوب 

 بالفعل أحد المشروعات الجدیدة ALACكما أن  التعامل مع المحتوى وتطویر األفراد وما إلى ذلك.

 وموقع الویب الخاص بھم قید التجدید، كما أننا نستخدم ذلك كنموذج. التي یعملون علیھا الیوم.
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 لقد ذھبت الشریحة. حسًنا.

 حسنًا. جید. أوالء. ھا نحن لذا، على الجانب األیمن، حسًنا. ممتاز.

 ھا نحن أوالء. صحیح.

على الجانب األیمن، باللون األخضر، نقوم أیًضا ببعض إعادة العمل لموقع الویب الحالي ومن 

ثم، ھناك بعض المشكالت المحددة التي حددناھا بأنفسنا، بجانبكم من حیث التعامل مع الفجوات 

 وبعض ھذا ن القیام ببعض ذلك العمل الیوم.وكما ترون ھناك، فنحن نتحدث ع في العمل الحالي.

 الكلي الذي كان مفقوًدا لبعض GACالعمل، كان یتقدم بالفعل من حیث تطویر بحث لموقع ویب 

 الوقت، واستبعاد تكرار المحتوى، ومحاولة التنقل بصورة أفضل للمحتوى الحالي، وما إلى ذلك.

، من ناحیة، في ICANNنعتمد على فریق  أننا --تتمثل النقطة بالكامل من ھذا في أن نحاول 

لبعض  GACكما أننا ننظر إلى  تجدید المواقع الحالیة، باإلضافة إلى الموقع الجدید للتقدم.

  وإذا نظرتم إلى الشریحة التالیة. اإلرشادات حول كیف یمكننا البدء فیما یلي.

، ALACلكن موقع ویب و .ALACیتمثل األسلوب المقترح إلى تظلیل العمل الحالي على موقع 

كما اكتشفنا في ھذا االجتماع، ال تزال خلفنا كثیًرا، وھو ما یعني أن نیتنا بإعداد موقع ویب بنھایة 

ال یبدو جاھًزا  ALACویرجع ذلك إلى أن موقع ویب  ، تبدو محل تحدي كبیر.2016/  2015

 ICANNننظر في فریق كما أننا  .ALACوسنبدأ بعد موقع ویب  في ذلك اإلطار الزمني أیًضا.

ولكن، كما ترون في ھذه الشریحة، لیس لدینا بالفعل تاریخ بدایة كلي  لتناول ھذه األطر الزمنیة.

 حتى، إذا كنتم تریدون استدعاؤه في ھذا، بجانب تاریخ االنتھاء لھذا المشروع.

نتوصل  ونتمنى أن --الشریحة التالیة، رجاًء  -- GACلذا، من الرئیس ونواب الرئیس ومن 

نحن  --الموافقة على  GACكما أننا نطلب من  إلى بدء المشروع للتقدم بسرعة أكبر قلیالً.

مستمرون بالطبع في التقدم بالمشروع تحت قیادة ممثل ترینداد وتوباجو، ربما ع إنشاء كل منھا 

فریق  --عذًرا  -- GACالذي یمكننا بالفعل دعوتھ فریق عمل  GACلفریق عمل ضمن 

ICANN  للعمل معنا بصورة مھیكلة أكثر وربما الطلب من رئیسGAC  والمسؤول التنفیذي

  بصیغة ما تطلب منھم تقدیم بعض اإلرشادات واألطر الزمنیة. ICANNأن یكتب إلى 

كما  كما أتذكر تكرار سابق كان لدینا في سنغافورة. .GACكما ننظر أیًضا للمتطوعین من 

وأي أعضاء آخرین سیرغبون في االنضمام  للمساعدة.كان لدینا متطوعین من باراجواي 

  لذا، رجاًء إرسال أسمائكم إلى األمانة. لفریق العمل ھذا.
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على استمرار تطویر الموقع وتجدید الموقع  ICANNونرید أن نشكر جولیا وفریق دعم 

إرسالھا وإذا كانت ھناك أي مخاوف لدیكم للموقع الحالي الیوم، فرجاًء االستمرار في  الحالي.

 إلینا حتى یمكننا تناولھا بسرعة.

كما أعتقد أن األمر یتعلق بذلك للتلخیص، إذا لم یكن لدى أي شخص أسئلة أو إذا لم ترد تریسي 

 وأعتقد أن األمر كذلك بالنسبة لي، توماس. إضافة أي شيء.

 

  شكرا لك، تریسي.  الرئیس شنایدر:

 المفھوم والطریقة المقترحة للتقدم أیًضا؟ أي تعلیقات أو تعلیقات على موقع الویب وحول

 ممثل إسبانیا. --إذا لم یكن ذلك 

  

مع أننا  GACأقترح أن نحدد أولویة المشكالت التي یجب تتبعھا من أجل تحسین موقع ویب  مندوب أسبانیا: 

 .GACمن أجل تجدید موقع ویب  ICANNال نعرف بالتأكید متى سنتلقى دعم فریق 

ذه الحالة، فربما یمكننا البدء مع األمور التي تحتاج للتحسین بصورة عاجلة عن لذا، إذا كانت ھ

 وتتم ھیكلة ھذا العمل إذا كان مجدًیا. األمور األخرى.

 كما أنھ غیر مكتمل. .GACعلى سبیل المثال، یصعب بالفعل التنقل خالل سجل النصیحة في 

 شكًرا. ولكنھا مجرد فكرة.

 

ومرة أخرى، ھذا ھو نوع التعقیبات الذي نتطلع إلیھ حتى یمكننا العمل مع الموقع الحالي  نعم.  ممثل ترینیداد وتوباجو:

وفریق األمانة الحالي لمعرفة كیف یمكننا أن نحقق أفضل تحسین للموقع الحالي بجانب التقدم 

 كما أعتقد أن ھناك ربما أسلوب یمكننا استخدامھ للقیام بوثیقة بذلك إلى المواقع الجدیدة.

وإطار زمني یتم تقییمھ حتى یمكننا  ICANNالمتطلبات واالتفاق على ذلك من قبل فریق 

  وھذا نوع من النشاط المتوازي. إضافة ذلك أیًضا.

كما أننا نتمنى أن نقوم بتحسین الموقع الحالي، مع أنھ سیكون ھناك ربما تأخیًرا في تسلیم ھذا 

لمحتوى الجدید في العمل الجدید في الخطة، موقع الموقع بنھایة ھذه السنة وربما إدراج ھذا ا

 الجدید. GACویب 
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إذا لم تكن ھناك، فدعونا نحاول أن نكون واضحین حول الخطوات  ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات؟  الرئیس شنایدر:

وبعدھا،  أوالً، أعتقد أن الجمیع یوافق على أن ممثل ترینداد وتوباجو سیستمر في القیادة. التالیة.

إلخبارھم ما نتوقع ونقدم لھم فكرة حول ما سنتوقعھ ثم  ICANNطبع، أنا سعید بالكتابة إلى بال

لذا، بالنسبة للعمل  سؤالھم حتى متى وإذا كان األمر كذلك، حتى متى وكیف یمكنھم تسلیم ذلك.

إلعادة العمل على موقع الویب الحالي كمحرك، ما ھي بالضبط المدخالت التي  --المؤقت 

 ربما یمكنكم توضیح ذلك. ا لنتمكن من القیام بذلك؟سنحتاجھ

 

اآلن، یجري العمل على موقع الویب الحالي بالفعل من قبل جولیا، وأعتقد أنھا تقول، مع   تریسي ھاكشو:

تتمثل التحدیات  لكنھا تعمل إلنجاز ذلك. وھو یستغرق بعض الوقت. .ICANNشخص من 

موقع الویب الحالي بھا، وبعض األور المطلوبة، حتى التي نواجھھا في الطریقة التي تم تكوین 

لذا، فإعادة تنسیق نصیحة المسجل قد تشكل  ما تقترحھ جیما، وھو صعب التسلیم للغایة.

لذا، سنقوم بما یمكننا، ولكننا سنتقدم فیما یتعلق بالمعلومات  تحدیات تقنیة مع المنصة الحالیة.

، نوع من الخطاب التي سیتم تحدید أولویتھا على لذا، سیمضي ھذا، مع توصیتنا والمتطلبات.

ولكن المشكلة بالفعل ھي أن  موقع الویب الجدید، ربما حتى التسلیم كوظیفة أوالً وما إلى ذلك.

موقع الویب الحالي، والمنصة الحالیة، صعب للغایة أن تعمل لتقدیم الوظیفة الجدیدة التي نتطلع 

 وى الذي لدینا.ونحن نقوم بما یمكننا في المحت لھا.

كما تم توجیھ نصیحة لي بأن الموقع الحالي، الذي یمثل بیئة تفاعلیة، لیس مدعوًما، أو لن یكون 

 لذا، فھي تبتعد. أجل. مدعوًما في المستقبل.

 ومن الصعب جًدا نشر وظیفة جدیدة. لذا، فھي تبتعد.

 

لذا، أعتقد، دعونا فقط نتتبع كافة القنوات مثل العمل على القناة  أیة تعلیقات؟ أیة أسئلة؟ حسًنا.  الرئیس شنایدر:

الحالیة، إلى الحد الذي یكون مجدیًا ومعقوالً، وفي نفس الوقت متابعة تطویر القناة الجدیدة، 

أو، إذا لم  فیما یتعلق بإلى أي درجة وكیف یمكنھم دعمنا. ICANNوأیًضا طلب التوضیح من 

إذا كانت  ICANNن بدائل حول كیفیة إخراج موقع ویب من نظام تتمكنوا، فسنحتاج للبحث ع

GAC  سترى أن ما یمكن أن تقدمھ لناICANN .لكني أتمنى  وسیكون ھذا نتیجة نھائیة. كاٍف

  في النظام الذي یعمل لنا. ICANNلذا، أتمنى أن نحصل على موقع ویب من  أننا لن نصل إلیھا.

ونتطلع للسماع أكثر منكم وأیًضا، بالطبع، من  لموضوع.لذا شكًرا لك تریسي على تتبع ھذا ا

 األمانة حول ھذا الموضوع.
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 شكًرا.  تریسي ھاكشو:

 

أعتقد عندما یكون لدیكم كمستخدمین لموقع الویب بعض األفكار أو األمور التي ترون عند   الرئیس شنایدر:

وسوف  ریسي واألمانة.لالستمرار في توجیھ األفكار إلى ت --استخدامھا لتوجیھ األفكار 

 یحاولون االطالع علي ما ھو ممكن.

 لذا شكراً جزیالً لك تریسي.

وھذه جلسة مقسمة بمعنى أننا لیس لدینا فترات كافیة ولكن لدینا بندین نحتاج  لدینا لحظة بالفعل.

ال، البند الثاني، كما تمت اإلشارة إلیھ، وكما ترون في عنوان البند في جدول األعم لمناقشتھما.

 ھو موضوع دعم السفر.

لدینا بعض القواعد لدعم السفر، من  لدینا بعض التشریعات، وربما أعثر على كلمة أفضل لذلك.

كما أن ھناك شعور بأن ھذه القواعد  یحصل على دعم السفر وتحت أي شروط وما إلى ذلك.

ك المشاورات عبر لیست واضحة تماًما أو مرتبطة تماًما، ولدینا بعض المناقشات السابقة وكذل

كما أود أن أنقل الكلمة إلى أولوف حتى یطلعنا على  .GACالبرید اإللكتروني من قبل 

على األقل ھذا ھو ما نتمناه، التخاذ قرار حول  --المستجدات حول موقعنا وكیف یمكننا 

 توضیح قواعد دعم السفر.

 إذن أولوف، تفضل من فضلك.  

 شكًرا.  

 

 وحسنًا، فقط لتقدیم خلفیة. سیدي الرئیس. شكراً   أولوف نوردلینغ:

لذا، كانت في وقت متمیز  ترجع وثیقة دعم السفر السابقة بالفعل إلى بضعة سنوات مضت.

لجعلھا متسقة مع قواعد السفر  --إلجراء تحدیث في مختلف الجوانب، وصیاغتھا ووضعھا في 

 GACستند قواعد السفر في كما ت ھي أساس األمر كلھ. ، ألن ھذهICANNالحالیة في دوائر 

 المحددة التي نحتاج إلیھا. GACفقط على تلك الخاصة بجوانب 
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لذا، كانت ھناك بضعة عملیات تھیئة وبضعة توضیحات في المسودة األولى التي تم وضعھا 

وقد حصلت على بضعة  .GACوتلقت دعم ھناك، وبعدھا أرسلتھا إلى قائمة  GACإلى قیادة 

بالتوضیح المقدم فیما یتعلق بالمنظمات المعتمدة مسبًقا المزعومة، تعلیقات فیما یتعلق 

 والمنظمات الحكومیة الدولیة التي یمكنھا التمتع بدعم السفر، وبضعة تعلیقات تفصیلیة حول ذلك،

األقل أحد ھذه الثالثة أثناء توضیح أن اآلخرین  واألمر اآلخر الذي نظرنا فیھا واستغرق على

 ، التي كما قلت أساس األمر كلھ.ICANNفیما یتعلق بقواعد سفر دوائر  غیر مناسبین بالفعل

وبعدھا  لذا، تم إرسال نسخة جدیدة من قواعد دعم السفر األسبوع السابق. وبعدھا ماذا حدث.

 حدثت بضعة أمور.

أوالً، حیث أن لجنة االختیار تتكون من الرئیس ونواب الرئیس الختیار المسافرین المدعومین، 

كما أن لدینا بعض  وھذا یلزم أن ینعكس. ، لدینا تغییر من ثالثة إلى خمسة نواب للرئیس.حسًنا

مسافًرا مدعوًما  30إلى  25لقد طلبنا زیادة من  --أننا حصلنا على زیادة  األخبار الشیقة أیًضا.

ا، لذا، لزم أن ینعكس ذلك أیضً  باإلضافة إلى خمسة للمعتمدین مسبًقا وقد تم منح ھذا الطلب.

 وھو أحدث إصدار تم إرسالھ حینھا إلیكم بتاریخ أول أمس.

لذا، ھذه ھي الوثیقة التي أمامنا والجاھزة، كما سأقول، لالعتماد منكم جمیًعا، أو على األقل، في 

 أول حالة، للتعلیقات أو التوضیح.

 وأعتقد أن ذلك سیعمل كمقدمة، سیادة الرئیس.

 

 شكًرا. نعم.  الرئیس شنایدر:

 تعلیقات أو أسئلة، من فضلكم؟ أیة  

 ونعم، جامایكا.  

 

OAS:   ھذاOAS.  

لقد قدمنا تعلیقات فیما یتعلق بالمؤھالت كمنظمة معتمدة مسبًقا، وفھم السیاق الذي ستعني في 

  .LDCأو أنھ یجب أن یكون المقر في  OECDالمؤھالت عدم وجود أي أعضاء كجزء من 
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لیتم اعتمادھا مسبقًا من وجھة  OASدعم یتعلق بمؤھالت  طلب أي --كما نود فقط نقل الكلمة 

  دولة عضًوا تقع تحت كال القائمتین. 32النظر التي نمثل فیھا 

كما یأتي برنامج الجدول اإللكتروني على وجھ الخصوص، فیما یتعلق بكیف نشارك في ھذه 

شاركة بانتظام إذا االجتماعات، مما ندعوه تمویل خاص، ویعني ذلك أننا غیر قادرین على الم

 لم یكن لدینا تمویل خاص للتعامل بالفعل مع ذلك.

، ولكن حتى ذلك، نرى أنھ من GACكما أننا نقوم بالفعل بتوعیة ألعضائنا لیصبحوا جزًءا من 

المھم لنا أن نكون ھنا لتمثیل مصالح أعضائنا بصورة مؤقتة، وإذا لم یكن في حالة معتمدة 

كذلك، إذا كنا نتقدم لحضور االجتماعات، إذا لم تكن كافة  مسبًقا على األقل نظر خاص.

 ICANNومع الھیكل الجدید الجتماعات  االجتماعات الثالثة، فعلى األقل اجتماع واحد سنویًا.

 المقترحة، االجتماعات التي ستكون األھم استناًدا إلى مصلحة الدول األعضاء لدینا.

 شكًرا. لنظره. GACولذا، أود فقط وضع ذلك أمام أعضاء 

 

ربما من أجل التوضیح، وقد یكون لدى الجمیع معرفة تامة بذلك، أولوف، ھل یمكنك أن  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

تشرح بسرعة ما ھي المنظمة المعتمدة مسبقًا وكیف یعمل النظام، وما ھي المعاییر لھذه 

 قد یساعدنا ذلك جمیًعا على الفھم. األھلیة؟

 

 شكراً سیدي الرئیس. بالتأكید.  أولوف نوردلینغ:

وحسنًا، لالقتباس  لقد تم تقنین ذلك في التحدیث، ولكنھ یقنن بالفعل الممارسة المثبتة قبل ذلك.

وحتى تصبح منظمة معتمدة مسبقًا، یجب تكریس  ویمكنكم االطالع علیھ بنفسكم. لقد قرأت ذلك.

، والدول النامیة من الجزر وھي الدول األقل تطوًرا -- LDCو SIDالمنظمة لمصالح دول 

على أن یكون مقرھا أو مقرھا الرئیسي في  OECDوأال یكون بھا أعضاء من  --الصغیرة 

 .SID/LDCأحد دول 

مراقبًا  32وحسًنا، یمكنني أن أقول فقط أنھ بالتأكید، من بین  وھذه كیفیة عمل األمور اآلن.

IGO  أنGAC ستتأھل بھذه المعاییر، أو تتأھل مع ھذه  لدیھا حالًیا، حسًنا، لیس الكثیر للغایة

 ولكن ھذا ھو األسلوب المستخدم حتى اآلن. المعاییر.
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لطلب توضیح، عندما ال یمكنني في ذلك العثور على ھذه األحكام في وثیقة دعم السفر في   الرئیس شنایدر:

GAC .ختلفة؟أو ھل ھي في وثیقة م أین ھذه األحكام في ھذه الوثیقة؟ التي أرسلتموھا 

 

وفي  حسًنا، أنا أقرأ من نھایة الفقرة األولى بدًءا من "األحكام التي تم إصدارھا" وما إلى ذلك.  أولوف نوردلینغ:

فقط لتحدید أین  النھایة، لدیكم آخر جملة في ھذه الفقرة "لتصبح منظمة معتمدة مسبًقا"، وما إلیھ.

 نحن في النص.

 

 على ھذا األمر؟ ھل ھناك أي تعلیقات  الرئیس شنایدر:

 نعم، ترینیداد وتوباجو.  

 

مع العمل على ھذا من قبل وبرنامج الزمالة أیًضا، أعتقد أن  نعم، أنا ممثل ترینیداد وتوباجو.  ممثل ترینیداد وتوباجو:

أو العضو المراقب  IGOیمكن أال تحصل  --المشكلة ھي، وأعتقد أن نیو قد طرحھا، ما إذا 

لذا، فالمشكلة ھي ما إذا كان، في  ، ولكن على أساس كل حالة على حدة.على حالة معتمد مسبًقا

وأحد التحدیات التي واجھناھا  ، ستكون ھناك خمسة فترات یتم استخدامھا.GACأي اجتماع 

من قبل ھي أن ھذه الفترات الخمس تم تخصیصھا إلى ھذه المناطق، وھناك فترات لم یتم 

كما كانت لدى مجتمع المحیط  مثال، جزر المحیط الھادي.أخذھا حتى اآلن، مثالً على سبیل ال

الھادي مصلحة صریحة، لذا، فمن المحتمل تماًما أن تكون منظمات منطقة المحیط الھادي 

لذا، سیكون من الصعب للغایة  ومنظمات المناطق األخرى المماثلة یمكن أن تأخذ دعم السفر.

ولكن ربما یتم نظر مشكلة كل  األخرى، كما أتخیل.تعیین حالة معتمد مسبًقا إلى المنظمات 

 حالة على حدة، أعتقد، خالل التطبیق وحالة االعتماد مع تحفظ أال تكون ممارسة محددة مسبًقا.

وإذا تلقى شخص دعم السفر، فھل یعني ذلك أن ھناك فیض من الطلبات من اآلخرین تقول، 

 ذلك مشكلة لمن یقصد إذا كنا ننظر في الدعم.حسًنا، نرید أیًضا دعم السفر، وفجأة یترتب على 

 وأعتقد أن ذلك أحد األمور التي نحاول تجنبھا.

 شكًرا.  
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 نشكر ترینداد وتوباجو.  الرئیس شنایدر:

فإذا لم تكن منظمة معتمدة مسبًقا،  أوالً، أعتقد أن أحد األمور ھو أن تكون منظمة معتمدة مسبًقا.

 ة لتلقي دعم السفر، لیكون ذلك واضًحا.فھذا یعني أنك ال یزال لدیك فرص

كما نحتاج  واألمر الثاني ھو أني أعتقد أنھ كان السؤال التي تم طرحھ سابًقا على القائمة.

للتحقق من ومعرفة ما إذا كان ھؤالء الذي یعدون حالیًا كمنظمات معتمدة مسبقًا تلبي المعاییر 

أعتقد  األمر كذلك، فأود أن أعدل ھذه القائمة. إذا لم یكن وإذا كان الحال ھكذا، حسًنا. بالفعل.

 أن ھذا واضح.

 LDCو SIDلذا، المعاییر بأنھ یجب تكریس المنظمة لمصالح دول  سؤال آخر، سؤال للفھم.

على أن یكون مقرھا أو مقرھا الرئیسي في أحد دول  OECDوأال یكون بھا أعضاء من 

SID/LDC مقترح جدید؟، وھذا شيء كان ھناك من قبل، أو ھل ھذا 

 

لذا، فھذا یطرح األمر ویعرضھ، ولكن لیس ھناك  وھذا بالفعل تقنین لما كان ممارسة مثبتة.  أولوف نوردلینغ:

 تغییر عن كیفیة نظره قبل ذلك.

 

 شكرا لك على ھذا التوضیح. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 تعلیقات أو أسئلة أخرى؟  

 ممثل إسبانیا.  

 

ھناك قاعدة تقول أنھ یمكن منح األولویة إلى متقدم بطلب  حسًنا. آخر من دعم السفر. ھذا جزء  مندوب أسبانیا:

 ھل ھذا مناسب؟ من أجل تعزیز مشاركة منطقة معینة. GACمعین بناًء على موقع اجتماع 

مع ذلك، صدمني دائًما أن القاعدة تأتي في  بل یمكن منح نظر األولویة. ألنھ لیس إلزامیًا.

ن الموجودین في المنطقة، ألن تذاكر الرحالت لھم أرخص من تلك التي یتم مصلحة المشاركی

 تقدیمھا لھؤالء الذین یأتون من مناطق أبعد كثیًرا.
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لذا، فالقاعدة بالنسبة لي یمكن أن تكون الطریقة األخرى، ولكن على أي حال، فھي قاعدة مرنھ 

 ألنھ "یمكن منحھا" ولیس "یجب منحھا."

األمر على أساس كل حالة على حدة والنظر في الطلب الذي تلقیناه الجتماع لذا، یمكننا تقییم 

 خاص.

 شكًرا.  

 

لذا، لم یتم  ھذا بالضبط كما ھو منذ اإلصدار السابق. فقط لتوضیح ھذا األمر، ھذا لیس تغییًرا.  أولوف نوردلینغ:

 السفر.بل یبقى كما ھو من اإلصدار السابق لقواعد  طرح ذلك ولم یتم تعدیلھ.

 

حسًنا، نأخذ مالحظة، ولكني أعتقد أننا ال یزال یمكننا سؤال أنفسنا أسئلة حول ما إذا  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 كانت القواعد الحالیة مناسبة.

أیًضا، ما سمعتھ ھو أنھ، شيء یمكننا أن نعكسھ، ولكن السؤال كان ما إذا كنا سنقوم بالفعل بھذا 

 للمبادئ التشغیلیة أو نقوم بھ في مسار مستقل. الجزء من المراجعة الشاملة

وإذا كنتم تدعمون شخًصا لثالثة اجتماعات متتالیة وبعدھا علیكم التوقف، ثم یمكنكم متابعة دعم 

السفر من نفس الدولة ولكنكم تحتاجون لمنحھ إلى شخص آخر، كما یمكنكم السؤال حول ما إذا 

حتى یكون مستعًدا للتطویر  GACالقدرات لممثل كان ذلك یشكل فارًقا بالفعل من حیث بناء 

واإلخطار إذا كان كل ثالثة اجتماعات، فھذا یعني كل سنة، وتحتاجون لتغییر الممثل والبدء من 

 البدایة.

لذا، ھناك بعض األمور التي یمكننا بالفعل إعادة نظرھا، ولكني ال أرید أن أنتقل إلى الممارسة 

بما نحتاج للتفكیر في كیفیة تعاملنا مع ھذا على المدى المتوسط الشاملة حول ذلك اآلن، ولكن ر

 لتحقیق أقصى قیمة مضافة مفیدة من دعم السفر الذي لدینا.

 ال، حسنًا. --كان ھذا ممثل كندا من   

 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟  
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نص حتى یكون ھل نعتمد ھذا ال ما ھي الخطوة التالیة؟ إذا لم تكن ھناك، فما سنقوم بھ اآلن؟

لدینا بعض الوضوح استناًدا إلى الحالة الراھنة حول الممارسة القائمة التي نستخدمھ للوقت 

وبعد ذلك، نفكر في كیفي یمكن أن یكون لدینا مراجعة لھذا كجزء من المبادئ التشغیلیة  الحالي؟

د تستغرق منا أو ربما كمسار مستقل، ألن ھناك بعض المشكالت التي سنود مراجعتھا، ولكنھا ق

 وقًتا أطول.

 لذا، ھل یمكننا الموافقة على ھذه التوضیحات كما ھي اآلن؟  

 جامایكا.  

 

OAS:   أناOAS.  

سیادة الرئیس، أعتقد أنني أود تقدیم، وجمیعكم قد یصححني، یمكننا نشر الوثائق التي أرسلناھا 

كان حالة فیما یتعلق بلماذا یجب أن  إلى ھذه اللجنة، إلى اللجنة التشغیلیة لنظرھا، ألن ما قدمناه

یتم نظرنا، حتى على أساس كل حالة على حدة، كما أشارت تریسي، لالجتماعات الدوریة، إذا 

لم تكن االجتماعات الثالثة كلھا سنوًیا، حیث أبرزنا باألساس الدول التي نمثلھا ولماذا سیكون 

غراض ھذه الوثیقة، فعلى األقل أي وإذا لم یكن ذلك أل مھًما لنا أن نكون في االجتماعات.

 مراجعة في المستقبل، ویمكن نظرھا أیًضا.

 

أنتم تقترحون مشاركة الوثیقة التي أرسلتموھا مرة  لذا، أنا لست متأكًدا من أني أفھم بالكامل.  الرئیس شنایدر:

 --أو  أخرى؟

 

OAS:  إذا لم یكن  األمر. نعم، سنشاركھا مرة أخرى، ولكني اكتشفت أنكم تحاولون إغالق ھذا

ألغراض أن تكون جزًءا أو یتم نظرھا للتعدیالت على ھذه الوثیقة، فعلى األقل لمجموعة العمل 

 التشغیلیة.
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 إًذا، أعتقد أن ھذا مقبول بالطبع. أجل.  الرئیس شنایدر:

كما أننا نحتاج  ولذا، ھل یعني ھذا أننا اتفقنا على التوقیت الخاص بذلك، وإصدار النص؟

 ستمرار، ونلتزم باالستمرار للنظر في ھذا واقتراح طریقة للتقدم بعد االجتماع.لال

 أولوف.  

 

حسًنا، بینما لدینا ھذا التعبیر  --وأعتقد أننا وصلنا على األقل لبعض الوضوح الذي  شكًرا.  أولوف نوردلینغ:

ما یتعلق بفترات "محتفظ بھ لـ"، ھناك احتمالیة بتفسیر األمر على أساس كل حالة على حدة فی

 المنظمة المعتمدة مسبًقا.

أعتقد أننا یمكننا ترجمتھ ونشره على  --حسًنا، سیكون مفیًدا اعتماد ھذا، والذي أتمنى  --لذا 

موقع الویب، ولدیھ ذلك كأساس لتوزیع دعم السفر الجتماع دبلن القادم، حتى ال نعمل مع ذلك 

 .2011منذ 

 شكًرا.  

 

 جزیالً. شكًرا  الرئیس شنایدر:

 لذا، فمع ذلك، نأتي إلى نھایة الجلسة قبل السابقة.  

، حیث GACوالنص األول یتعلق بمجموعة عمل المناطق التي تفتقر إلى الخدمات في 

لذا،  ویتولى القیادة االتحاد األفریقي وترینداد وتوباجو. سنتمكن من استالم تحدیث حولھا.

 ین لنا تحدیًثا حول ھذا األمر؟تریسي، حیث أنك ال تزالین ھنا، ھال تقدم

 شكًرا.  

 

 شكًرا، توماس، وسأختصر للغایة.  ممثل ترینیداد وتوباجو:

وأرى في االجتماع  لقد نشرنا اختصاصات مجموعة عمل المناطق التي تفتقر إلى الخدمات.

 السابق في سنغافورة أننا وضحنا ما نحاول تحقیقھ.
 

  47من  42صفحة 

 



 GAC  ARاجتماعات –بوینس آیرس 

 حول االختصاصات، ولكني أرى أننا في مرحلة النھایة.كما أن ھناك بعض التعلیقات الواردة 

كما أود الدعوة إلى االنتھاء من عملیة االختصاصات، وربما بالتأكید لیس اآلن، ولكن على 

 القائمة البریدیة التي تم اعتمادھا بصورة رسمیة.

أ مشروع لقد عقدنا بالفعل اجتماًعا أول لمجموعة العمل وجًھا لوجھ في بوینس آیریس، وقد بد

 خطة العمل.

 لذا، فقد بدأنا العمل، ونود ضمان أن یكون لدینا اختصاصات متفق علیھا للبدء بھا.

 ال یزال مطروًحا بالفعل. ccTLD، أن استطالع GACوكما سمعتم، أعتقد، سابًقا في اجتماع 

 كما أن مجموعة العمل تتعامل مع ھذا.

، لذا، نود ضمان أن GACبعض أعضاء وكذلك، لدینا بعض معلومات االستطالع تأتي من 

كما أتمنى، سیادة الرئیس، أن نتمكن من  مجموعة العمل جاھزة ومقننة رسمیًا وجاھزة للبدء.

وربما إذا لم یكن اآلن، فبالتأكید عقب ھذا االجتماع عن طریق  تناول ھذا بأسرع ما یمكن.

 القائمة البریدیة.

یس األمر فقط للمناطق التي تفتقر إلى الخدمات، ل --ومرة أخرى، أود أن أوجھ دعوة للجمیع 

ولكن كافة األعضاء المھتمین بالمشاركة لتوضیح اھتمامھم باألمانة لیتم إضافتھم إلى القائمة 

ولدینا اجتماع جانبي، إال  كما نود ربما أن یكون لدینا جلسة بصورة رسمیة في دبلن. البریدیة.

كما نرید بالتأكید أن نطرح  ا لوجھ مع جمیع المھتمین.أننا قد نجعلھ رسمیًا أكثر لیكون وجھً 

 دعوة بین االجتماعات لتناول مشكالت خطة العمل والتقاریر حول العمل في دبلن.

 وبالنسبة للوقت الحالي، أعتقد أن ھذا كل شيء.  

مرة أخرى، أود، إن أمكن، إغالق جولة االختصاصات وربما الخروج منھا واعتمادھا، إن 

 ا لم یكن اآلن، فبالتأكید على القائمة البریدیة.إذ أمكن.

 شكًرا.  

 

وأفھم أیًضا أنكم ستشاركون في اإلعداد لالجتماع الحكومي رفیع المستوى ودعم  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 --المغرب في 
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 نعم. طلبت المغرب أن نقدم بعض الدعم، وقد اتفقنا. نعم.  ممثل ترینیداد وتوباجو:

 

 نعم، شكًرا.  شنایدر:الرئیس 

 أي أسئلة أو تعلیقات؟  

إذا لم یكن ھناك، فیمكنني أن أقول فقط أني أرغب للغایة في عقد اجتماع یمكن لجمیع أعضاء 

GAC .وأود اإلشارة، ویسري األمر على كل شيء  حضوره لمجموعة العمل ھذه في دبلن

، GACمحاولة معرفة أین ستقف نخطط لھ لدبلن، یمكن أن نحتاج مرة أخرى لقلیل من الوقت ل

  .CCWGفي  1وإلى أي درجة ستوافق فیما یتعلق بأعمال مسار عمل المساءلة رقم 

لذا، مھما یكن ما نخطط لھ لدبلن، سنحتاج لبعض المرونة، ربما مرونة أكثر حتى من ھذا 

وقت ولكن، لنتمنى أن ذلك لن یستخدم كل وقتنا في دبلن، حتى یكون لدینا بالفعل  الوقت.

 للمشكالت المھمة مثل ما تتعاملون معھ في مجموعة العمل ھذه.

لذا، إذا لم تكن ھناك أسئلة أخرى، فأعتقد أننا یجب أن نشكركم وننتقل إلى البند التالي في 

وكما تحدثنا حول دبلن، ربما، ال أعرف، ما إذا كانت  االجتماع، وھو اإلعداد الجتماع دبلن.

القلیل حول االنطباع الذي لدینا في فریق القیادة، وفي األمانة، وربما األمانة یمكنھا إخطارنا ب

 مشاركتھ أیًضا مع اآلخرین، حول كیف نخطط أو نتمنى أن ننظم االجتماع في دبلن.

 لذا، شكًرا لك، توم.  

 

 شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

التالي،  GACكما نفعل دائًما، بالنظر إلى اجتماع  --أعتقد أن النقطة األولى التي على طرحھا 

ولیست فقط المشكالت التي ظھرت من ھنا،  مھمة بالفعل. GACھل تعقیباتكم كأعضاء في 

كذلك، على  ولكن أیًضا المشكالت التي تحددونھا في الطریق إلى االجتماع القادم في دبلن.

القتراح األولویات وبنود  GACعلى أنھ ھناك فرصة في جمیع األوقات ألعضاء التأكید 

 جدول األعمال الخاصة، ومواطن العمل اإلضافي في أي وقت.
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كما أن ھناك على األقل دعوة إلعداد جدول األعمال في الطریق إلى االجتماع في دبلن، وكما 

اركة في ھذه الدعوة أو ھذه الدعوات على المش --بالفعل  --ھو الحال دائًما، نشجعكم بشدة 

أنھا عملیة متواصلة وأمور سیتم  --ولكني أقدر  لنظر ما ترونھ من أولویات االحتیاجات.

ضغطھا دائًما نحو نھایة العملیة، وحتًما ستكون الحال منشغلة قلیالً في منتصف الطریق إلى 

 االجتماع.

ھناك وقت للتعقیبات واالنطباعات  مع ذلك، ستحاول مجموعة القیادة واألمانة ضمان أن

 وخاصًة من خالل دعوات إعداد جدول األعمال ھذه.

أعتقد أن النتائج من مناقشات االجتماع ھذا األسبوع تقترح أن دبلن، كما قال توماس، ستتطلب 

وتذكر أن  للمساءلة. CCWGحلو أعمال  GACأوالً قدًرا من الوقت یتم تخصیصھ لموقف 

GAC وحیث أن  ظمات القائمة على وضع المیثاق.واحدة من المنGAC  وصلت لمنصب ھنا

لإلشراف، فإن مقترحات المساءلة مع  CWGكمنظمة قائمة على وضع المیثاق في مقترح 

ظھورھا خالل الشھر القادم أو الشھرین القادمین ستتطلب أیًضا قدًرا كبیًرا من الوقت على 

وقد تم إرسال القائمة األولیة من األسئلة لتعقیب  أعتقد أن الناس یفھمون ذلك. جدول األعمال.

 علیھا، وفي الوقت الحالي، یمثل ھذا بنًدا جوھرًیا لجدول أعمال اجتماع دبلن. GACأعضاء 

كذلك، یتمثل أحد األمور اإلجرائیة المھمة للغایة بالطبع في أن انتخابات نواب الرئیس مطلوب 

 خرى بفتح باب الترشیح.وھذا تذكیر مرة أ عقدھا في اجتماع دبلن.

كما سیكون االجتماع الحكومي رفیع المستوي في مراكش، والتخطیط والمناقشة حول ذلك بنًدا 

ر فھو أمر یجب اتخاذ قرار حولھ في دبلن، كما سمعنا الیوم، وجھة نظ مھًما في اجتماع دبلن أیًضا.

GAC .بیر وجھة نظر ولكن ال یمثل ھذا بالطبع بقدر ك حول ھیكل االجتماع الجدیدGAC 

 .GACالقیام بھ، وھو في أیدي  GACحول ما ترید  GACفوجھة نظر  لشخص آخر.

ھو مرة أخرى أمر یتطلب بالفعل بعض  2016لذا، ھیكل االجتماع الجدید الذي سیبدأ في 

 القرارات والتخطیط في االجتماع في دبلن.

ة في أعمالھا عقب ھذا التي تتقدم اآلن بصورة جوھری GACكما ستتطلب مجموعات عمل 

األسبوع، كما أفترض، بعض الوقت لعرض والعمل من خالل الفترات الزمنیة المناسبة في 

اجتماع دبلن، وسیكون علینا العمل عن قرب مع رؤساء مختلف مجموعات العمل لضمان أن 

 لدعم أعمالھم. GACلدیھم الوقت المناسب والتنسیق المناسب للعمل مع 
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كلة واحدة متعلقة بالسیاسة لم تتم مناقشتھا ھذا األسبوع، ولكن ربما تظھر وأخیًرا، ھناك مش

لقضاء بعض الوقت في مناقشتھ سواء بین الجلسات وفي دبلن، وھي  GACكشيء ما ستحتاج 

مشكلة خدمات السجالت المستقبلیة، وعملیة وضع السیاسات التي أشرت إلیھا أمامكم منذ 

تحدید ذلك من خالل آلیة النظرة السریعة الجدیدة في ستتذكرون، لقد تم  بضعة أسابیع.

GNSO.  كما ستكون ھناك ورقة مشكالت قادمة في األسابیع القلیلة القادة حول ھذا

 في المستقبل. WHOISوھذا ما سیحل محل  الموضوع.

وستقترح عملیة وضع  في السابق العدید من المشكالت الجوھریة حول ذلك. GACكما حددت 

أحكام الوصول إلى البیانات وتجمیع البیانات واالحتفاظ  لسلة جدیدة من البیانات:السیاسات س

وقد  لذا، فھذا قادم. بالبیانات، وأنا متأكد من أن عدد من الحكومات سیكون لدیھا آراء حول ذلك.

 .لذا، ربما سیكون شیئًا نحتاج بالفعل للعثور على وقت لھ أیًضا حذرتم منھا ولكنھا ستصبح مشغولة.

 توماس، عودة إلیك. ھذه ھي البنود الرئیسیة.  

 

 شكًرا لكم على ھذا التحدیث المفید للغایة حول األمور التي قد نتوقع التعامل معھا.  الرئیس شنایدر:

 ھل ھناك أسئلة أو تعلیقات على ھذا؟

 نعم، إسبانیا.  

 

 .GACوھو فاعلیة نصیحة  بدایة األسبوع.لقد عدت إلى بند جدول األعمال الذي رأیناه في   مندوب أسبانیا:

وال أتذكر اآلن ما إذا كان سیكون لدینا تقییم بحلول دبلن أم ال، ولكن یمكن أن یكون ھذا أمًرا 

أو تقییم، یمكننا التفكیر في أي مناطق  --وعندما تكون لدینا نتائج  سنتناولھ في اجتماع دبلن.

 علینا تحسینھا حتى نكون أكثر فعالیة.

أعتقد أیًضا أنھ بحلول دبلن، یمكن إنجاز بعض األعمال حول إجراءات استشارات اللوائح كما 

حول سبل حمایة  GACالداخلیة التي نطلب من مجلس اإلدارة بدئھا فیما یتعلق بنصیحة 

gTLD .لذلك، سیكون علینا تكریس بعض الوقت لذلك أیًضا. الجدید 

 شكًرا.  
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إذا نظرتم في ورقة القرارات التي تلقیتموھا ھذا  بانیا، على ھذه التعلیقات.شكراً، ممثل إس  الرئیس شنایدر:

الصباح، فإن أول بند بالفعل على القائمة ھو قرار دعم بدء المراجعة وكخطوة تالیة، الحظنا أن 

ACIG .لذا، سیكون ھذا بالطبع على الطاولة في  ستقوم بإجراء التحلیل وإبالغنا في دبلن

  دبلن.

ولكني أعتقد أن التوقعات  علق بسبل الحمایة، نعم، سنرى كیف یتفاعل المجلس مع ذلك.وفیما یت

من جانبنا واضحة للغایة في أننا یجب أن نتسبب في مشاركة المجلس معنا حول ھذه المشكالت 

 التي إما أنھم لم ینفذوھا أو قرروا تنفیذ النصیحة أو حیث نعتقد أنھم لم ینفذوھا بصورة مناسبة.

  شكًرا على ذلك.لذا 

لیست ھذه الحالة، فنحن لن نمد االجتماع بالضرورة ھنا، ونعطي  تعلیقات أو أسئلة أخرى؟

  الفرصة للذھاب إلى اجتماع آخر أیًضا یجري حالًیا، وھو األمر المھم أیًضا.

ا، یعني ھذا أني سأنھي كالمي بشكر الجمیع، بدًءا من المترجمین واألمانة والعاملین وأنتم جمیعً 

 وكافة المنظمین لالجتماع، وجمیع ھؤالء الذي قدموا لنا المشروبات في االستقبال وما إلى ذلك.

  شكًرا جزیالً.

وربما حیث أنھ یغادر، دعونا نشكر بیتر أیًضا على الجلوس ھناك مختفیًا في الجانب األیمن 

التالیة في مساركم المھني تمتعوا بالخطوات  وحسًنا. وسنفتقدكم جمیًعا. على عملھ البناء للغایة.

  الجدید ومشكالتكم التي تتعاملون معھا وأتمنى أن نراكم مرة أخرى لبعض الوقت في مكان ما.

 شكًرا. لذا، شكًرا جزیالً للجمیع، وتمتعوا ببقیة االجتماع ورحلة آمنة للجمیع.

 

 

 

 [نھایة النص المدون] 
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