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ً من بعض أعضاء  أھالً بكم مجدداً.  الرئیس شنایدر: بأن علینا بدء  GACمجرد معلومات لكم، لقد تلقینا طلبا

ند األكثر حساسیة من ناحیة الوقت، وأمیل إلى االتفاق مع ألنھ الب CWGالعمل على ردنا على 

والمقترح ھو ما إذا كان یناسبكم البدء بھ، وبالواقع، محاولة التوصل إلى اتفاق حول  ھذا الرأي.

 بحلول الغد؟ CWGالنص الذي سنرسلھ إلى 

ً جیداً للغایة وبنّاًء وغیر رسمي لھذه الغایة بالذات، وھي وضع م سودة النص، عقدنا اجتماعا

 تحت رئاسة إلیس وواناویت.

لذا  ھذا العمل. --أو تواصل الرئاسة، ألن --ألني أود االقتراح أن تترأس ھل إلیس ھنا یا ترى؟

بالنسبة ألولئك الذین لم یحظوا بالفرصة لقراءتھ، أرجو منكم مراجعة النص  --أرجو --سوف

ثم سأبحث عن إلیس  شة أیضاً.وسترونھ ھنا على الشا .GACالذي تم إرسالھ إلى قائمة 

أرجو منكم إلقاء  ما لدیكم على الشاشة ھو ما قام توم بتعمیمھ أمس. --وإال لمحاولة استدعائھا.

 نظرة علیھ واتخاذ قرار ما إذا بوسعكم الموافقة على ذلك النص من دون الكثیر من التعدیالت.

 سأبحث عن إلیس. سیكون ھذا رائعاً.

أو  --في األثناء، یبدو أنھ لیس الجمیع ساعدتنا على مناقشة ھذا النص.نحاول استدعاء إلیس لم

 ثمة بعض األسئلة حول مجموعات العمل التي ألغینا جلساتھا اآلن.

 إلیس، ھال تتفضلین بالدخول بسرعة؟

 (ضحك) أوه.

 

كانت تھدف إلى لدي سؤال واحد فقط. بما أننا ألغینا الجلسات التي  شكًرا لك، سیدي الرئیس. آلیس مونیوا: 

ألن أحد أھداف  --التركیز على مجموعات العمل حدیثة التأسیس المتنوعة، أتساءل ما إذا كان

عقد الجلسات ھو المصادقة على األنشطة المقترحة واالختصاصات حتى تواصل مجموعات 

 

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

 .كسجل رسمي
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أن  وأتساءل ما إذا كان من الممكن أن نفعل ذلك اآلن أو ربما عبر اإلنترنت قبل العمل عملھا.

 نغادر االجتماع حتى نبدأ بإنجاز بعض العمل.

 شكًرا.

 

 ھذه نقطة وجیھة. شكًرا. الرئیس شنایدر:

ولكن  وأعتقد أنھ إذا كان من الممكن، سیكون من الجید االتفاق على االختصاصات إلكترونیاً.

بأكملھا الموافقة على االختصاصات، ولیس مجموعة  GACبحسب ما فھمتھ، ینبغي على 

 فحسب. العمل

وإذا لم تفعلوا ھذا بالفعل، أرجو من أولئك الذین یترأسون مجموعات العمل الثالثة إرسال 

ما ھو  بأكملھا مع موعد نھائي لتبنیھا بشكل إلكتروني. GACمسودة االختصاصات إلى 

 ماذا تقترحون؟ أم نھایتھ؟ منتصف شھر یولیو؟ الموعد النھائي الذي سنحدده؟

 نعم، آلیس.  

 

شاركنا بالفعل بعدة نسخ عن، مثالً، مجموعة عمل السالمة العامة ومجموعة عمل  ونیوا: آلیس م

NomCom .ناقشنا مسألة مجموعة العمل  --ولم غیر المخدومة جیداً، وجمیع المجموعات

وكنا  أمس ولم یتم إجراء أیة تغییرات، لذا فستكون النسخة نفسھا التي قدمناھا الشھر الماضي.

 شكًرا. نعم. --من تبنیھا، ألنھ لم تردنا أیة تعلیقات جدیدة، وخاصة نأمل أن نتمكن

 

كما  .NomComأؤید تعلیقات آلیس فیما یتعلق بمجموعة عمل  شكًرا لك، سیدي الرئیس. متحدث مجھول: 

لذا  وأجرینا تغییرات، لذا فإنھا نسخة جاھزة. أجرینا حواراً مع مجموعة عمل االختصاصات.

ا اآلن أو سماع المخاوف الرئیسیة من الحاضرین ورؤیة ما إذا كان من أؤید فكرة اعتمادھ

وإذا تم تحدید موعد نھائي للتعلیقات، ینبغي أن تكون قصیرة حتى  الممكن أن نمضي قدماً.

 ننتقل لمناقشة مجموعات العمل.
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تحدید موعد نھائي  في النھایة، أعتقد أننا سنترك لمجموعات العمل الفردیة مسألة حسًنا.  الرئیس شنایدر:

بأكملھا حتى الموعد النھائي الذي  GACوإذا لم تردنا المزید من التعلیقات من  للتعلیقات.

لذا حددوا نھایة شھر یونیو أو عشرة  ھل سیكون ھذا مفیداً؟ تحددونھ لھم، فسیعني ھذا موافقتھم.

 أیام أو الموعد الذي تجدونھ مناسباً...

 نعم، آلیس؟  

 

السبب ھو أن مجموعة عمل السالمة العامة تقوم بعدد كبیر من  أعتذر لمواصلتي مقاطعتك.  آلیس مونیوا:

یتم نشر المعلومات عن االختصاصات  --لذا سنكون األنشطة الجاریة ھنا في بیونیس آیریس.

 منذ ثالثة أو أربعة أشھر.

یة ھذا االجتماع إذا وربما یمكنني نشرھا مجدداً اآلن، وقد نتمكن من المصادقة علیھا بحلول نھا

 أمكن.

 شكًرا.  

 

 یمكننا القیام بذلك. نعم، ال بأس بھذا.  الرئیس شنایدر:

إذا لم تردنا  --أرسلیھا مجدداً مع تذكیر مع التحدید أنھ بوقت الغداء یوم الخمیس، إذا لم یكن ثمة

تبنیھا من قبل  ستعتبرین أنھ تم --أیة تعلیقات أخرى بحلول وقت الغداء یوم الخمیس، فستعتبرین

GAC .ممثل إسبانیا. ھل یبدو ھذا منطقیاً؟ بأكملھا 

 

 بأكملھا. GACمجرد تذكیر، یجب الموافقة على اختصاصات مجموعات العمل من قبل  --أنا  ممثل إسبانیا:

 لذا علیكم انتھاز الفرصة في ھذا االجتماع للموافقة علیھا.
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بأكملھا ونتأكد أنھ ما لم یكن ثمة أیة تعلیق آخر، أو  GACرسلھا إلى لذا سن نعم، ھذا ما فھمناه.  الرئیس شنایدر:

 بأكملھا قد تبنت ھذه االختصاصات. GAC، فھذا یعني أن GACاعتراض من 

ألولئك الذین لم یحضروا في الصباح، فقد قررنا عدم عقد تلك الجلسات الثالثة  --ھال حسًنا.

االطالع على آخر مستجدات عمل مجموعات  :التي كان یفترض أن نناقش بھا ما نناقشھ اآلن

سنستغلھا للعمل  لن نعقد ھذه الجلسات. العمل، ومحاولة تبني االختصاصات في بعض الحاالت.

 .CCWGوعمل  CWGعلى 

ً ما في البیان الرسمي حول االجتماعات التي یتم عقدھا، و بخصوص بنود  --قد نذكر نصا

اآلن، ولكن قد نجمع معلومات حول  GACسة في المعلومات، ورغم حقیقة أننا لم نعقد جل

االجتماعات واألمور الجاریة وما یفترض أن نتبعھ، مثل االختصاصات التي سیتم تبنیھا أو 

 الخطوات التالیة.

سأدعو الرؤساء والرؤساء المشتركین لمجموعات العمل لصیاغة بعض بنود  --لذا ربما

ستتم إضافة ھذا إلى البیان الرسمي، في جزء  ل.المعلومات أو ما وصلنا إلیھ مع مجموعة العم

 المعلومات من البیان الرسمي حتى یعرف الجمیع وضع مجموعات العمل تلك، إذا كان ھذا مناسباً.

ورؤیة ما إذا كان  CWGكما قلت، تلقینا بعض الطلبات ببدء التعامل مع  --لنبدأ إذن حسًنا.

لھذا السبب لدینا مسودة النص كما  ن بشكل سریع.بوسعنا إنھاء الرسالة إلى الرؤساء المشتركی

 ھي حتى اآلن على الشاشة.

 االتصاالت تعمل. إنھا ھنا بالفعل. --وإلیس، إذا سمحت، بما أنك قمت بعمل رائع أمس مع واناویت

أود أن أسلم لكما الكالم وسأقدم لكم بشكل سریع ما حدث أمس في ھذا االجتماع غیر الرسمي 

 ، ثم سنراجع النص على أمل أن نتمكن من إنھاء ھذا بسرعة.بأكملھا GACإلى 

 شكًرا.

 

كانت جلسة  مجرد تعلیق مختصر حول جلسة المسودة التي عقدناھا أمس. شكًرا لك، توماس.  إلیس لیندبیرغ:

ً وجیھة تمت إضافتھا إلى النص. جیدة برأیي. ما  --أعتقد أننا وأعتقد أن الجمیع قدموا نقاطا

 CWGبأكملھا، قبول جمیع محتویات  GAC، أقصد GACھ من الصعب على أدركناه ھو أن

وكل حكومة  GAC، وحاجة CCWGكما ھي اآلن، وكذلك بسبب القواسم المشتركة بین 

 للعودة إلى العواصم مع حزمة جدیدة ورؤیة الصورة الشاملة قبل أن نقدم أیة مشورة نھائیة.
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لكثیر من التعلیقات في الیوم األول الذي ناقشناه بھ، ما قررناه كمنھج، مع األخذ بعین االعتبار ا

ولكن من  .ICGنرید التقدم إلى  اآلن. GACال نرید التوقف في  یرید معظمنا التقدم أكثر بھذا.

دون إضرار، كما قلت، نرید أن یدلي العامة والحكومات الفردیة والوفود بتعلیقاتھم، وال نرید 

 بأكملھا. استنتاج أي شيء بشكل مسبق للحزمة

لذا وضعنا مسودة نص، وناقشناھا، وأعدنا صیاغة المسودة قلیالً، وأعتقد أن لدینا اآلن نص 

 .ICGمحاید المضمون، ولكن في الوقت نفسھ، یقدم الدعم لتقدیمھ إلى 

 أجل. ھل تریدین مني قراءتھ؟ یمكنكم قراءة النص.

، CWGلنھائي إلشراف إلى مقترح مقاییس البروتوكول ا GACتشیر  مسودة النص ھي:

 من دون اإلضرار بالتعلیقات التي قدمتھا الوفود الفردیة. ICGوتعرب عن دعمھا لتقدیمھ إلى 

 ھذه ھي الرسالة اإلجمالیة.

 سأقرأه بأكملھ. ھل لدیكم تعلیقات على ھذا أم تریدون مني قراءتھ بأكملھ؟

ط علني على تنفیذ یعتمد بشكل كبیر وبشر CWGوتقر أن مقترح إشراف  GACكما تشیر 

من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع حول تعزیز  ICANNآلیات المساءلة على مستوى 

إذا لم یتم تنفیذ أي مستوى من آلیات المساءلة على  .CCWG، أو مساءلة ICANNمساءلة 

، سیتطلب مقترح إشراف CWGھذه كما ھو مبین في مقترح إشراف  ICANNمستوى 

CWG .ھذا إعادة النظر 

ً وضعناه نحن. نفسھ. CWGإنھ نص مأخوذ عن مقترح  --د القول إن ھذاأو إنھ  ولیس شیئا

 .CWGالنص كما ھو في مقترح 

وأعتقد أن ھذا شيء یمكننا اإلعراب عنھ بشكل واضح من دون مناقشة إذا كان ھذا ما یحدث 

 نفسھ. CWG، ألنھ نص من CCWGو CWGبالفعل بین 

 GACوستنظر بھ  GACالنھائي بحسب جدواه من قبل  CWGسیتم تقییم مقترح  ثم قلنا:

  بصفتھا منظمة میثاق.

، وبأنھ بشكل مستقل عن CCWGوبھذا الشكل، سنشدد أنھ ما زال علینا القیام بعمل في 

CCWG  بذلك الشكل، فإنھ ما زال علینا االتفاق علىCCWG. 
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مل المتقن والمثمر الذي قام التعبیر عن عمیق امتنانھا للع GACثم یقول النص في النھایة "تود 

ورؤسائھ المشتركین وأعضائھ وجمیع المساھمین فیھ"، وھو تصرف  CWGبھ إشراف 

 لطیف.

 شكًرا. حسًنا.

 

قبل أن أمنح الجمیع الفرصة للكالم، أردت إعالم أولئك الذین لم یحضروا اجتماع وضع  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

نجحنا بھ بالتفكیر الحریص والمتوازن باآلراء المسودة غیر الرسمي، والذي بحسب رأیي، 

لذلك أحثكم على عدم محاولة صیاغة األمر نفسھ بكلمات  والزوایا المختلفة التي تم تقدیمھا.

ولكني  ھذا حقكم. ھذا أمر یرجع لكم بالطبع، یمكنكم تعدیل ھذا بأي شكل تریدونھ. مختلفة.

ازن واالتفاق بین أولئك الحاضرین بأنھ أمر أحثكم على النظر بھذا بعنایة ومحاولة رؤیة التو

مقبول من الجمیع وال تقترحوا سوى التعدیالت التي تعتقدون أنھا ضروریة بحق أو تؤدي إلى 

 قیمة مضافة.

 شكًرا. إذن سأعطیكم الكلمة.  

 ال أمانع إذا تولیت رئاسة النقاش، لذا یمكنك...

 

 أرى ممثل إیران. شكًرا.  إلیس لیندبیرغ:

 

 سیكون ذلك أسھل. أقترح أن نناقش النص فقرة تلو الفقرة.  إیران: ممثل

وأعتقد أن الرسالة الرئیسیة تكمن في الفقرة األولى، والتي أعتقد أن ثمة دعم واتفاق واسعین 

 على ھذا.

 الفقرتین التالیتین ھما تفسیریتین تقریباً، ولكن لنناقشھ فقرة تلو الفقرة.
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 شكًرا.  إلیس لیندبیرغ:

، وتعرب عن دعمھا CWGإلى مقترح مقاییس البروتوكول النھائي إلشراف  GACیر تش

 من دون اإلضرار بالتعلیقات التي قدمتھا الوفود الفردیة. ICGلتقدیمھ إلى 

 ھل ثمة أیة تعلیقات؟  

 سأواصل. حسًنا.  

یعتمد بشكل كبیر وبشرط علني على تنفیذ  CWGوتقر أن مقترح إشراف  GACكما تشیر 

من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع حول تعزیز  ICANNات المساءلة على مستوى آلی

 .CCWG، أو مساءلة ICANNمساءلة 

 ھل ثمة تعلیقات على ذلك؟  

 ممثل إیران.

 

أقترح  أشعر ببعض القلق حول كلمة "التنفیذ" ألنكم ال تتعاملون مع التنفیذ. تعلیق بسیط للغایة.  ممثل إیران:

الكلمة قلیالً إلى "المساءلة الملزمة بالتنفیذ"، ألن التنفیذ خارج ھذه األنشطة إعادة صیاغة ھذه 

وإذا لم تتم تلبیة ھذه الشروط، أقترح أن نناقش عندھا المساءلة ألنھ ینص أنھ  في الوقت الحالي.

 .قلت ھذا برسالة برید إلكتروني أمس إلى توم شكًرا. بشكل یتبع آللیة المساءلة الملزمة بالتنفیذ.

 شكًرا.  

 

ثم نبدأ بإعادة صیاغة  CWGتعلیقي ھو إذن أن نأخذ النص الذي استخرجناه من مقترح  حسًنا.  إلیس لیندبیرغ:

 مسودتھ.

 ھال تكرر كالمك حتى نفھم... ولكن حسنًا. حتى نعرف ما نفعلھ. أجل.
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المستوى من المساءلة"، ال  إلى االنتقال إلى ذلك GACإذا قرأتم الفقرة الثانیة: "كما تشیر   ممثل إیران:

 أعرف إن كان علینا قول آلیة المساءلة أو المساءلة نفسھا من دون آلیة"، "الملزمة بالتنفیذ".

 .ICANN"مشروط بمستوى المساءلة"، ولیس  لذا علینا إزالة كلمة "تنفیذ" من السطر الثالث.

 سیكون ھذا أبسط. ذ".، "مستوى آلیة المساءلة الملزمة بالتنفیICANNال داعي لإلشارة 

 ، وقالوا إنھ سیكون التعدیل المناسب.CWGوناقشت ھذا مع بعض األشخاص اآلخرین في 

 شكًرا.

 

 وإال سأقرأ الفقرة التالیة. ھل لدى ممثل إیران تعلیق على ھذا التعلیق؟ حسًنا.  إلیس لیندبیرغ:

 ممثل المملكة المتحدة.

 

بل  حظة حول الصیاغة اللغویة ألن مجموعة العمل لن تنفذ ھذه اآللیات.مجرد مال شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

إذا  --قد یفھم أحد ھذا --لذا أعتقد أن الصیاغة تقترح مجموعة العمل اآللیات التي ینبغي تنفیذھا.

كان جدیداً على ھذا، قد یفھم من ھذا أن مجموعة العمل ستنفذ اآللیات، ولكن مجموعة العمل 

 التي ینبغي تنفیذھا.ستقترح اآللیات 

 ھل تفھمون قصدي؟  

 لیتم تنفیذھا من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع.  

 للتنفیذ المقترح من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع. --اآللیات

 أحاول تشذیبھا فحسب.  

 شكًرا.  

 

 --ما --ممثل إیران، ھل تود التعلیق على  إلیس لیندبیرغ:
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ال أعتقد أننا نواجھ صعوبة مع ذلك االقتراح، ولكن المشكلة أني ناقشت مع  س.نعم، سیدي الرئی  ممثل إیران:

 بل علینا التحدث عن قابلیة عمل اآللیات. البعض أنھ ینبغي أال نتحدث عن التنفیذ.

"المقترح  ولكني ال أود اإلشارة إلى التنفیذ. وإذا قلنا "المقترح تنفیذھا"، ال مشكلة لدي بھذا.

 تنفیذھا".

 

 ممثل إسبانیا، ھل أردت قول شيء ما؟  لیندبیرغ:إلیس 

 

 قال مارك بالفعل ما أردت قولھ.  ممثل إسبانیا:

 

 ممثلة مصر. منال. ال. عذراً. سأبدأ بقراءة الفقرة التالیة.  إلیس لیندبیرغ:

 

لصق من نعم، لدي التعلیق نفسھ أیضاً، ولكني أتساءل أیضاً یا إلیس، لقد ذكرت أن ھذا نسخ و  ممثلة مصر:

 ، ومع تذكر ھذا، ھل یمكنني السؤال عن الجدوى وراء تغییر ھذا؟CWGمقترح 

 إذا كان نسخ ولصق من المقترح نفسھ.

 شكًرا.

 

لذا  قلت إن ھذا تمرین، سنبدأ من ھناك، ولكن ممثل إیران أراد إجراء تغییر. سأعلق على ھذا. إلیس لیندبیرغ: 

 تفضل بالتعلیق یا ممثل إیران.

 

إذا كان  ، حیث قمتم بنسخھ ولصقھ.CWGأرجو أن تروني النص الذي تم نسخھ ولصقھ من   ران:ممثل إی

 ھال ترونني ھذا؟ أرجو أن یكون نصاً حرفیاً. نصاً حرفیاً، فلیست ثمة مشكلة.
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 امنحنا ثانیتین، وسنجده.  إلیس لیندبیرغ:

 .CWGمن مقترح  20الصفحة  --أعتقد أنھ على الصفحة

 .20الصفحة 

 

 أیة فقرة؟ ثمة فقرات كثیرة.  ثل إیران:مم

 

 الثانیة.  إلیس لیندبیرغ:

 

 أیة فقرة؟ وأیھا؟ ؟106الفقرة   ممثل إیران:

 

 .106الفقرة  ، وھي معروضة اآلن على الشاشة.20الصفحة  عذًرا.  إلیس لیندبیرغ:

 نعم، ممثل إیران.

 

ً أبسط.  ممثل إیران: لن  .CWGمن  106محتویات الفقرة  أو توافق على GACتؤكد  سأقترح اقتراحا

ً قبل أي شيء آخر. سنوافق مع ما یقولونھ، من دون إعادة صیاغة أو إضافة أي  نضع شیئا

بشكل كبیر وبشرط  CWGیعتمد مقترح إشراف  ألنكم أضفتم إلى ذلك النص مختلف. شيء.

جتمع من قبل مجموعة عمل عبر الم ICANNعلني على تنفیذ آلیات المساءلة على مستوى 

لذا سنتباحث حول ما لدینا في  ھا ھو مبین أدناه. وما إلى ذلك كما ھو مبین أدناه. ICANNلـ

 .CWGمن  106إننا نتفق مع الفقرة  الفقرة.
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سیبدو من المختلف  .GACأعتقد أن ھذا أضعف من جھة  ھل یمكننا التعلیق على ھذا؟  إلیس لیندبیرغ:

أعتقد أنھ حتى لو كانت من  بدالً من قولھا بأنفسنا. CWGاالقتباس أو تعزیز شيء في تقریر 

وأعتقد أنھ كرسالة مرسلة من  ، فھي تبین ما نعنیھ وأننا نشدد على أھمیة ذلك.CWGتقریر 

GACنعم،  --سیكون من األثقل إذا قلناھا بأنفسنا أكثر من --، أعتقد أن ھذا یمنح ھیكل وأكثر

 ممثلة مصر. خرى؟ھل ثمة تعلیقات أ نعم. --ثم ھذا ھو رأیي.

 

أعتقد أنھ سیكون من األسھل أیضاً ألي شخص سیقرأ أن یتلقى الرسالة بشكل  شكراً إلیس. نعم. ممثلة مصر: 

لذا ال نود تصعیب األمور أكثر على  أمضینا حوالي خمسة دقائق بمناقشة ھذه الفقرة. مباشر.

 شكًرا. اآلخرین الذین سیقرؤون ھذا.

 

 لندا.ممثل ھو  إلیس لیندبیرغ:

 

من وجھة نظرنا، فإننا نحتاج إلى تلك الجملة األولى ألنھا تقود أیضاً إلى الجزء  نعم، شكراً إلیس. ممثل ھولندا: 

الحقیقة  الثاني من تلك الفقرة، وھي أساسیة للعدید من األعضاء، األمر الذي تم التعبیر عنھ سابقاً.

وھي ضمنیة  عضاء، وھذا أمر بالغ األھمیة.ھي أنھ تم التعبیر عن الشرطیة من قبل العدید من األ

 شكًرا. أو ھولندا على األقل تود ذكر العلنیة. --ولكني أعتقد أن العدید من األعضاء بالتأكید.

 

  تفضل رجاًء. ال أرى من یطلب الكالم. ھل ثمة أیة تعلیقات أخرى؟  إلیس لیندبیرغ:

 

  االت اإلفریقي.ممثل اتحاد االتص  ممثل اتحاد االتصاالت اإلفریقي:

النھائي ألن ذلك سیساعد  CWGمن مقترح  106قد یكون ثمة بعض الجدوى في تحدید الفقرة 

من مقترح  106تشیر إلى الفقرة  GACوربما یمكننا القول إن  اآلخرین على رؤیة مصدرھا.

CWG .ھ.ثم نضع بین عالمات اقتباس النص الذي تم نسخھ ولصق النھائي، والتي تنص على مایلي 

 شكًرا.  

 

  63من  11صفحة 

 



 AR في الظھیرة GACجلسات  -بیونیس آیریس 

 ممثل إیران. أیة تعلیقات أخرى؟ إلیس لیندبیرغ: 

 

 شكًرا. فقرة تعریفیة واقتباس ما یقولونھ، ثم انتھاء االقتباس. ھذا ما أردت قولھ بالضبط.  ممثل إیران:

 

 ممثل سنغافورة.  إلیس لیندبیرغ:

 

ولكني أتفق معكم أن علیما  اقتباس الفقرة.أعتقد أننا نتفق أن بوسعنا  شكًرا لك، سیدي الرئیس. ممثل سنغافورة: 

 شكًرا. أعتقد أن ھذا سیقوي موقفكم، كما قلت. التعبیر بشكل علني عما في البیان الرسمي.

 

 ممثل إسبانیا.  إلیس لیندبیرغ:

 

ألن  سیحتاج إلى إعادة نظر. CWGأقترح أن وضع عالمة نقطة وراء مقترح إشراف  شكًرا. ممثل إسبانیا: 

وھو اإلعراب عن شرطیة  .GACإنھ تقییم من  .106عدھا لیس مذكوراً في الفقرة ما یرد ب

 حسًنا. شكًرا. ھل تفھمون قصدي؟ مصادقتنا على المقترح.

 

التي سنضیفھا إلى النص اآلن، والذي سیصبح مقترح إشراف  106طلبتم مني قراءة الفقرة   إلیس لیندبیرغ:

CWG فیذ آلیات المساءلة على مستوى یعتمد بشكل كبیر وبشرط علني على تنICANN  من

 ثمة عالمة نقطة. --على أنھا ICANNقبل مجموعة عمل عبر المجتمع حول تعزیز مساءلة 

 --ثم علینا االنتقال

 

 عذًرا. ھال تقرأینھا مرة أخرى. متحدث مجھول: 
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ممثل إیران،  أعرف ذلك. .وھي اقتباس آخر --ثم الجملة األخیرة، وھي بالغة األھمیة برأیي إلیس لیندبیرغ: 

 ھل تعلیقك بأن علینا إزالتھ؟

 

فقرة جدیدة تبدأ بكلمة "ینبغي"  أعتقد أنھ من األفضل أن تكون الفقرة التالیة فقرة منفصلة. نعم.  ممثل إیران:

كما أؤید مقترح ممثل إسبانیا بحذف الفقرة  ینبغي أي من ھذا، لیست لدي مشكلة. بدالً من "إذا".

 شكراً. --ینبغي لذا ستكون فقرة جدیدة. تي ستضیفونھا.األخیرة ال

 

 ولكن إذا قلنا "ینبغي"، فلن تكون فقرة، صحیح؟ "إذا" ھي األنسب. لیس "ینبغي". حسًنا.  إلیس لیندبیرغ:

 

 ینبغي، ینبغي، ینبغي.  ممثل إیران:

 

 ولكن إذا قلنا "ینبغي"، فلن تكون اقتباس، صحیح؟  إلیس لیندبیرغ:

 

 ھذه ھي الفقرة القدیمة.  ان:ممثل إیر

 

 .106ال، إنھا اقتباس عن الفقرة   إلیس لیندبیرغ:

 

 حسًنا.  ممثل إیران:
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لم یتم تنفیذھا كما  --لم --إذا --ICANNإذا لم یتنفیذ أي عنصر من آلیة المساءلة على مستوى  إلیس لیندبیرغ: 

ھذا اقتباس  النظر.ھذا إعادة  CWG، سیتطلب مقترح CWGھو مبین في مقترح إشراف 

 ممثل ھولندا. مباشر عن التقریر.

 

تشیر أحد التعلیقات إلى أننا ال نقر اآلن في المضمون أن المقترح ھو تابع،  نعم، شكراً إلیس.  ممثل ھولندا:

 لست من المتحدثین األصلیین باللغة اإلنجلیزیة، لكن من الغریب اإلقرار بفقرة. بل نقر بالفقرة.

 ثمة بدیل ما، على سبیل المثال، نؤید الفقرة أو نصادق علیھا.إذا كان  --أود

 

 ممثل سویسرا.  إلیس لیندبیرغ:

 

من  106تشیر إلى الفقرة  GACلمساعدتك على الصیاغة اللغویة، ربما علینا القول إن  شكًرا.  ممثل سویسرا:

 .106قرار بالفقرة ألن المشكلة إنكم ال ترغبون باإل --ثم --وھذا --المقترح النھائي وتقر بأن

 بل سنشیر إلیھا، ثم نقر بھا.

 قد یساعد ھذا بالصیاغة اللغویة.

 

 ممثل جامایكا. تفضل. عذًرا.  إلیس لیندبیرغ:

 

وتقر بأحكام الفقرة  GACھال أقترح االنسحاب من مسألة اإلقرار بفقرة، وبأن نقول "تشیر   ممثل جامایكا:

 التي تنص على مایلي". 106

 الفقرة.ثم سنضع نص 

 

 ممثل إیران. إلیس لیندبیرغ:

 

 شكًرا. لذا سیكون ھذا صائباً. ألن األحكام ھي مضمون الفقرة تقریباً. نعم، ھذا صائب.  ممثل إیران:
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 ممثل إیران، ال؟ ھل ثمة تعلیقات أخرى حول الصیاغة؟ حسًنا.  إلیس لیندبیرغ:

 

 ي.النھائ CWG والفقرة التالیة التي لدیكم.  ممثل إیران:

 

 سننتقل إلى الفقرة األخیرة. حسًنا. ھال ننتقل إلى الفقرة األخیرة؟  إلیس لیندبیرغ:

 سننتقل إلى موضوع آخر. حسًنا. الثانیة. یسأل الرئیس ھل تم االتفاق على ھذا؟ الشریحة التالیة؟

بصفتھا  GACوستنظر بھ  GACالنھائي بحسب جدواه من قبل  CWGسیتم تقییم مقترح 

 ممثل إیران. ق.منظمة میثا

 

 ال نحتاج إلیھ. وأقترح حذف ھذا. إنھ لنا. .CWGالحقیقة ھي أننا لسنا ملزمین بإرسالھ إلى   ممثل إیران:

لذلك مسألة  ، سواء اتفقنا مع المقترح ونحن نوافق علیھ.CWG. CWGوال صلة لھ بطلب 

م قبول ھذه لذا أقترح عد .CWGوال صلة لھا بأسئلة  ھي مسألة أخرى. CCWGمراجعتنا 

 وال داعي إلضافة ھذا. شكًرا. النھائي. CCWGسیتم تقییم مقترح  الفقرة أو المضي بھا.

 

 ممثل ھولندا.  إلیس لیندبیرغ:

 

 كنت أحد من أثاروا ھذه المالحظة. وشكراً لك على ھذه المالحظة یا كافوس. شكراً إلیس. نعم.  ممثل ھولندا:

لمشكالت على األقل مع تحدید ما ھو مبین في فقرة أو واجھنا بعض ا --سبب مواجھتنا بعض

CWG.  ً ً أننا نتفق  --ألن ھذا قد یعني ضمنیا ما فھمتھ على األقل ھو أن ھذا قد یعني ضمنیا

 وما زالت مثار جدل. بالرأي ونجد آلیات المساءلة كافیة، وال أعتقد أنھا كافیة.

ع المزید من اإلرسال للمقترح، شریطة نتفق بالرأي م GACلذا إذا أوضحنا بالقول إننا بصفتنا 

 شكًرا. ألن اآللیات قد ال تكون كافیة. یتم تنفیذ ھذه اآللیات، أعتقد أن ھذا لم یكون كافیاً. --أن
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ممثل إیران، ھل تود  أتذكر اآلن سبب إثارتك لألمر. حسناً. شكًرا لك على ذلك التعلیق توماس.  إلیس لیندبیرغ:

 التعلیق على ذلك؟

 

ونحن  لنا ھو ھل توافقون على ھذا المقترح. CWGسؤال  --أعتقد ال نحتاج إلى ھذه الفقرة.  إیران:ممثل 

ھي مسألة  CCWGولكن مسألة مراجعتنا  نقول بأننا نوافق على الشرط الذي ذكرتموه.

لقد  المعني. CWG، ولكن ال صلة لھ بطلب GACقد یكون ھذا مذكوراً في تقریر  أخرى.

 ولكن ھذه نقطة وجیھة. .CCWGولم یطلبوا آراءنا فیما یتعلق ـب مقترحاتھم. طلبوا آراءنا مع

 لذا ال نحتاج إلى ھذه الفقرة. كل شيء مناسب.

 

 GNSOأعتقد أننا رأینا منظمات میثاق أخرى مثل  أود التعلیق اآلن. ھل ثمة أیة تعلیقات؟  إلیس لیندبیرغ:

د اقتبسنا القواسم المشتركة بین االثنین، لق .CCWGتجد الصلة والعالقة الواضحة مع عملیة 

CWG  وعملیةCCWG.  

سنقوم بعملنا على  --قد ال تكون ھذه العبارة ضروریة للغایة، ولكنھا تشدد على أنھا سنقوم

CWG-  أوCCWG. إذا لم تكن قواسم  كما قلت، لم نَر الصورة الشاملة. --وما زلناCWG 

  ولھذا السبب أضفناھا. لذا ال نعلم بعد. المشتركة كافیة أو إذا تغیرت األوضاع.

ھل ثمة  شكًرا. إذا سمحت، ھال نحتفظ بھا حتى لو لم تكن ضروریة للغایة؟ --ممثل إیران، إذا

 أیة تعلیقات أخرى؟

 

على المستوى التفصیلي، یصدف أننا منظمة میثاق ولیس منظمة رحالت، حتى  شكًرا جزیالً.  أولوف نوردلینغ:

 حالت بین الحین واآلخر.لو كنا ننظم الر

 

وننتقل إلى  ھذه العبارة؟ ھال نوافق على توضیح ھذا في ردنا؟ ولكنك من وضعت المسودة.  إلیس لیندبیرغ:

 ھال أقرأ الفقرة األخیرة إذن؟ ال؟ ھل ثمة أیة تعلیقات؟ الفقرة األخیرة؟
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 CWGشراف التعبیر عن عمیق امتنانھا للعمل المتقن والمثمر الذي قام بھ إ GACتود 

 ورؤسائھ المشتركین وأعضائھ وجمیع المساھمین فیھ.

 ھل ثمة أي تعلیقات؟  

 

من أجل منح الجمیع الفرصة إللقاء  شكًرا للجمیع. یبدو أننا توصلنا إلى اتفاق حول ھذا النص.  الرئیس شنایدر:

السكرتاریا طباعة ولكننا سنطلب من  نظرة علیھ بشكل كامل، أعتقد أننا سنقبل ھذا كما اتفقنا علیھ.

نسخة من ھذا النص حتى  80أو  70ربمت  --ال أعرف --وأقصد بكلمة "بضع" بضع نسخ.

 --ولكن بشكل أساسي وقت استراحة القھوة حتى یراھا الجمیع بأكملھا بشكل واضح مجدداً.

 سأعتبر على أننا وافقنا علیھ كما ھو.

 نعم، ممثل إیران. شكًرا.

 

، أقترح أنھ خالل دقیقة یا توم، خذ ھذه الفقرة المتفق علیھا مع جمیع التغییرات، سیدي الرئیس  ممثل إیران:

نسخة، ال داعي للنسخ الورقیة، ویمكنك فعلھا اآلن على  80أو  70ال حاجة إلى  --وضعھا

 شكًرا. الفور.

 شكًرا. الحفاظ على نسخة قدیمة نظیفة ووضعھا على اللوح. ھذا منطقي للغایة.

 

 حتى یراھا الجمیع على القائمة. GACسیرسلھا توم إلى قائمة  حسًنا.  :الرئیس شنایدر

 وھذا كل شيء برأیي.

أعتقد أن ھذا  وشكًرا للجمیع. شكراً لك یا إلیس على توجیھك لنا أثناء ھذا. حسًنا، شكًرا جزیالً.

 --أولوف شكراً  --یعني أننا حققنا أحد العناصر الرئیسیة لھذا االجتماع من ناحیة دورنا كمنظمة

  .CWGمیثاق في 

ثم سنبدأ  سنأخذ استراحة لمدة ستة دقائق. بالنظر إلى الوقت، یبدو أننا أنھینا ھذا بتوقیت مثالي.

  مع بند الطلبات المجتمعیة. --عذراً  --مع
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 شكًرا جزیالً.

ولكننا لن نعلن عن ذلك، ولكن ھذا مجرد  قد نكون أول منظمة میثاق تعرب عن تأییدھا.

 تفصیل.

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ]

 

، 20سنناقش بند جدول األعمال رقم  تفضلوا بالجلوس. --لنرجع إلى جدول أعمالنا حیث  الرئیس شنایدر:

قبل استراحة  وھو البند قبل استراحة احتساء القھوة. والمتعلق بقضایا الطلبات المجتمعیة.

 لمتحدة الموجود ھنا بالفعل، شكراً.وسأعطي الكلمة لمارك، ممثل المملكة ا احتساء القھوة.

 مارك، تفضل.

 شكًرا.

 

 المجتمعیة. gTLDھذا البند یتعلق بطلبات  نعم، شكراً سیدي الرئیس.  مارك كارفیل:

یعكس ذلك المشاركة السابقة من عدد من أعضاء  ما نصفھ كمجموعة عمل على ھذا. --ثمة

GAC وثمة  لبات المبنیة على المجتمع.حول موضوع تأمین تحدید أولویات الئق وفعال للط

النشطة عند وقت وضع دلیل مقدم الطلب، والحقاً  GACتاریخ طویل لھذا یمتد إلى مشاركة 

 الجدیدة. gTLDsعندما تم إرسال مثل ھذه الطلبات بالنیابة عن المجتمعات إلى جولة طلبات 

القضایا التي تم  وثمة بحث ھدفت بھ إلى تصویر مجموعة وبدأنا نسمع عن مشكالت معینة.

 فئتین. --وأعتقد أنھا تقع ضمن ربطھا بالطلبات المبنیة على المجتمع على ضوء تجربة ھذه الجولة.

عملیة تقییم األولویة، أو  --ثمة مشكالت معترف بھا على نطاق واسع بأن أولویة المجتمع

CPEوتم  ھؤالء. لم تستخدم بشكل متسق وفعال یخدم مصالح مثل مقدمي الطلبات --، لم تكن

رفض بعضھا رغم وجود دعم واسع النطاق لھا على نطاق مجتمعاتھا حیث أثبتت دعم 

مجتمعي قابل لإلثبات، وھذا مصطلح استخدمناه في إحدى تعبیراتنا في مشورة قدمناھا إلى 

 مجلس اإلدارة.
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 وفشلت بعض الطلبات بینما نجحت أخرى.  

كیف أثرت على عدد من الطلبات ذات  --فوكی CPEوثمة شكوك رئیسیة حول اتساق عملیة 

 األساس المجتمعي.

، أن GACالمجال الثاني ھو أنھ تم إبالغنا، إبالغ العدید من في  وھذا أحد مجاالت المشكلة.

ً مجموعة من العوائق في طریقھم  CPEمقدمي الطلبات الناجحین بموجب  قد واجھوا الحقا

تدریجي للسجالت وإطالق أنشطتھا بحسب خطط لمنعھم من المواصلة إلى التفویض والكشف ال

 عملھم وما إلى ذلك.

قالوا إنھم شعروا باإلحباط من الطلبات المنافسة لنفس السلسلة، والتي لم تكن ذات أساس  --لقد

لإلضرار بقدرتھم أو إیقاف أو كبح قدراتھم  ICANNمجتمعي، للجوئھم إلى عدد من عملیات 

 یض.على المواصلة الفعلیة إلى التفو

 أتمنى أنكم حظیتم بالفرصة لمراجعتھا. ثمة عدد من المشكالت، وقمت بتلخیصھا في البحث.

الذین یخضعون إلى تقییم أولویة المجتمع  CPEوأعطیت أمثلة حیث تفاجأ مقدمي طلبات 

بالرفض بموجب نظام تحدید الدرجات القائم بموجب عملیة التقییم، وسأقتبس مثاالً عن أحد 

 .Far Furtherو dotMusic LLC، وھما MUSIC.تمعي اثنین لسلسلة مقدمي طلب مج

ناجح، وھو اتحاد الرغبي الدوولي لسلسلة  CPEوثانیاً، سأعطي مثاالً عن مقدم طلب 

.RUGBY.حیث لم یستطیعوا المواصلة إلى التفویض ألسباب مبینة في البحث ، 

 وھذا أمر غیر مرٍض.  

بشكل مستمر منذ اجتماع بكین تأییداً  GACقدمتھا كما اقتبست في البحث المشورة التي 

للطلبات المجتمعیة التي أثبتت تأییداً قابل لإلثبات لمقدم الطلب، وقد یجادل المرء بأنھ لم یتم أخذ 

تلك المشورة بعین االعتبار بالكامل فیما یتعلق بذلك، ونجد أن بعض المشكالت المستمرة ما 

د الطلبات ذات األساس المجتمعي الناجحة التي واصلت إلى وتبین األرقام أن عد زالت قائمة.

 التفویض ھي منخفضة للغایة نتیجة لذلك.

حتى اجتماع لوس أنجلوس حیث  --لذا اقتبسب األحكام المتتالیة للمشورة إلى مجلس اإلدارة و

ً مسألة انعدام وجود آلیة استئناف لمقدمي الطلبات الذین حت الذین تم رفضھم ت --أثرنا أیضا

ً على تلك المسألة بالذات التي أثرناھا في اجتماع لوس  التقییم. وال أعتقد أننا تلقینا رداً حقیقیا

 أنجلوس العام الماضي.
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بالمقابل، أثیرت العدید من اإلحباطات والمخاوف حول سالمة العملیة أو تم لفت أنظار محقق 

شكاوى أول تقریر مؤقت إلیھا، محقق الشكاوى المستقل، وأصدر محقق ال ICANNشكاوى 

وتم إصداره مؤخراً في  مع اقتباس المشكالت التي لفت أنظاره إلیھا عدد من مقدمي الطلبات.

ویبین محقق الشكاوى  .ICANNالعاشر من شھر یونیو، أقصد التقریر المؤقت لمحقق شكاوى 

عن اجتماع أنھ سیجري المزید من المشاورات بھدف إصدار تقریر مبدئي في فترة لیست بعیدة 

  بیونیس آیریس ھذا.

وإذا راجعتم البحث، والمقترحات التي علینا النظر بھا  وثمة عملیة أقترحھا لكي نتواصل بھا.

ھنا في بیونیس آیریس، أوضح أوالً أن علینا كلجنة مراجعة مجموعة المشكالت استباقاً للجولة 

والدروس المستفادة وكیفیة تحسین  التالیة، أوالً، حتى نساھم بتحدید المشكالت التي واجھناھا

، وستتحسن عملیة تقییم CPEالعملیة لفائدة الطلبات المبنیة على المجتمع ومع طموحات عملیة 

قابلة للتنبؤ أكثر وشفافة أكثر مع آلیات استئناف مناسبة وما إلى  أولویة المجتمع بشكل كبیر.

 وھذا أول اقتراح أقدمھ. ذلك، واتساق أكثر في تطبیقھا.

كما نشیر إلیھا  C-TAGأو  CTAGالمجتمعیة،  TLDوثانیاً، ثمة مجموعة مقدمي طلبات 

عادًة، وشكلت ھذه المجموعة آراءھا الخاصة، مع االخذ بعین االعتبار التجارب التي مّر بھا 

ویسرني القول إن معنا آفري دوریا للتحدث حول ذلك بعد أن أنھي  أعضاء تلك المجموعة.

 حیة.محاضرتي االفتتا

ستقدم آفري شرحاً بسیطاً لعمل المجموعة وتوقعاتھا للجولة الحالیة، وكذلك في المستقبل أیضاً 

 كما أعتقد.

وثالثاً، ضمن مجموعة اقتراحاتي، أمضي القتراح ما قد نقولھ حول ھذه المسألة وحالة المسائل 

ال  CPEأن عملیة الرسمي، بأن نشدد على المخاوف التي أعربنا عنھا سابقاً ب GACفي بیان 

تتوقع حل المشكالت الحالیة المعینة التي یواجھھا  GACتلبي طموحات مقدمي الطلبات، وبأن 

وثالثاً، وعلى ضوء مخاوفنا القائمة منذ  مقدمو الطلبات الفردیین من دون أي تأخیر غیر مبرر.

 .ICANNزمن، أوضح أننا كلجنة نتطلع شوقاً للتلقي تقریر محقق شكاوى 

ذلك البحث الذي أعددتھ إلى محقق الشكاوى  GACكما أقترح أن ییقدم رئیس  --أقترحوكذلك 

ویقتبس المشورة التي  GACللمعلوماتا لقیمة التي یتضمنھ حتى یكون على علم بما تنظر بھ 

 قدمناھا إلى مجلس اإلدارة ویدرك مخاوفنا المستمرة.
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ود دعوة آفري دوریا للتحدث حول وقبل أن نبدأ النقاش، أ ھذه ھي مقدمتي عن ھذا البحث.

CTAG أو مجموعة عمل مقدمي طلبات ،TLD .ال أعرف إن كان الماكیروفون  المجتمعیة

 شكًرا جزیالً. سیصل إلى األعلى.

أعرف أن آفري  --جمیعنا وأوجھ الشكر إلى آفري على إیجادھا الوقت لالنضمام إلینا الیوم.

ھذا، لذا أنا ممتن لقدرتك  ICANNألنشطة في اجتماع شدیدة االنشغال بالعدید من المنتدیات وا

 على االنضمام إلینا في ھذه الجلسة.

 آفري، الكلمة لك اآلن.

 شكًرا.

 

ونعم، أشعر باالمتنان على ھذه الفرصة للحضور مع ھذه القبعة التي  شكراً جزیالً لك مارك.  آفري دوریا:

وآخرین حول كیفیة تقدیم طلب  dotGAYأرتدیھا ھنا مثل بطلة للمجتمعات، وقد تشاورت مع 

تناقش مسألة المجتمعات ھذه، ونحن  GACلذا أشعر بالتشجیع ألن  كمقدم طلب مجتمعي.

 ممتنین للوقت الذي تمنحوه لھا.

كان الھدف األصلي من  أود البدء بالتحدث عن المشكلة األساسیة التي نواجھھا مع المجتمعات.

المجتمع من األسفل إلى األعلى ھو أننا أردنا تشجیع  أولویة المجتمع المبنیة على إجماع

وأردنا دعم الطلبات المجتمعیة، ألننا شعرنا أنھا تخدم المجتمع، وبأنھا  الطلبات المجتمعیة.

 تعمل لصالح المجتمعات في أنحاء العالم. TLDsتخدم المصلحة العامة عن طریق 

ضیق األفق بأن أولئك األشخاص وما حدث بدل ذلك ھو النظر إلیھا من منظور اقتصادي 

 وبأنھم یحاولون التالعب بالنظام. یسعون إلى الحصول على میزة.

تم اعتبار حقیقة  وبشكل ما، تم اعتبار جمیع الطلبات المجتمعیة بأنھا مذنبة حتى قبل أن تبدأ.

 مجتمعي على أنھا سبب مثیر للشبھات بدالً من سبب للدعم. TLDتقدم أحدھم بطلب لـ

ھي شدیدة الصرامة، وأشبھ بالعبور من متاھة حیث  CPEیات التي تم وضعھا في والعمل

 یتعرض المرء للتحقیق المستمر والتحدیات المستمرة.

 وكانت تلك مشكلة كبیرة بالنسبة لنا.
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المشكلة التي واجھتھا المجتمعات والعدید منھا، بالواقع، إنھا مبینة في الشكوى التي قدمناھا إلى 

ولن أناقش التفاصیل كلھا ألني سأتخطى الوقت  .GACى، وتم إرسالھا إلى محقق الشكاو

بعض المشكالت التي نواجھھا ھي شبیھة بالمشكالت  --المخصص لي بكثیر، لذا نرجو أننا

بعض المشكالت تبدو مشابھة للمشكالت  الجغرافیة على سبیل المثال. التي واجھھا آخرون.

ً على الوضع التي واجھتھا الطلبات الجغرافیة،  ولكن بعضھا اآلخر كان ینطبق خصیصا

 الراھن.

كنا نشعر  آماالً عریضة. CTAGالرسمیة أعضاء  GACعلى مدار السنوات، منحت بیانات 

وثمة دعم مستمر، ولكن كما قال مارك، لم یحرز ھذا أو  بالتشجیع كلما قرأنا أحد تلك البیانات.

ً كبیراً في عمل العملیة. وبدل ذلك، واجھت الطلبات  اھلھا بشكل واسع.وتم تج یحقق فرقا

وأدت إلى تأخیرات كبیرة وأجبرت على التسویات  المجتمعیة عوائق مستمرة من المتنافسین.

والمزادات الخاصة، وھي مسائل واجھت المجتمعات الصغیرة، ولیست طلبات ذات رأس مال 

 كبیر، مشكالت كثیرة معھا.

أو  CPEتحمل أنشطة زائفة بغض النظر عن تخطیھا كما أجبرت الطلبات المجتمعیة على 

تم تقدیم أكاذیب. ورسائل مع اتھامات متنوعة من الصعب الدفاع ضدھا  كانت قید االنتظار.

 إنھا زائفة، ولیس ثمة عملیة استئناف. ألنھا غیر صحیحة.

 .GACوما زالت الطلبات المجتمعیة بانتظار رؤیة تأثیر من مشورة 

ولكن المشكلة أننا بحاجة إلى  ممونھ للمستقبل یمنحنا آماالً عریضة.والبرنامج الذي تص

 مساعدتكم اآلن.

 CPE --وما زال ثمة العدید من الطلبات المجتمعیة التي تعاني في ما زلنا في عملیة الطلب.

 ونحتاج إلى أكثر من األمل للمستقبل. الشبھات ھذه.

 عذًرا.  

ً مثل مواقفكم للدفاع عن المصلحة نرید منكم أن  نحتاج إلى أكثر من ھذا. ً قویا تأخذوا موقفا

حیث ترتبط بھذه المسألة حقوق اإلنسان األساسیة ألعضاء  العامة العالمیة في مجاالت أخرى.

المجتمع، مثل التعبیر واالرتباط، باإلضافة إلى الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

 إلى تلك المجتمعات. ھذا كلھ على المحك بالنسبة والرفاھیة.
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بالغة األھمیة ومرئیة، نطلب مساعدتكم بتحمیل  ICANNوفي ھذه الفترة الحالیة حیث مساءلة 

ICANN .المسؤولیة عن عملیات وتقییم المجتمع 

وبدأت خطط جوالت  الظروف الخطیرة للمجتمعات ھي بحالة حرجة لمقدمي الطلبات الحالیین.

gTLD ائل حرجة للطلبات المستقبلیة.المستقبلیة تتشكل، وستظر مس  

ثمة حاجة إلى اھتمام أكبر بالمعاملة المنصفة للطلبات المجتمعیة من جمیع أنحاء العالم، 

 وخاصة من المناطق النامیة، األمر الذي فشل في الجولة الحالیة.

 علینا الرجوع إلى فكرة دعم المجتمعات.

تمعات الحالیة الیوم ھو ال یُطاق في الوضع حیث أن الشكل االعتراضي التي تتم بھ معاملة المج

وإذا لم نصلح  الراھن، سیكون من المستحیل على مجتمع اقتصاد ناٍم أن یمنح فرصة للتقدم لھذا.

ھذه المسائل بینما نمضي قدماً، سیصبح مجرد التفكیر بفكرة خوض مجتمعات االقتصادات 

 النامیة لھذا مستحیالً.

التحقق والموازنة، وھذا النقص في الدعم المجتمعي ھو أمر نطلب لذا ما نطلبھ، ھذا النقص في 

وآلیات  ICANNمساعدتكم على حلة، ونأمل أن تتمكنوا من فعل شيء إلقناع مجلس إدارة 

ICANN .على إصالحھ 

 وأتقدم بجزیل الشكر مرة أخرى على منحي الفرصة للتحدث حول ھذا.

 

العوائق المحتملة أمام الطلبات من  دید على آخر نقطة أیضاً.أود التش شكراً جزیالً آفري.  مارك كارفیل:

قد تكون مجتمعات زراعیة أو مجتمعات أعمال صغیرة في الدول النامیة ودول  --المجتمعات

ً على أننا لن نرغب  --الجزر الصغیرة النامیة في الجولة المستقبلیة ھو أمر نتفق جمیعا

یق نظام أسماء النطاقات فرصة اقتصادیة تقدم عن طر ICANNبالتساھل معھ وضمان أن 

 واجتماعیة للمجتمعات في أنحاء العالم، وخاصة مجتمعات الدول النامیة.

 لقد فھمنا ھذه النقطة جیداً، وھي ذات أصداء واسعة لدى العدید منا الحاضرین ھنا الیوم.

 دقائق فقط. 10بقیت  الوقت یداھمنا.  

ھل علینا المتابعة ھكذا إلنھاء  اسة الحوار ھذه المرة؟توماس، ھال أسلم المایكروفون لك لرئ

 إلیك الكلمة. --ربما المقترحات على النص الذي قدمتھ في البحث؟
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نعم، أرى  .GACأعتقد أنھ أوالً، علینا إفساح المجال للتعلیقات من  ویسرني فعل ذلك. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثلي األرجنتین وإیران وإسبانیا.

 

 أعتقد أنھا مفیدة للغایة. وشكراً جزیالً لك یا مارك على ھذه الوثیقة. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  رجنتین:ممثل األ

 وشكًرا لك یا آفري على تعلیقاتك.

لمشورة خاصة عدة مرات في بیانات رسمیة مختلفة حول طلبات  GACعلى ضوء تقدیم 

 قلت إن علینا تقدیم الدعم والمساعدة. ؟المجتمع ھذه والوضع الذي نواجھھ اآلن، ما ھي اقتراحاتك

 شكًرا. ما الذي علینا النظر بھ بدالً عن المشورة التي یبدو أن تأثیرھا لیس كما ینبغي؟

 

شدیدة التأثیر في عدة  GACولكني رأیت أن مشورة  كسؤال سریع، من الصعب علي التحدید.  آفري دوریا:

ولھذا السبب، مثالً، أقارن  صغاء إلى المشورة.حیث كان یتم التشدید على أھمیة اإل مناسبات.

كانت مشورة  ھذا بالمشورة التي تم تقدیمھا حول الطلبات الجغرافیة، حیث كانت مشورة قویة.

 شدیدة القوة.

 لیس تكرارھا فحسب، بل التشدید بشكل إضافي، إذا كان ھذا ممكناً. وھذا ما نسعى إلیھ.

 

  شكًرا لك، أفري.  الرئیس شنایدر:

 مثل إیران.م

 

ً اقترحتھ في الوثیقة. وشكراً لك یا آفري على ھذه المحاضرة. شكًرا لك، مارك.  ممثل إیران: لقد  أفھم شیئا

واقترحت  اقترحِت نسخة عن ھذا الخطاب أو تلك الوثیقة التي أعطیت إلى محقق الشكاوى.

 ً ھل ثمة مجال آخر  .إضافة شيء إلى البیان الرسمي لبیونیس آیریس، إذا كان ما فھمتھ صحیحا

ً لتلك المصطلحات؟ ھل ثمة  تعتقدین أن علینا إثارة تلك النقطة بھ إما بشكل محدد أو عالمیا

  شيء آخر یمكننا النظر فیھ عندما نعقد اجتماعاً مع مجلس اإلدارة حول ذلك؟
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س وإذا كان ثمة شيء كھذا، ھل تنوون صیاغة األسئلة المعینة أو التعلیقات المعینة إلى مجل

  للوصول إلیھا؟ GACاإلدارة لمناقشتھا أوالً في 

وال یمكن مواصلة ھذه المشكلة  علینا أن نرى ما ھي المشكالت وما علینا فعلھ حیالھا. --وھذا

ذلك المجتمع لمجتمعات الحجز مطروح  (غیر مسموع) فندق. لسنوات كما ذكرت، أفھم ذلك.

فما ھي  اإلنجلیزیة والبرتغالیة. یة وما إلى ذلك.منذ فترة طویلة مع ھذا التشابھ والصیاغة اللغو

 شكًرا. المقترحات الراسخة عدا عن المقترحین اللذین اقترحتھما؟

 

حان  ھذا أمر علینا النظر فیھا وإثارتھ مع مجلس اإلدارة كما أعتقد. شكًرا لك، ممثل إیران.  مارك كارفیل:

علینا التعبیر عن إحباطنا بسبب عدم كفایة  وأنا آخذ بعین االعتبار نقطة آفري بأن الوقت لذلك.

ً لوجھ مع مجلس اإلدارة یبدو  الرد على المشورة السابقة. وتصعید الموقف إلى اجتماع وجھا

 أمراً مناسباً، إذا وافق الزمالء على إضافة ذلك إلى قائمة المسائل التي علینا إثارتھا.

أن نشكل صلة مباشرة أكثر  --GACفي وقد یكون ھذا غیر مسبوق  --كما كنت أفكر بأنھ ربما

ربما نعبر عن دعوتنا ھذه المرة لكي یمثل محقق الشكاوى أمام اللجنة في  مع محقق الشكاوى.

ما یصفھ على أنھ تقریر مبدئي سیكون قد صدر بحلول  --ألن تقریره المبدئي االجتماع التالي.

عدما أصبحنا نرغب اآلن بالمشاركة وربما ھذه نقطة إضافیة علینا اإلشارة إلیھا ب ذلك الوقت.

ولكني ال أعرف إن كان ثمة بروتوكول راسخ یمكننا أخذه  بشكل مباشر مع محقق الشكاوى.

 شكًرا. ال أذكر أننا سبق أن فعلنا ھذا في الماضي. بعین االعتبار قبل فعل ذلك.

 

 ممثل إسبانیا، تفضل. ثم المفوضیة األوروبیة. EBUدور ممثل إسبانیا ثم  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 نعم، شكًرا.  ممثل إسبانیا:

وكما تعرفون، فقد أعربنا عن مخاوفنا حول أولویة  أتعاطف تماماً مع قضیة الطلبات المجتمعیة.

ولكننا تلقینا رداً ممیزاً  إنشاء عملیة تقییم أولویة في العدید من بیاناتنا الرسمیة. طلبات المجتمع.

وكان بیان لوس أنجلوس  ة في آخر بیان رسمي أثرنا بھ تلك المسألة.ومباشراً من مجلس اإلدار

أبریل، والتي تتناول ھذه المشورة بالذات المتعلقة  28وتلقینا الرسالة المؤرخة في  الرسمي.
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وبالطبع، علینا إثارة المسألة مجدداً في  ولم یقبل مجلس اإلدارة مشورتنا. بآلیة االستئناف.

ة، واإلصرار على أھمیة السیاسة العامة في مشورتنا، وربما االرتقاء الجلسة مع مجلس اإلدار

بھا إلى المرحلة التالیة، والتي قد تكون عملیة مصالحة أو إجراء تنافس (غیر مسموع) إلى 

في ھذه الحالة، تلقینا رداً  --ولكني أردت إعالمكم أننا جانب االرتباط مع محقق الشكاوى.

ذا علینا اللجوء إلى اإلجراءات المحددة في اللوائح الداخلیة لمحاولة ل واضحاً من مجلس اإلدارة.

إنھا جزء من مشورة  التوصل إلى فھم مشترك مع العمل على ھذه النقطة ونقاط أخرى غیرھا.

GAC  حولTLDs .شكًرا. الجدیدة 

 

وأعتقد أن على  أبریل. 28شكراً لممثل إسبانیا على التشدید على رد مجلس اإلدارة علینا في   الرئیس شنایدر:

GAC .دور اتحاد البث األوروبي  نعم، تحمل العواقب. --و النظر بما یعنیھ ھذاEBU .ًتالیا 

 

أود التشدید على القول إن ھذه النقطة، كما قلت صباح  نعم، شكًرا على منحي الفرصة للتكلم.  :EBUاتحاد البث األوروبي 

النقاط التي ذكرتھا آفري في ھذا  حدث عنھا بأكملھا.الیوم، ذات أھمیة بارزة للعملیة التي نت

وثمة فشل  إننا نتحدث عن شيء ال یعمل من داخلھ. التقریر ھي نقاط مبینة في اإلرشادات.

 ICANNوتلك اآللیة تؤثر على حقیقة أن بوسع  معین أو عیب في اآللیة علینا التعامل معھ.

 ا التعبیر عن ھذا.وأعتقد أن علین تحقیق المصلحة العامة وخدمتھا.

إننا نتحدث عن طلبات مجتمعیة  النقطة الثانیة التي أود التشددي علیھا ھي تباین المتنافسین.

 307أو  300تكافح من أجل نطاق بمستوى نقطة واحدة، وتتنافس مع الشركات التي تقدمت لـ

 مستوى نطاق.

 ر یجب أخذه بعین االعتبار.وھو أم لذلك ثمة تباین شدید بالوسائل وتباین شدید في الموارد.

ولیست ھذه ھي الوسیلة  ونرید إدخال العالم الحقیقي إلى اإلنترنت. ألننا نرید تطویر اإلنترنت.

ثمة بعض األشخاص الذین یسیطرون على سوق اإلنترنت، وال یریدون أن یدخلھا  لفعل ذلك.

مجتمعیة ستصنع  TLDsوھذا أمر شدید الھشاشة والحساسیة، ألننا نتحدث عن  اآلخرون.

ألنھ عندما تنتھي األسماء القابلة لالستغالل والجذابة، الوحیدة التي ستواصل العمل  المستقبل.

وسیكون لھا مستقبل ھي القاعدة المجتمعیة وقاعدة األسماء الجغرافیة وأشیاء أخرى تعكس 

 ل اآللیة بأكملھا.وإذا كنا سنفسد ھذه اآللیة، فسنساوم على مستقب القیمة الحقیقیة في المجتمع.

 ھیئة یمكنھا تحقیق المصلحة العامة. ICANNونحن نؤثر على آمالنا بجعل 
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 دور ممثل المفوضیة األوروبیة. شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 

اآلخرین،  GACرغم أني أتفق بالرأي مع التعلیقات التي أدلى بھا أعضاء  شكًرا جزیالً.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

ع، والمتعلقة بالمستقبل، وأتساءل ما إذا كان المقترح الذي قدمھ ممثل المملكة المتحدة حول بالطب

دور محقق الشكاوى وتقویة المساھمة بشكل ما لدور محقق الشكاوى قد ال یكون مقترحاً ممكناً 

ال أقصد القول إنھ ینبغي أال نواصل التركیز في ھذا البیان الرسمي على  بین مقترحات أخرى.

  إثارة المسألة في الحوار مع مجلس اإلدارة، والذي أجده فكرة جیدة.

ولكن ما فھمتھ أن دور محقق الشكاوى ھو محدود إلى درجة معینة في أنشطتھ المتعلقة بالعملیة 

ولكني أعتقد أن ثمة مشكلة أكبر تتعلق  وثمة مشكلة واضحة مع العملیة ھنا. بشكل رئیسي.

كان ثمة وسیلة لتشجیع المساھمات والنقاش مع محقق الشكاوى مع وإذا  بالشفافیة والمضمون.

محاولة إیجاد وسیلة لتقویة دوره أو مصدر آخر لتحدید المشكالت الحقیقیة ھنا، فإنھا مشكالت 

 شكًرا. شفافیة سیاسة عامة حقیقیة أعتقد أنھا تھم الجمیع.

 

 ثم الوالیات المتحدة. إیران ھل ثمة تعلیقات أخرى؟ شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 

ولكن تم  بالواقع، عندما طلبت التحدث، أردت إثارة أو تناول مسألة محقق الشكاوى. نعم.  ممثل إیران:

  ذكرھا اآلن.

على مدار  CCWGتمت مناقشة مسألة دور محقق الشكاوى وتحدیدھا بشكل معمق في 

كنا بحاجة إلى محقق شكاوى ألن وكان اإلحساس السائد، إنھ أوالً، ما إذا  جلستین أو ثالثة.

لقد  ولیس ملزماً. الدور محدود حالیاً، ویكون أحیاناً دوراً استشاریاً وال یتم اتخاذ إجراء متابعة.

ولكننا سنلجأ إلى آلیة  تم مناقشة ذلك، واتفقنا في النھایة على أنھ من األفضل عدم تغییر ذلك.

على الرغم من ذلك، لدینا  ن ملزمة إلى حد ما.المراجعة المستقلة لتناول تلك المسألة، وستكو

تقریر شامل مع محقق الشكاوى ومجتمع محقق الشكاوى والموقع اإللكتروني یقول إنھم 

سؤالي  وال شيء آخر. مستعدون إلجراء حوار فردي أو حوار رسمي أو جماعي وما إلى ذلك.

 شكًرا. ھو ھل ھذه مسألة تمت إثارتھا بالفعل مع محقق الشكاوى أم ال؟
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وقد تلقى تقاریر من  أثیرت ھذه المسألة بالذات مع محقق الشكاوى. شكًرا لك، ممثل إیران.  مارك كارفیل:

كان ذلك في  أصدر عندھا شھادتھ األولى. --لذا مقدمي طلبات عالقین في مجاالت المشكلة.

ومخاوف عمیقة  إحدى مدوناتھ اإللكترونیة، شھادة أولى على حقیقة أنھ تلقى عدد من الشكاوى

لذا العمل جاٍر على مسار محقق الشكاوى  حول العملیة واإلنصاف واالتساق وما إلى ذلك.

 شكًرا. أجل. بالفعل.

 

من السید  GACتم توجیھ رسالة إلى  --للمعلومات فقط، باإلضافة إلى ذلك، لم یتم ذكر شكًرا. الرئیس شنایدر: 

ً آفري دور CTAGشوارتز من  یا تتضمن بعض المعلومات اإلضافیة والتي ذكرت أیضا

ممثل الوالیات المتحدة  مؤخراً. GACلقد تلقیتموھا على قائمة  وكذلك مقترحات إضافیة.

 األمریكیة.

 

 CCWGیدرك  وشكراً للسید آراستیھ من إیران على ھذه النقطة. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

ً في جمیع آلیات السماءلة الیوم.التحدیدات جیداً، كما أعتقد، و وجمیعھا مبنیة على  القائمة حالیا

  وثمة بعض التحدیدات بالتأكید في دور محقق الشكاوى. ولیست مبنیة على الجدوى. العملیة.

ً الرجوع إلى اقتراح قدمھ ممثل إسبانیا، كما أعتقد، بأن نعرف ما یقال.  ولكني أردت أیضا

 ونوھنا باالتساق وتطبیق المعاییر. ألة آخر مرة في لوس أنجلوس.وأعتقد أننا ناقشنا ھذه المس

ونشكر ممثل إسبانیا على تذكیرنا برد مجلس  وأعتقد أننا اقترحنا عملیة استئناف بشكل صریح.

وكمعروف لممثل المملكة المتحدة الذي اقترح لغة جدیدة للبیان الرسمي، إذا استطعت  اإلدارة.

الحقائق التي نملكھا حالیاً وأقترح أن نضیف ھذه المسألة إلى بطاقة  إعادة توجیھ تلك اللغة إلى

أعتقد أن ھذه ستكون  الدرجات التي نطالب بھا اآلن، كما أعتقد، ووتأكید ما تم قبولھ ورفضھ.

ً في ھذا البیان الرسمي بالذات مقارنة بجزء من المضمون  الطریقة المناسبة للمضي قدما

 وأعتذر عن تأخرنا باستالمھ للنظر بھ بعنایة. ن بحثك یقترحھ.التفصیلي أكثر الذي أشعر أ

ویبدو  لقد قدمنا المشورة. وأحث على إعادة توجیھ بسیطة لما اقترحھ ممثل إسبانیا كما أعتقد.

یجب إضافة ھذه المسالة بشكل رسمي إلى قائمة المسائل التي  ویجب أن تستمر. أنھ تم رفضھا.

 شكًرا. اوریة رسمیة ومزلمة باللوائح الداخلیة.ینبغي مناقشتھا عبر عملیة تش
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یمكننا سماع تعلیق  ھل ثمة تعلیقات أخرى؟ أشكر ممثل الوالیات المتحدة على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

 ثم سنخرج باستراحة احتساء القھوة الرسمیة والتي نستحقھا. آخر إذا كان ثمة تعلیق.

ینا تكلیف ممثل المملكة المتحدة برئاسة البدء بموضع مسودة ھل عل --الطریقة المستقبلیة --وإال

 ممثل إیران. نص البیان الرسمي بأسرع ما یمكن ومشاركتنا بھ بأسرع ما یمكن؟

 

إحدى النقاط التي أوضحتھا وأشار إلیھا مارك ھي ھل تودون إضافة ھذه المسألة إلى  نعم.  ممثل إیران:

 شكًرا. س اإلدارة؟المسائل التي علینا مناقشتھا مع مجل

 

أعتقد أنھ یمكننا إضافتھا إلى القائمة مع علمنا بأن اجتماعنا مع مجلس اإلدارة سیكون مكثفاً  الرئیس شنایدر: 

ولكن إذا كانت ھذه مسألة تریدون إثارتھا مع مجلس اإلدارة، أعتقد أنھ ھذا سیكون  للغایة.

 منطقي.

ستراحة احتساء القھوة لھذا الیوم ونلتقي مجدداً إذا لم یكن ثمة تعلیقات أخرى اآلن، سنخرج با

 دقیقة. 24، أي بعد 4:00بالساعة 

ً جزیالً آلفري على حضورھا. شكًرا جزیالً. ً إلحراز تقدم حقیقي. شكرا شكًرا  ونتطلع شوقا

 جزیالً.

 

 [ استراحة احتساء القھوة ]

  

 

ساعات عن التوقیت العالمي الموحد،  3ي، ناقس بالتوقیت المحلي األرجنتین 4:00إنھا الساعة   الرئیس شنایدر:

 لذا أرجو منكم الجلوس.

 سنواصل. حسًنا.  
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 أھالً بكم مجدداً. شكًرا جزیالً. حسًنا.  

 حیث توصلنا إلى اتفاق .CCWGلدینا اآلن متسع آخر بعدما حررنا أنفسنا لمواصلة العمل على 

 .CCWGلتركیز بالكامل على ، ویمكننا اآلن اCWGعلى النص الذي سیتم إرسالھ إلى 

بأنھ ال داعي  CCWGویذكرني ھذا بأن أطلب من السكرتاریا إبالغ الرئیسین المشتركین لـ

 لحضورھما جلسة الغد ألننا تعاملنا مع ھذا بالفعل.

 

 .CWG  توم دیل:

 

ف على نقل شكراً لك أولو سیبلغ ھذا جوناثین ولیز بأنھ ال داعي لحضورھما غداً. .CCWG  الرئیس شنایدر:

 الرسالة لھما.

 ؟CCWGواآلن، أین وصلنا فیما یتعلق بـ

 لقد ناقشنا ھذا صباح الیوم، قبل استراحة الغداء، بأننا سنعمل على ھذه األسئلة ونحاول إجراء حوار

 التي قدمتھا كأسئلة مقترحة. --لذا سأرجع إلى األسئلة التي مبدئي ھنا حول الحلول المحتملة.

 نا عرضھا على الشاشة حتى تكون أمامنا جمیعاً؟ال أعرف، ھل یمكن

 إذا كان ھذا ممكناً، فسیكون مفیداً.

 --لذا لننتظر وبینما نناقش ھذه األسئلة الثالثة المقترحة، قد تضیفون أنتم المزید، وقد یتم تعدیلھا.

 إلى أن یعرض لنا توم األسئلة على الشاشة.

على كل سؤال، وكما فھمنا، یود أعضاء  أقترح أن نمضي بعض الوقت --أول نعم، حسنًا.

GAC .إجراء نقاش وتبادل اآلراء حول األجوبة المحتملة 

في  ICANNالسؤال األول یتعلق بكیفیة أخذ اعتبارات السیاسة العامة بعیم االعتبار من قبل 

 دعونا نمضي بعض الوقت على مشاركة اآلراء حول ھذا السؤال. الھیكل الجدید المقترح.

 جاري التحمیل من قبل المستخدم جولیا تشارفیلون. عض التعلیقات حول ھذا بالفعل.سمعنا ب

 ھذا لطیف.
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التي عممھا  --ھا ھي --أود إضافة نقطة توضیحیة بینما یتم عرض األسئلة شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

 وھا ھي. توم على الشاشة.

النقاش والتفكیر بین أعضاء السؤال، كأول جزء من معلومات الخلفیة، ھو محاولة تحفیز 

GAC  على مسائل حول ما إذا كانتGAC  تود اإلشارة ببساطة إلى رغبتھا بمواصلة دورھا

ھل تود القیام بما ھو أكثر  ھل تود القیام بما ال یقل عن ھذا؟ االستشاري في الوقت الراھن؟

لوحید في عمل مساھم رئیسي ولكن لیس المساھم ا GACومثل تلك القضایا، على افتراض أن 

كانت تلك بعض معلومات الخلفیة حول ذلك السؤال، كما أذكر  .ICANNالسیاسة العامة في 

 أنھ تم وضع مسودتھ قبل فترة طویلة، توماس.

 شكًرا.  

 

 --ICANN بل الھیكل المقترح لـ .CCWGوللتوضیح، لیس ھذا ھو الھیكل المقترح لـ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ال أعرف إن كان بوسعك تصحیح السؤال من  .CCWGمقترح من قبل ال ICANNإنھ ھیكل 

 على األقل ھذا ما فھمتھ من النقاش. ھذه الناحیة.

 .CCWGیمكنك قول الھیكل الجدید المقترح من قبل  .CCWGلذا أرجو منك حذف 

 نعم، ممثل الوالیات المتحدة.

 

 شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

عن كثب، إال أنھ من  CCWGوقد یكون األمر أنھ رغم حقیقة أني أتابع  واحد.لدي سؤال 

 لذا أود االعتماد على الزمالء لمساعدتي على الفھم. الممكن أن یكون قد فاتني شيء ما.

ً إلى تعدیل  لست متأكدة إن كنت أفھم استخدام كلمة "ھیكل" ألني لم أَر مقترح سیؤدي فعلیا

GAC  أوASO  أوSSAC  أوRSSAC  أوGNSO  أوccNSO. 

وما أفھمھ ھو أن الھیكل األساسي ییظل ھو نفسھ، ولكن، كما أوضح ثالثة رؤساء مشتركین في 

حالفنا الحظ بتبادل  وكما فعل ماثیو بوقت سابق الیوم. --جلسة قاعة البلدیة، إنھ مبني على

ى المجموعة ثمة اتفاق كما أعتقد، اتفاق واسع النطاق، عل .ccNSOوجھات النظر مع 
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ً ما إلى االتفاق على أنھا بالغة األھمیة. ثم  الجوھریة من المتطلبات التي توصل المجتمع نوعا

وھنا نصل إلى األسئلة حول كیفیة تحدید آلیة یمكن من  یتعلق األمر بكیفیة تلبیة ھذه المتطلبات.

 خاللھا تلبیة ھذه المتطلبات بالواقع.

أرى البعض یومئ برأسھ إیجاباً،  تكون الكلمة المناسبة.لذا أعتقد أن كلمة "ھیكل" قد ال 

 لم أنَس حقیقة رئیسیة مھمة. وأشكرھم على ذلك.

 

 شكًرا لممثل الوالیات المتحدة األمریكیة.  الرئیس شنایدر:

إننا ال نتحدث عن تغییر ھیكل  ال، بالواقع، شكراً لك على ھذا التوضیح، وأعتقد أنك على حق.

ICANN. ھل ھذا نموذج  لذا ساعدونا على تصویب ھذا. --ولكن نسعى إلیھ. لیس ھذا ما

 لتوضیح ھذا. أو كیف نسمي ھذا؟ ما ھو المقترح؟ مساءلة مقترح أم تخویل مقترح؟

 من یمكنھ مساعدتنا؟  

 ممثل ھولندا.  

 

 ھذه صیاغة أفضل. أعتقد أن المجتمع یتحدث حول آلیات المساءلة على األرجح.  ممثل ھولندا:

 ا.شكرً 

 

 ھل نغیر النص إذن إلى "في آلیة المساءلة المقترحة"؟  الرئیس شنایدر:

  ممثل إیران ثم المفوضیة األوروبیة.

 

آلیة المساءلة لیست خطأ، ولكن واقع الحال أن آلیات المساءلة ذات  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

لذا إما أن تتمكنوا من  لیة التطبیق.أحدھا ھو تفویض المجتمع، واآلخر ھو قاب جوانب متعددة.

یتألف تعزیز  التحدث حول تعزیز المساءلة أو تلجؤون إلى اآللیة، ألنھ لیس ثمة آلیة مساءلة.

 المساءلة من عناصر متنوعة.

 شكًرا.  
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  شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المفوضیة األوروبیة.

 

الك إلى سؤال مختلف قلیالً، األمر الذي قد یؤدي إلى مشكلة، ولكني أعتقد أنھ سأغیر سؤ  ممثل المفوضیة األوروبیة:

 سیتناول المسألة بشكل أفضل.

فعلھ ھو ضمان أخذ مشورتھا حول السیاسة العامة  GACعلى حسب ما فھمتھ، ما تود 

 المحسنة، أو اآللیات، ICANNواعتبارات السیاسة العامة بعین االعتبار في إجراءات مساءلة 

ألن لدینا اآلن مقترح من الرابع من مایو، ولكن سیكون ثمة تعدیالت  أو أیاً كان ما ھو مقترح.

 أخرى وكذلك عملیات تبني وتمدید وما إلى ذلك.

وبدالً من ترك سؤال مفتوح وواسع حول كیفیة القیام بذلك، ألننا ال نعرف ما ستكون علیھ 

ً مثل "تود النسخة النھائیة، ألن یكون من األفضل أن نقو ضمان مواصلة  GACل شیئا

مواصلتھا"، مثل ما  GACاعتبارات السیاسة العامة، وھذه ھي المبادىء األساسیة التي تود 

 لدینا بالفعل في مبادىء الشغیل ومواد التأسیس وما إلى ذلك.

 

 شكراً لممثل المفوضیة األوروبیة.  الرئیس شنایدر:

بل نحاول التأكد من طرح السؤال المناسب، لتوضیح  جابة.أعتقد أننا ما زلنا ال نحاول تقدیم إ

 ذلك فحسب.

إننا نحاول التوصل  ال تعتبروا ھذا تمرین على وضع مسودة. --وھذا لیس --ھل سؤال إجرائي.

من یمكنھ تعدیل ھذا النص المعروض على  إلى السؤال المناسب بأننا نتحدث عن األمر نفسھ.

 الشاشة؟

ولكني أعتقد أننا توصلنا إلى فھم مشترك حول ماھیة السؤال  ھل نسلم الشاشة إلى توم؟

 المناسب.

 ممثل المملكة المتحدة ثم إیران.  
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بخصوص صیاغة السؤال على وجھ التحدید، بدالً من "ھیكل"،  شكًرا جزیالً سیدي الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

ألیس التفویض ھو المسألة  جتمع المقترح آللیات التفویض.ظننت أنھ إطار العمل على نطاق الم

أن یكون لنا األول بین النظراء بموجب الترتیبات الحالیة، ونكافح حول كیفیة  المھمة ھنا؟

ضمان الحفاظ على ھذا مقابل المقترحات التي ستمنح التفویض إلى أجزاء أخرى من المجتمع 

إنھا عبارة طویلة،  نطاق المجتمع آللیات التفویض. إنھ إطار العمل على في النظام المتعاقب.

 أتمنى أن یكون مفیًدا. ولكن ھذا ھو اقتراحي.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل إیران.  

 

لمشاركتي في تلك المجموعة منذ زمن طویل، أقترح، إذا وافقني توم  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

ل بشكل أقترحھ لتنظروا فیھ، وستكون اإلجابة، إذا سمحت بطباعتھا الرأي، وضع جملة باألسف

واقتراحي سیكون كیفیة التعامل مع السیاسة العامة، سواء قضایا أو  إذا أمكن تحت أول سؤال.

 المعززة. ICANNغیر ذلك، في مساءلة 

 ICANNأو مساءلة  -- ICANNكیفیة التعامل مع مسائل السیاسة العامة في مساءلة 

 لن نناقش اآللیة ألن ثمة أمور متنوعة. عززة.الم

 CCWGوإذا أثرتم ھذه األسئلة، یمكننا متابعتھا في اجتماع الحق لـ دعونا نتحدث بوجھ عام.

 وھذا ھو اقتراحي. وطلب التمسك بھذا.

 المعززة. ICANNإذا أردتم مني إعادتھ، كیفیة التعامل مع مسائل السیاسة العامة في مساءلة 

 شكًرا.  
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ربما داھمنا  لنسمح لتوم محاولة تدوین ھذا. أعتقد أننا نوشك على التوصل إلى صیغة السؤال.  الرئیس شنایدر:

 حول ھذه المسألة. GACالوقت بالفعل، ألنھ یسیر بسرعة، للحصول على بعض األجوبة من 

 ما یعنیھ. أعتقد أننا استطعنا تقریباً اآلن من دون الخوض بتفاصیل السؤال، أعتقد أننا نعرف

، ما ھي األجوبة على سؤال كیفیة GACبصفتكم أعضاء في  وسمعنا بعض األجوبة بالفعل.

 ضمان التعامل الالئق مع مسائل السیاسة العامة؟

 ممثل فرنسا.

 

 أعرف أنك ترید إجابة على سؤالك، وأشكرك على وضوحك بطرح ھذا السؤال. ممثل فرنسا: 

اختتام ھذه المسألة، ما زال أمامنا اجتماع باریس وفترة  قبل أعتقد أن ثمة مرحلتین أمامنا.

قد یكون قد فات األوان بحلول  التعلیقات العامة التي ستمنحنا بعض الردود قبل اجتماع دبلین.

 ذلك الوقت على قول أمور معینة، لذا من الصعب المساھمة في نص لیس أمامنا.

ُ لرؤیة المقترح حول مقترح  --لذا ستھتم فرنسا آلیات تفویض المجتمع. لذا فإننا نتطلع شوقا

نعتقد أن ثمة نص بالفعل یبین تحدیدین صارمین  ستھتم بھذا النوع من النظام بال أصوات.

 أو حل المسائل المرتبطة بالسیاسة العامة. GACمن ناحیة إجراءات كفاءات  بشكل واضح.

 قلت ذلك یوم األحد.

واختبار  11ن ھذین التحدیدین، القیمة الجوھریة لذا من الضروري لنا التأكد من عدم تضمی

ھذین مرتبطین بالسیاسات العامة في  GACإذا بقي تحدیدي  التشدید، في النسخة التالیة.

 النسخة التالیة من المقترح، ال أعرف كیف سندعم ھذه النسخة.

 

 شكراً لممثل فرنسا على ھذا الرد الواضح من طرفكم.  الرئیس شنایدر:

 لیتفضل ممثل البرتغال. ة تعلیقات أخرى من الحاضرین؟ھل ثمة أی
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ً والمبنیة على  نعم.  ممثل البرتغال: من أجل الرد على ھذا السؤال، وعلى ضووء المعلومات المتوفرة حالیا

قراءتي للنص المتوفر، موقفنا ھو أنھ من الواضح أنھ ینبغي على الحكومة التعامل مع مسائل 

 اضح أنھ ینبغي عدم الحد من الحكومات بأي شكل.ومن الو السیاسة العامة.

وأیة صیاغة في المقترح أو النص تشیر إلى ما ینبغي على الحكومة فعلھ أو عدم فعلھ ضمن 

حدود معینة، شریطة أن ثمة تحدید لدور الحكومات، أعتقد أن ھذا سیكون غیر مقبول، ألنھ ال 

 یمكن الحد من دور الحكومات في مثل ھذه المسائل.

  في الوقت نفسھ، یجب أن نكون األوائل بین النظراء.  

 نحن الحكومات. لسنا مجتمعاً فنیاً. ویجب أن یكون دورنا مشابھاً لآلخرین.

وكما لن یحد أحد من المجتمع الفني ویملي علیھم عدم فعل أمر معین مع معیار، ال یمكن ألحد 

 أمر معین.أن یملي على الحكومات ما یمكنھا فعلھ أو عدم فعلھ في 

ولكل  یلعب المجتمع الفني دوره وتلعب الحكومات دورھا. وكل طرف منا یلعب دوراً معیناً.

 منا دور معین.

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل البرتغال.  الرئیس شنایدر:

 دور ممثلي الوالیات المتحدة ثم إیران ثم إسبانیا.  

 

ال نرى  المشاركة مع الزمالء رأینا حول ذلك السؤال األول.یسرني  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

ً وجھة نظر فرنسا بأننا لم نَر النسخة  --أي مقترح، أي جزء من المقترح الحالي نؤید تماما

على اإلطالق، وال نرى أي تغییر مقترح  GACالتالیة منھا، ولكننا ال نرى أي تغییر في دور 

 .GACفي دور 

ولكني  ونود رؤیة استمراریة ھذا. نحن األوائل بین النظراء. ثل البرتغال.لذا أتفق تماماً مع مم

 نفسھا بالقیام بھا. GACأود أن أضیف أن ثمة نوع معیم من المسؤولیة التزمت 
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، كما ATRT2و ATRT1أعتقد أنھ تم تحدینا لالرتقاء إلى مستواھا، ولكن بقبول توصیات 

 أخرى. SOsعملیات وضع السیاسة التي تعھدت بھا فعلنا، فقد التزمنا بالتعاون عن كثب مع 

 GNSOو ccTLDلسیاسة  ccNSO وھي مكلفة بموجب اللوائح الداخلیة بوضع السیاسة.

 .gTLDلسیاسة 

وقد انھمكنا  ومرة أخرى، كما قلت، السجل ھو رقیق من ناحیتنا لألسف. لذا فقد قمنا بالتزام.

 تقبلیة برأیي.ولكن ھذه ھي طریقة العمل المس بأعمال أخرى.

ال نعتبر النص المقترح  ، فقد قرأناه بشكل مختلف عن اآلخرین.18فیما یتعلق باختبار التشدید 

بل  ما ینبغي فعلھ بأي شكل أو طریقة. GACعلى أنھ وسیلة لإلمالء على  18الختبار التشدید 

م ستغیرون المنھجیة تحددون، بناًء على اعتباراتنا، أنك GACنعتبره أنھ یقول، إذا كنتم أنتم في 

الحالیة لوضع مشورة سیاسة عامة مبنیة على اإلجماع، وإذا قمت بالتغییر أو االبتعاد عن 

فسیتم عندھا تعدیل  --إنھ موقف إذا/ عندھا --السیاسة المبنیة على اإلجماع أو األغلبیة، عندھا

متطلباً من مجلس اإلدارة اللوائح الداخلیة لتعكس حقیقة أن المجتمع یعتقد بأنھ ینبغي أال یكون 

 المبنیة على اإلجماع. GACمنح نفس المراعاة، ونفس الوزن الذي یمنحونھ حالیاً لسیاسة 

ال ینص أنھ ال یمكننا  من وجھة نظرنا، سیكون فعلكم لذلك مباشر للغایة، وذلك ما سیحدث.

موجب اللوائح ولكن لن تتم نعاملتھا بنفس الشكل كما یتم اآلن ب المشاركة بتلك المشورة.

 الداخلیة.

 شكًرا.  

 

 شكًرا لممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 ممثل إیران ھو التالي.

 

، القسم أ من اللوائح 11مسألة السیاسة العامة ھي مشمولة في المادة  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

 الداخلیة، كما تمت اإلشارة إلیھا في تأكید االلتزامات.
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، حیث تمت إضافة فقرة، اقترحات قبل كل شيء 18یحدث ما یحدث بموجب اختبار التشدید و

 ICANNوقد ذكر أن أحد اإلجراءات المقترحة سیكون أمادیو لوائح  إجراءات المساءلة.

ك، الذي یتطلب إیجاد حل متفق علیھ بشكل مشترك حیثما 1، البند 2ـ القسم 11الداخلیة المادة 

 ال بأس بھذا. فقط. GACمدعومة بإجماع  GACثمة مشورة من 

الستخدام تصویت األغلبیة  47تغییر مبدأھا التشغیلي رقم  GACفي الفقرة التالیة، بوسع 

الداخلیة ستتطلب محاولة إیجاد (غیر مسموع)  ICANNالرسمیة، ولكن لوائح  GACلمشورة 

ھذا أي شيء إلى اللوائح  ال نرید أن یضیف ھذا مجال ال نتفق علیھ. متفق علیھ بشكل مشترك.

 سنتركھا مفتوحة كما ھي الیوم. قد تغیر موقفھا. GACالداخلیة بأن 

كفئات مختلفة، على  GACمشورتكم أو مشورة  كان بغایة الوضوح. CCWGردكم على 

وال نحتاج إلى إضافة أي شيء في اللوائح  أساس اإلجماع أو خطوات متنوعة من المشورة.

للجوء إلى  47تغییر أسلوب عملھا في المبدأ  GACعلى أنھ یحق لـ الداخلیة الجدیدة ینص

 وإال فقد تمت مناقشة كل شيء. ھذا ھو الشيء الوحید الذي نود قولھ. األغلبیة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

بع، سنواصل غداً وبالط لدي على القائمة ممثلي إسبانیا ثم ھولندا ثم البرازیل، ثم علینا االختتام.

 ألنھ سیتم عقد جلسة جدیدة.

 ممثل الدانمارك.

 التالي ھو ممثل اسبانیا.

 

 سأتحدث باللغة اإلسبانیة. شكًرا لك، توماس.  ممثل إسبانیا:

، إننا ننشط كممثلي إسبانیا منذ البدایة في عمل ھذه ICANNفیما یتعلق بموضوع مساءلة 

موجز على ما فعلناه في عدة مناسبات أثناء فترة التشاور  لذا أود الثناء بشكل المجموعة بأكملھ.

 العامة، وخاصة الشھر الماضي، فیما یتعلق باألسئلة الثالثة التي تفضل رئیسنا بتقدیمھا إلینا.
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بصفتھا األولى بین النظراء  GACمن وجھة نظرنا، علینا الحفاظ على الوضع الراھن في 

 م.ھذا أمر مھ التركیبي. ICANNضمن نظام 

على حمایة المصلحة العامة فیما یتعلق بالسیاسات  GACوعلینا عدم االنتقاص من قدرة 

 العامة.

 .ICANNبالواقع، ھذا مفھوم أساسي في عملیة المساءءلة بأكملھا ھذه وإعادة تنظیم 

من أي انتقاص من ناحیة شرعیتھا أو قدرتھا على تقدیم  GACوبالتالي، یجب أال تعاني 

 .ICANNجلس إدارة المشورة إلى م

ھما إجرائین تم اقتراحھما في النسخ األخیرة  11والقیمة الجوھریة  18لذا فإن اختبار التشدید 

من المساءلة، وینبغي عدم قبولھما، ألنھ یجب أال تقبل الحكومة بأي شكل كان أي تحدید لقدرتھا 

 على تقدیم المشورة.

ویجب  حترام قوانینا المحلیة والقوانین الدولیة.التحدید الوحید بالنسبة لنا نحن الحكومات ھو ا

 الداخلیة من قدراتنا. ICANNأال تحد لوائح 

، إننا نشعر بالقلق ألنھ رغم أنھ تم تعزیزھا بشكل جوھري في آخر إصدار، IRPوفیما یتعلق ـب

ومحصلة  IRPعلى سبیل المثال، الرابط الطبیعي لـ إال أن ثمة بعض األمور التي تثیر القلق.

IRP  لألطراف غیر المتعاقدة معICANN. .یجب مراجعة ھذه األمور  وخاصة الحكومات

 .ICANNكلھا وتحسینھا قبل تقدیم مقترحات تعزیز مساءلة 

 

 شكًرا لك، ممثل إسبانیا.  الرئیس شنایدر:

 دور ممثل ھولندا.  

  

 سأحاول اإلیجاز. شكًرا لك، توماس. نعم.  ممثل ھولندا:

أعتقد أن األول  أوالً، أعتقد أن علینا التفریق بین سؤالین اثنین. ثالثة نقاط.أود التعلیق على 

والسلطات التي  GACوالثاني مقترحان بھذا الشكل، األول أننا ال ننظر من منظور دورنا كـ
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ال یعني  نمتلكھا، ولكن دور أو ما إذا كانت السیاسة العامة، أو المصلحة العامة محمیة بآلیات.

 .GACرة دور ـلھذا بالضرو

اجعلوا المنظمة  --لننظر إلى بالنسبة لي، وبالنسبة لھولندا، ھذا ھدف رئیسي. --وأعتقد أن ھذا 

  ھل یتوافق ھذا مع المعاییر من المصلحة العامة؟ عرضة للمساءلة وشفافة وما إلى ذلك.

م التخلي عن ، وأتفق مع بعض الزمالء بالرأي القائل إن علینا عدGACالنقطة الثانیة ھي دور 

أعتقد أنھ ینبغي أن  ھذا ال یعني أنھ یجب عدم أخذ مشورتنا بعین االعتبار. دورنا االستشاري.

مثالً،  --إذا لم ألني أعتقد أنھ سیكون ھیكل أساسي. --یكون ثمة وسائل حیث الھیكل الجدید

ماً لن یكون مجلس اإلدارة لز سلطات المجتمع ستؤدي إلى نوع آخر من توازن السلطات.

 بواجبھ المؤتمن علیھ فحسب، بل سیكون ملزم بواجب المجتمع، أو سموه كما تشاؤون.

 بشكل إیجابي. ICANNھذا یعني أنھ سیغیر ثقافة   

وأفكاري المبدئیة ھي أنھ رغم أننا نقدم المشورة فقط إلى مجلس اإلدارة، ینبغي أن یكون ثمة 

الداخلیة، مثالً، ھذا النوع من مجلس اإلدارة  طرق لتقدیم المشورة إلى إجراءات اتخاذ القرارات

 اإلشرافي یمكنھ التمتع بسلطات المجتمع.

 .ICANNألن مجلس اإلدارة لن یعود مركز السلطات التخاذ القرارات في  --لذا

ینبغي أن تنظر في وسائل تقدم بھا المشورة ولیس لمجلس  --ستنظر في GACواألرجح أن 

 قرارات الرئیسیة في السلطات المجتمعیة الخمسة ھذه.اإلدارة فقط، بل استباقاً لل

 شكًرا.

 

بالواقع، ھذا عنصر جید لم تتم إثارتھ من قبل، وأعتقد أن علینا جمیعاً  شكًرا لك، ممثل ھولندا.  الرئیس شنایدر:

 النظر بھ.

 دور البرازیل ثم الدانمارك.
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مجدداً للتشدید على بعض مواقفنا التاریخیة  شكراً لك توماس، وأشكرك على منحنا الفرصة ممثل البرازیل: 

 CCWGأننا قدمنا تعلیقاتنا خطیاً أیضاً إلى  GACوأود تذكیر الزمالء من  تجاه ھذه القضایا.

 أثناء فترة التعلیقات العامة.

الحالي، لم یتم اإلقرار بصلة دور معین للحكومات  ICANNوكما قلت، نعتقد أنھ في ھیكل 

د أننا األوائل من بین النظراء فیما یتعلق بالمواقف التي تم اإلعراب عنھا، وال نعتق بشكل كاٍف.

 وقد قلنا ھذا عدة مرات. ولكننا ال نعتقد ذلك ألننا ال نقدم سوى المشورة.

الجدید إشراك أكثر أھمیة  ICANNولھذا السبب، بالتالي، ندعم في إطار عمل مساءلة 

 الیوم. GACتشاري الذي تقوم بھ للحكومات یمتد لما وراء مجرد الدور االس

ما أقولھ ھو أننا نعتقد أنھ ینبغي أن یكون العتبارات السیاسة العامة تأثیر أكثر أھمیة في عملیة 

 بأكملھا. ICANNاتخاذ القرارات في 

وألكون أكثر تحدیداً، نعتقد أنھ ینبغي تبني الترتیبات المالئمة من أجل ضمان إمكانیة مشاركة 

  ختلفة من أصحاب المصلحة في آلیات جدیدة على مبدأ المساواة.المجموعات الم

وعلى أي حال، نظراً للوضعیة القانونیة الحالیة للھیئة، كما نعرف جمیعاً، فإننا نعتبر أن 

الصعوبات قد تمنع الحكومات في ھذا الوضع من المشاركة بشكل تمثیلي في مثل ھذه اآللیات 

  الجدیدة.

ھي كالمي، بالتشدید على ما قلناه عدة مرات بأننا نؤمن أنھ إذا لم یتم واسمحوا لي، قبل أن أن

اقتراح حل قانوني سیمكن الحكومات من االنضمام إلى مثل ھذه اآللیات على مبدأ المساواة، 

 شكًرا. فستكون شرعیة الممارسة بأكملھا معرضة للخطر.

 

 .أمھلوني لحظة أنا أدون المالحظات. عذًرا.  الرئیس شنایدر:

 ثم سنقفل القائمة للیوم. --دور ممثل إیطالیا ممثل الدانمارك، ثم علینا اإلنھاء. أین قائمتي؟ --تالیاً دور

 وال داعي للخوف من عدم حصولكم على فرصة للتحدث. سنواصل مناقشة ھذا صباح الغد.

سیتم عقد  علینا ذلك ألنھ وأتمنى أن ننھي ذلك على التوالي. ممثل الدنمارك ثم ممثل إیطالیا.

 شكًرا. الرجاء التحدث باختصار. جلسة تالیاً.
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 شكًرا لك، توماس.  ممثل الدانمارك:

عدم توسعة الدور االستشاري  GACنشترك بالرأي الذي أعرب عنھ آخرین بأنھ ینبغي على 

بتعدیلھ، والذي یقید بأي شكل  CCWGلم نقرأ المقترح المعروض، والذي ستقوم  إلى التقریر.

ما یفعلھ وما نتفق معھ ھو أن على مجلس اإلدارة القیام بدور  على تقدیم المشورة. GACقدرة 

لقد أثیر في  ونعتقد أن ھذا منطقي. عندما تكون مشورة باإلجماع. GACخاص لقبول مشورة 

ونعتقد أنھ، من وجھة نظر  النقاش حول ما إذا كان سیكون ثمة سیطرة في الترتیبات القادمة.

شخص أو فرد أو منظمة أو حتى حكومة على المنظمة في  --المھم أال یسیطرالدانمارك، من 

لھذا السبب، نعتقد أنھ من المھم الحفاظ على قاعدة أنھ لیس على مجلس اإلدارة أن  المستقبل.

ونعتقد أنھ من المھم للغایة االلتزام  بعین االعتبار إال إذا كانت باإلجماع. GACتأخذ مشورة 

في النھایة، ما رأیناه  أحد األمور األخرى ضمن القیمة الجوھریة ھي التحدید. بقواعد اإلجماع.

وعلیھم إطاعة  ھو أنھ على مجلس اإلدارة بالطبع البقاء ضمن حدود القیمة الجوھریة والمھمة.

أعتقد أن ذلك  مضمون القیمة الجوھریة والمھمة، رغم أن الحكومة قد تقدم اقتراحات أخرى.

  سیكون واجبھم.

ما یتعلق بموضوع الھیكل الجدید، أعتقد أنھ أمر مھم، وأعتقد أن ممثل ھولندا أثار مسألة أننا فی

للمشورة في الھیكل الجدید سواء كان ھیكل عضویة أو  GACنحاول التفكیر بكیفیة تقدیم 

ونعتقد أن  الطریقة األمثل لكي نقدم المشورة في ذلك الھیكل الجدید. .AC/SOتفویض نموذج 

 شكًرا. بھذا أمر مھم.النظر 

 

 دور ممثل إیطالیا وھو األخیر. شكراً جزیالً لممثل الدانمارك.  الرئیس شنایدر:

 

تتفق إیطالیا بالرأي مع مالحظات الزمالء من فرنسا والبرتغال  شكراً لك سیدي رئیس.  ممثل إیطالیا:

ولكننا  .ICANN لتحسین مساءلة CCWGإننا نقدر كافة الجھود التي بذلوھا في  وإسبانیا.

ونعتقد أنھ من غیر  نعتقد أنھ ما زال ینبغي القیام بخطوات إضافیة ستصل إلى حٍل مرٍض.

ورأینا أن المقترح یحد اآلن  من دون تعریف واضح لنطاقھا. GACالالئق التفكیر حول دور 

 شكًرا. وھذا أمر علینا تغییره في النسخة التالیة من الوثیقة. .GACمن نطاق 
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سنوقف النقاش ھنا ونواصل غداً بعد الحوار  أوجھ لكم جزیل الشكر على ھذا الحوار الفعال.  شنایدر: الرئیس

  مع مجلس اإلدارة.

، وھو النقاش حول االجتماع الحكومي رفیع 22وسننتقل اآلن إلى بند جدول األعمال رقم 

دم، بدایة شھر المستوى الوشیك الذي من المفترض أن یُقام في المغرب في شھر مارس القا

 تفضل رجاء. شكًرا لك رضوان. ال أراك ھنا. وسیتولى رئاسة ھذا الحوار ممثل المغرب. مارس.

 

أوالً، أود شكركم على ھذه الفرصة لمشاركة الزمالء من  شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.  ممثل المغرب:

GAC ومي رفیع بنظرة عامة ومعلومات تمھیدیة حول عملیة التحضیر لالجتماع الحك

  .2016المستوى في مراكش في شھر مارس 

، أعرب الحكومة المغربیة بشكل رسمي، أثناء زیارة مدیر 2015للتلخیص، في شھر مارس 

ICANN .التنفیذي، عن رغبتھا باستضافة االجتماع الحكومي رفیع المستوى في مراكش 

  .55رقم  ICANNي اجتماع سیكون أول اجتماع رفیع المستوى في دولة نامیة وإفریقیا یقام ف

والزمالء فیھا لضمان التحضیر المبكر والفعال  GACفي ذلك الوقت، تبادلت المعلومات مع رئیس 

أود شكر جمیع الزمالء على إعرابھم عن تأییدھم لي وجاھزیتھم للعمل من أجل إنجاح  لالجتماع.

 م ومساعدتھم.على دعمھ GACوسكرتاریا  ICANNكما أود شكر سكرتاریا  ھذا الحدث.

كما تعرفون، سیتم عقد االجتماع الحكومي رفیع المستوى لزیادة دعم والتزام الحكومات 

وھي  من فریق مراجعة المساءلة والشفافیة. 14، وھو یأتي استجابة للتوصیة رقم GACلـ

مناسبة جیدة للغایة للتعامل والتركیز على المشكالت المھمة من منظور الحكومة فیما یتعلق 

 دارة موارد اإلنترنت الھامة ودور الحكومات في بیئة أصحاب المصلحة المتعددین.بإ

ً في تورنتو عام   .2014ولندن عام  2012تم عقد اجتماعین حكومیین رفیعي المستوى سابقا

ومن المؤكد أن االجتماع القادم سیضیف  وكان االجتماعات رفیعي المستوى مفیدین وقیمین.

  من االجتماعین السابقین.إلى الدروس المستفادة 

نظراً لقلة الخبرة النسبیة بھذه العملیة، فإن السؤال األول الواضح بالنسبة لنا یتعلق بالمضمون 

 والفرصة واألھداف وجدول األعمال والمحصلة، وبالتالي، الجواني التنظیمیة واللوجستیة.

 لذا سأحاول إلقاء الضوء على بعض ھذه العناصر بشكل سریع.
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جتماع الحكومي رفیع المستوى من وجھة نظر المغرب ھو شكل من التواصل لمنح إن اال

المسؤولین رفیعي المستوى فرصة المشاركة وجمیع أكبر قدر ممكن من وجھات النظر، وخاصة 

ً والجزر الصغیرة والدول النامیة. إنھا  من الدول النامیة، إلى جانب االقتصادات األقل تطورا

والمرتبطة بعملیة ما بعد النقل  -ICANNحول آخر التطورات داخل فرصة لتبادل الحوار 

والتحدیات المستقبلیة وسماع آراء كبار المسؤولین من الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة 

)IGOs حول زیادة اإلقرار بأھمیة مساھمة (GAC  فيICANN.  ثالثاً، إنھا وسیلة لتنسیق

 وأسالیب العمل. GACالرئیسیة والتطورات المرتبطة بدور تبادل اآلراء حول عدد من المسائل 

وفي النھایة، إنھا مناسبة لمواصلة الحوار حول المناھج التعاونیة الجدیدة التي ستساعد في بناء 

القدرات ورعایة النمو وتوسعة مزایا االقتصاد الرقمي في الدول النامیة ذات الموارد والخبرات 

 المحدودة.

إننا ننوي اإلضافة إلى االجتماع الحكومي رفیع المستوى  تعلق بجدول أعمالنا.النقطة الثانیة ت

ً إلى جدول أعمال اجتماع  السابق، ولكن علینا وضع االجتماع ضمن السیاق. إننا نتطلع شوقا

 سیرتبط جدول األعمال مع الفریق الذي سنتفق علیھ. سلس ومنظم بما أنھ اجتماع لیوم واحد.

وضع االجتماع الحكومي رفیع المستوى الوشیك في مراكش ضمن  بخصوص الفریق، أرید

حول المساءلة، ولكنھ  GACسیاق النظر في المسائل اإلستراتیجیة التي تمت مناقشتھا ضمن 

سینظر بشكل أھم بحوكمة اإلنترنت على نطاق أوسع، وكذلك قضایا التطویر كما ترتبط بإدارة 

 ا الحمایة.وتنسیق نظام اسم النطاق، إلى جانب قضای

من رأیي أنھ إذا كنا سنتعامل مع القضایا الفنیة أو نناقش مسائل فنیة، قد ال یكون ذلك أمراً یدعونا 

لذا فالمسألة الحقیقیة ھي وضع جدول أعمال جذاب وشامل  لدعوة الوزراء للسفر إلى مراكش.

 المستوى.وجوھري ویشكل فرقاً ویقنع ویجتذب ما یكفي من الناس للحضور على مثل ھذا 

بمشاورات مبدئیة  ICANNوقیادة  GACلقد بدأت بشكل غیر رسمي مع بعض الزمالء من 

عبر رئیسنا  GACمن أجل تحدید القضایا اإلستراتیجیة الرئیسیة، ثم التشاور مع الزمالء من 

 على ذلك األساس بھدف إتمام نطاق االجتماع وبرنامجھ.

ریس على تشكیل فریق عمل لتحدید جدول بھذا الخصوص، أقترح أن نتفق في بیونیس آی

ماذا عن المحصلة  قبل فترة كافیة من اجتماع دبلین. GACاألعمال وتقدیمھ إلى رئیس 

أعتقد أنھ ینبغي أن تكون محصلة االجتماع بیان مشترك أو تصریح أو بیان رسمي  المرغوبة؟

  وصیات.تحت مسؤولیتھ لتصویر جوھر تلك النقاشات والتوصل إلى استنتاجات وت
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ولكننا نعتقد أنھ نظراً للنقاشات  ال نھدف إلى أن تكون الوثیقة الناتجة ھي نص متفاوض علیھ.

 ICANNالجوھریة ومستوى المشاركة، یمكن مشاركة نتائج المحصلة عن طریق سكرتاریا 

بشكل عام في العملیات متعددة  ICANNو GACومنتدیات أخرى كمساھمة من  IGOsمع 

آمل أن تشكل وثیقة مراكش مساھمة في أحداث  لفة حول حوكمة اإلنترنت.الجوانب والمخت

في البرازیل، ومراجعة القمة العالمیة حول مجتمع  IGFمتعددة الجوانب وشیكة والحقة، مثل 

الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة، وكذلك  --اإلنترنت، والتي ستقام باجتماع الجمعیة العمومیة

 تدامة.قمة أھداف التنمیة المس

على المستوى القومي، حددنا مجتمع قومي  اسمحوا لي بأن أتحدث اآلن عن العملیة التحضیریة.

، باإلضافة إلى ICANNیتضمن جمیع أصحاب المصلحة لمتابعة العملیة التحضیریة الجتماع 

وننوي إصدار وإرسال خطاب موقع من وزیر التجارة  االجتماع الحكومي رفیع المستوى.

وكما تعرفون، ثمة  االقتصاد الرقمي بأقرب وقت ممكن، بوقت یسبق اجتماع دبلین.والصناعة و

  لذا یمكننا بدء العمل بمنتصف شھر سبتمبر. عطلة في شھري یولیو وأغسطس.

وسیكون ھذا بالغ األھمیة لضمان مشاركة  وننوي استخدام شبكتنا الدبلوماسیة ھنا وفي الخارج.

نعتقد أن  شرح أھداف وقیمة االجتماع وأسباب الحضور. مسؤولین رفیعي المستوى عن طریق

 لعب دور مھم بالترویج للتوعیة بین وزاراتھم ووكاالتھم القومیة. GACعلى الزمالء في 

ممثالً بشخص  ICANNلتأمین مشاركة قیادة  ICANNونحن على اتصال وثیق مع مسؤولي 

كما ننوي أیضاً ضمان  فیعة المستوى.المدیر التنفیذ ورئیس مجلس اإلدارة أثناء االجتماعات ر

أن یترأس الوزیر المستضیف، السید علمي، االجتماع رفیع المستوى، إلى جانب دعم رئیس 

  .GACونائب رئیس 

وسكرتاریا  ICANNمنذ شھر مارس الماضي، بدأنا مشاوراتنا بدعم من مسؤولي وطاقم 

GAC .للتحضیر للجوانب المادیة والمالیة لالجتماع 

وسكرتاریا  ICANNعلى ذلك، أجریت عدة اتصاالت أثناء ھذا االجتماع مع سكرتاریا  عالوة

GAC.وسنواصل الحوار حول الجوانب اللوجستیة  ، ونحن ممتنون اللتزامھم ودعمھم

 والتنظیمیة في األسابیع القادمة.

للسفر وتقدیم الدعم المالي لعدد من المشاركین  ICANNونتطلع شوقاً لتلقي دعم متواصل من 

  إلى مراكش، ولتنسیقھم االجتماع بفعالیة شدیدة بشكل عام.

 شكًرا. سأتوقف عند ھذا الحد، وأتطلع لسماع آراء الزمالء. شكراً جزیالً سیدي الرئیس.
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أعتقد أن بیانك ھذا یوضح مدى نشاطك والجھد الذي بذلتھ للتوصل  شكراً جزیالً لك رضوان.  الرئیس شنایدر:

لتوقعاتك حول القیمة المضافة لھذا االجتماع، ھذا من جھة، وبأنك بدأت إلى نظرة واضحة 

بالفعل باإلعداد للجوانب اللوجستیة والتحضیریة، وأعتقد أن ھذه إشارة جیدة تثبت مدى التزامك 

وباسم الجمیع كما أظن، أوجھ لك الشكر على العمل  مساعدتنا على عقد اجتماع جید وھادف.

 بالفعل.الذي بدأت بالقیام بھ 

ال أعرف إن كان علیم فصل التوقیت  وأود أن أعطى الكلمة للحاضرین إلبداء التعلیقات.

ولكن بما أنھ تبقي أمامنا حوالي  والمسائل اللوجستیة األخرى عن النقاش حول المضمون.

 دقیقة فقط، أعتقد أن أي تعلیق سیكون مفیداً في ھذه المرحلة. 15

د وفي الوقت المناسب أنك اقترحت تشكیل فریق تحضیري ھنا وأود اإلشارة إلى أنھ من الجی

في بیونیس آیریس سیبدأ بالعمل على اللوجستیات، إلى جانب المسائل األخرى التي، بشكل 

لدینا برنامج وجدول أعمال جاھز لالجتماع ومتفق علیھ من  --مثالي، أود القول إن لدینا مسودة

GAC ھذه التغییرات المستمرة بالمواقع  س في دبلین.في بیونیس آیری --في بیونیس آیریس

حتى نتمكن عندھا من تقدیم دعوات من نوع "حفظ التاریخ" اآلن أو قبل عطلة  --تجعلنا

  الصیف، ولكن وضع دعوة مع برنامج حول بیونیس آیریس.

  التعلیقات واألسئلة من فضلكم. سأعطیكم الكلمة.

 ممثل إندونیسیا. شو.ممثل إندونیسیا وبعده السید تشین تشونغ 

 

أوالً، أود أن أعرب عن تقدیري للحكومة المغربیة التي اقترحت  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إندونیسیا:

 نسیت الرقم. .55أو  --45رقم  ICANNاستضافة االجتماع رفیع المستوى في 

ى في المغرب ویا سیدي الرئیس وكذلك الزمالء من المغرب، أعتقد أن االجتماع رفیع المستو

ً منذ وقت ، سنعرف ما 2016بحلول شھر مارس  على سبیل المثال. WSIS --سیكون مھما

  التالي في نیویورك. UNGبعد اجتماع  WSISواألرجح أنھ سیتم تمدید  .NTIAھو قرار 

أود التأكد من ھذا  عندھا. ICANNقد یكون فادي ما یزال في  --ICANNال أعرف إن كانت 

  سیدي الرئیس.

  واآلن، بناًء على األنشطة المھمة التس تسبق مراكش، فسیكون ذلك االجتماع بالغ األھمیة.
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لزیادة أھمیة االجتماع، أال وھي، بغض النظر عن  --واآلن، أود التعلیق على عدة نقاط لتحسین

وما إلى ذلك، نأمل أن نتمكن في مراكش من تقدیم  ICGأو مقترح  NTIAنتائج قرارات 

ال نرید  نوع ما من جمیع الحكومات بأننا نعیش فعالً في عالم واحد، إنترنت واحدة.التزام من 

عالم واحد، العدید من أنظمة المالحة  تكرار ما حدث في نظام المالحة، نظام المالحة العالمي.

إننا نسعى وراء نظام إنترنت  --ولھذا السبب، نرید نرید عالم واحد، إنترنت واحدة. العالمیة.

وھذا ھو نوع االلتزام الذي نود الحصول  مستقل، نظام إدارة متعدد أصحاب المصلحة. عالمي

  علیھ من االجتماعات رفیعة المستوى.

 GACوإندونیسیا مستعدة لدعم  علینا العمل معاً، بالطبع، على جدول األعمال وما إلى ذلك.

االجتماع رفیع المستوى ألننا نعتقد في إندونیسیا أن ھذا  المغرب على وضع جدول األعمال.

 ھو بالغ األھمیة لإلنترنت، ونرید التأكد أنھ سیحقق محصلة ناجحة لالجتماع رفیع المستوى.

واآلن، ثمة تفاصیل عدیدة علینا معرفتھا الحقاً، مثالً، من منظور لوجستي ومنظور إداري، 

وكیف سیكون  لندن. ICANNیجب أن تصدر الدعوة من الوزیر، مثالً، كما حدث في اجتماع 

على  GCCS، في آخر NETMundialالتصریح، التصریح النھائي كما حدث في لندن، في 

ولكن ثمة تصریح رفیع المستوى، تصریح  حیث لم یتم التوقیع على التصریحات. سبیل المثال.

لذا علینا إتمام مثل ھذه األمور قبل أن نقرر ذلك في  ملخص الرئیس. --غیر موقع أو ملخص

 نود اتخاذ قرار حولھا. --مثل تلك األمور التي نود معرفتھا التالي في دبلین. ICANNاجتماع 

ولكن للمضمون، أعتقد أن علینا التأكد أن نظام اإلنترنت  --و --ومن منظور إداري ولوجستي

 شكًرا. الخاص بنا سیظل بأفضل حال لسنوات طویلة قادمة.

 

  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 نغ شو تالیاً.دور السید تشین تشا

 

ً الجتماع حكومي رفیع المستوى ناجح  شكراً لك سیدي رئیس.  شین تشانغ شو: أوالً، إننا نتمنى ونتطلع شوقا

  العام القادم في المغرب.

في  إننا نؤید بشكل تام عقد االجتماع الحكومي رفیع المستوى بھدف رعایة ونشر التوعیة بما یحدث

  .GACرفیعي المستوى لعدد حكومات مماثل ألعضاء مجتمع اإلنترنت بین المسؤولین 
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ولكن علینا تذكیر أنفسنا باالھداف الجوھریة والنتائج الراسخة التي نرید تحقیقھا عن طریق 

كما نعرف جمیعنا، لیس من الواقعي بالنسبة لنا توقع أن  عقد مثل ھذا االجتماع رفیع المستوى.

  رفیع المستوى. یتم إجراء حوار شامل في االجتماع الحكومي

ولكن عقد مثل ھذا االجتماع أدى إلى بذل الكثیر من الجھد في التنسیق والترتیبات المتعلقة بما 

ولكن ثمة آلیة قاسیة مثل دلیل  --لذا ربما یجب عدم یسبق االجتماع الحكومي رفیع المستوى.

األرجح ستكرس على  GAC(غیر مسموع) لالجتماع الحكومي رفیع المستوى ینص على أن 

جزءاً من اجتماعاتھا للحوار حول االجتماع الحكومي رفیع المستوى لمناقشة موضوع الحوار 

  وال نجد ھذا كافیاً. ونتائجھ.

ورأیي المتواضع ھو أنھ ینبغي التوصل إلى آلیة تقییم مراجعة مناسبة للتحقق ما إذا كانت إقامة 

ھة نظري أن آلیة المراجعة الحالیة باختصار، وج مثل ھذا الحدث كل عامین تستحق العناء.

لالجتماع الحكومي رفیع المستوى قد تحتاج إلى تحسین بحیث ال یصبح عقد االجتماع الحكومي 

 شكًرا. رفیع المستوى أو عدم عقده موضع شك في المستقبل.

 

  واآلن ممثل تایالند. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 --واجھنا صعوبات كثیرة للغایة منذ آخر اجتماع رفیع المستوى.أود التحدث عن نقاط أساسیة   ممثل تایالند:

فیما یتعلق بالتأخر  --ولكن ثمة مناسبات أخرى حیث ال تتعلق باجتماع لندن على وجھ التحدید.

ً إن كان ثمة إمكانیة لتحدید  بتحدید الوزیر الذي علینا دعوتھ. كما ناقشت مع أولوف أیضا

العلم بھا للوزیر الذي ینبغي إرسال الخطاب  GACأعضاء التواریخ التي ینبغي على جمیع 

ألننا نحتاج أیضاً إلى إرسال خطابات إیجاز وعدة مسائل، وكان  --و وعلینا التنسیق أكثر. إلیھ؟

  یتم إرسال الخطابات في الماضي إلى مكتب الوزارة الخطأ، وال نعرف بھذا قبل شھر.

المساعدة بتحدیث البیانات حول  GACرتاریا وأعتقد أنھ في ھذه المرة، إذا استطاعت سك

 شكًرا. الدعوات والتنسیق، أرید التأكد من إمكانیة ترتیب سفر الوزیر إلى الحدث في الوقت المناسب.

 

 الوالیات المتحدة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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ات المتحدة على العرض امتنان حكومة الوالی --أود اإلعراب عن شكراً لك سیدي رئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

 یسرنا اإلعالن عن الكریم والسخي من حكومة المغرب الستضافة االجتماع رفیع المستوى الثالث.

 مشاركتنا واستعدادنا للمساھمة بأي شكل ممكن للتأكد من جعلھ اجتماع رفیع المستوى فعال.

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 ممثلة مصر.

 

ومجدداً، أوجھ الشكر للمغرب على جھودھم لالستضافة، وكذلك اقتراح تشكیل فریق  شكًرا.  ممثلة مصر:

 أعتقد أن ھذا سیكون مفیداً. عمل للعمل على ھذا.

وفي النھایة، أعرب عن رغبتنا  وكذلك أشدد على ما ذكره ممثل إندونیسیا فیما یتعلق بالتوقیت.

 قد اجتماع ثالث ناجح.والتزامنا بتقدیم أي دعم ممكن لع

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 المملكة المتحدة.  

 

اقتراح في الوقت  شكًرا سیدي الرئیس، وشكًرا لممثل المغرب على ھذا التحدیث. نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

توفیر تحضیرات  --المناسب، كما قلت، لضمان الوصول إلى الحدث قبل فترة كافیة لضمان

 ة أمر بالغ األھمیة.فعال

 GACكما أود تأیید ما قلتھ سیدي الرئیس، بأنھ سیكون من الضروري بالنسبة لنا كأعضاء 

 التشدید على ھذا اآلن في ھذه المرحلة قبل إصدار الدعوات الرسمیة ضمن اإلدارات التابعة.
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ً مع ھذه األحداث المرتبطة   باإلنترنت.وأود التشدید على صعوبة محتملة معینة تحدث دائما

ً في اإلدارات من ھو الوزیر أو المسؤول المھم الذي سیكون الشخص  لیس من الواضح دائما

األنسب للمشاركة إذا كانت المسائل رفیعة المستوى الرئیسیة والمواضیع التي سیتم تناولھا ما 

 زالت قید التطویر.

تدامة وضمان التقدم لقد تحدث ممثل المغرب، بشكل مفید برأیي، عن أھداف التنمیة المس

وھذه  بمصالح مجتمع المعلومات في االقتصادات النامیة ودول الجزر الصغیرة وما غلى ذلك.

 مسألة بالغة األھمیة وستكون موضوع اھتمام أكثر من وزیر واحد وإدارة واحدة.

 ویسرني المشاركة في مجموعة العمل كوسیلة لبدء عمل جاد لوضع جدول أعمال وتحدید المسائل

 وكذلك الفرصة للتواصل رفیعة المستوى التي ستجتذب مساھمات جوھریة من اإلدارات حول العالم.

وأظن أن  عن طریق اللجنة الحكومیة االستشاریة. ICANNمع تلك الحكومات التي ال تشارك في 

 ات.لذا فإنھا فرصة جدیدة لتحریك عجلة التواصل مع تلك الحكوم إدارة حول العالم. 40عددھا حوالي 

 ھذه ھي أفكار المبدئیة.

 كًرا.ش  

 

 شكراً لممثل المملكة المتحدة. دور ممثل إیران ثم نامیبیا.  الرئیس شنایدر:

 

وربما علینا النظر  اقتراح تشكیل مجموعة عمل ھو اقتراح وجیھ. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

لشخص الذي یقترح مجموعة العمل عادًة ما یتولى ا بھ، وربما علینا تكریس ھذا للمغرب.

 وأعتقد أن ھذه النقاشات كلھا ستجري في مجموعة العمل: مسؤولیة تشكیل مجموعة العمل تلك.

وأعتقد أن ممثل  من سندعو، وما ھو جدول األعمال، وما ھي محصلة االجتماع، وما إلى ذلك.

بعین االعتبار ھو  ولكن ما أقترح على المجموعة أن تأخذه المغرب الحظ ذلك لحسن الحظ.

ً ولم تحدث بھ صعوبات رئیسیة،  االستفادة من تجربة آخر اجتماع في لندن، والذي كان ناجحا

تقریر االجتماع ھو أمر بالغ  ألن لدي شكوك شخصیة حول التقریر من ذلك االجتماع.

ویمكن تقدیمھ  ولكن تقریر رئیس الجلسة حول نقاش رئیس الجلسة ھو أمر مختلف. الصعوبة.

 ولكن ھذه أمور على مجموعة العمل أخذھا بعین االعتبار. كشكل قید النقاش لرئیس الجلسة.

 شكًرا.  
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 شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

سواء أسمیناھا  ممثل نامیبیا، ثم سنختتم النقاش، وسنتابع مسألة ھذه المجموعة المقترحة.

ولكن علیما البدء اآلن أو مواصلة القیام  مجموعة عمل أو شيء آخر، لیست ھذا ھو المقصود،

 بھذا.

 حسًنا، ممثل نامیبیا.  

 

  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل نامیبیا:

إننا نتطلع شوقاً لھذا، وسنقدم  وأشكر المغرب على ھذه الفرصة. أود أن أضم صوتي لزمالئي.

 المساعدة الالزمة بالتأكید.

سیتم إرسال الدعوات، ولكنھا ال تصل  --أعرف أنھ ولكني أردت التحدث عن مسألة الدعوات.

 إلى الوزارات المناسبة والوزراء المناسبین أو المستلمین المستھدفین. --أحیاناً إلى

كما  كما أظن. ICANNلدینا مقترح أو سنساعد من جھتنا بالحصول على قائمة أصلیة من 

المغرب على تحدید المدعوین  والمقارنة حتى نتمكن من مساعدة ITUیمكننا استخدام قائمة 

نامیبیا، وإفریقیا كما أفترض، ألن ھذا وقت فخور  ولكن تأكدوا من تقدیمنا للدعم. المناسبین.

 لتقدیم دعمكم الكامل لنا. GACلنا، ونود بالفعل دعوة أعضاء 

 شكًرا جزیالً.  

 

 شكراً جزیالً لك ممثل نامیبیا.  الرئیس شنایدر:

 سننتقل اآلن...

 شكًرا جزیالً. نعم، بالطبع. .عذراً   

 تفضل رجاًء.
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أود توجیھ الشكر لجمیع الزمالء على آرائھم اإلیجابیة  شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.  ممثل المغرب:

 ونصائحھم.

سنتطوع لرئاسة ھذه المجموعة مع زمالء آخرین من أجل  --كما اقترح ممثل إیران، سوف

ینبغي مناقشتھا أثنائھ وتسریع تحضیر جدول األعمال التوصل إلى المسألة المعینة التي 

 والدعوات.

بوسعھم تقدیم،  GACوسكرتاریا  ICANNوفیما یتعلق بمسألة المدعوین، أعتقد أن سكرتاریا 

 بوسعھم مساعدتنا من أجل إرسال الدعوات إلى الوزراء المناسبین. GACوكذلك الزمالء من 

أثناء اجتماعات دبلین أو قبل ذلك بواسطة  على ذلك GACوسنواصل اطالع الزمالء من 

 وأكرر شكري لكم،. البرید اإللكتروني.

 

شكراً جزیالً، وأوجھ الشكر لك مجدداً على التزامك والعمل الذي قمت بھ وكل العمل الذي   الرئیس شنایدر:

 ستقوم بھ في المستقبل.

وى التالي، وسیقودنا ھذا إلى وبھذا، أود إنھاء ھذه الجلسة حول االجتماع الحكومي رفیع المست

 ، التحضیر لالجتماع مع مجلس اإلدارة.23آخر بند على جدول األعمال، وھو البند رقم 

إذا كانت أذكر بشكل صحیح، فقد أرسلنا بالفعل جدول األعمال التمھیدي إلى مجلس اإلدارة، 

محدد في جدول ألنھم طلبوا منا فعل ذلك، ولكن ینبغي أال یجعلنا ھذا نقتصر على ما ھو 

وأمامنا ساعة من الوقت لمناقشة ھذا، وتعدیل جدول  إنھ مجرد اقتراح. األعمال التمھیدي.

األعمال، وإضافة عناصر ناقشناھا ھنا أثناء ھذا االجتماع، وكذلك بنود أخرى ترغبون برؤیتھا 

 على جدول أعمال االجتماع مع مجلس اإلدارة.

 سأعطیكم الكلمة. حدید أولویات المسائل.قد تكون القائمة طویلة، لذا علینا ت

 ھذا ما تم اقتراحھ بشكل مبدئي لبدء النقاش.  

 تعلیقاتكم واقتراحاتكم من فضلكم.  

 أرى ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي.
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حدیث فیما أیھا الزمالء، تود مفوضیة االتحاد اإلفریقي طلب حوار أو ت شكراً لك سیدي رئیس. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي:

 من فضلكم. AFRICA.یتعلق بتفویض 

 شكًرا.  

 

أقترح أنھ من المنطقي إجراء نقاش، أو طلب تحدیث  ھذه مسألة أثرناھا في وقت سابق. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 لذا سنطلب أن تكون القائمة... وأرى أشخاص یومئون برؤوسھم موافقین. على األقل.

 ً  ستحصلون علیھ. --سیتم عرضھ علیكم حول إجراءات الحمایة، لذا قیل لي للتو إننا تلقینا خطابا

ً من مجلس  ال صلة لھذا بما نناقشھ اآلن، ولكن تحققوا من بریدكم اإللكتروني. تلقینا خطابا

بما أنھا مسألة على جدول أعمال الغد، أو ھي  --وسیكون ھذا اإلدارة حول إجراءات الحمایة.

 ذا یستحق أخذه بعین االعتبار.مقترحة على االقل، األرجح أن ھ

سیكون ھذا لطیفاً  ھال تعرضون القائمة على الشاشة بشكل یمكننا من تعدیلھ أو اإلضافة إلیھ؟

 وإال سنتدبر أمورنا. إذا أمكن.

 أرى أن ممثل المملكة المتحدة یود قول شيء.  

 تفضل. شكًرا لك، مارك.  

 

ما حدث في تقییم أولویة المجتمع، وأعتقد  --وفي مناقشة سابقة حول یس.نعم، شكراً سیدي الرئ  ممثل المملكة المتحدة:

أننا اتفقنا على إثارة ھذه المسألة مع مجلس اإلدارة على ضوء المشورة التي قدمناھا على وجھ 

 ثمة ھذا األمر. التحدید حول آلیات االستئناف والرد الذي تلقیناه برفضھا.

تعبیر إلى مجلس اإلدارة عن رأینا بأنھ ینبغي إعادة وبشكل عام أكثر حول ھذا الموضوع لل

توجیھ عملیة تقییم المجتمع بأكملھا للتقدم بالمصلحة العامة عن طریق عملیة لن تشكل حاجزاً 

ً أمام المجتمعات، بل تخدم بشكل فعلي تقدم المصلحة العامة. ومن المؤكد أنھ سیكون  أو عائقا

وقد یكون ھذا الحوار ھو الفرصة المناسبة  تمع.لھذا صدى واسع مع مجلس اإلدارة والمج

 لتطویر الحوار بذلك الشكل.

 ھذا ما أقترح إضافتھ.  
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تلقینا إیجازاً من  .WSIS+10أرى أن ثمة استفسار حول البند األخیر فیما یتعلق بمراجعة 

GSEلینا ، وال أعرف ما المنفعة التي سیخدمھا ھذا بینما لدینا مسائل بالغة األھمیة ینبغي ع

وقد یكون ھذا اختیاریاً، وربما النظر إلیھ على  الضغط إلیجاد حلول لمسائل ملحة تثیر قلقنا.

 ضوء الضغوطات الزمنیة لالجتماع نفسھ.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة.  الرئیس شنایدر:

د على جدول فیما یتعلق بالحوار حول الطلبات المجتمعیة، أعتقد أننا اتفقنا على وضعھ كبن

 ستتغیر الشاشة، وستحصلون على القائمة التي ناقشتموھا. یدون توم ذلك. أعمال الجلسة.

وربما تقدیم آرائكم حول مقترح ممثل المملكة المتحدة إما بحذف ھذا الحوار على  التالي.

WSIS+10 وإذا كان ھذا مقبوالً لدیكم، یمكننا أقل أولویة. --أو على األقل وضعھ ضمن أدنى 

 استغالل الوقت لمناقشة بنود أخرى.

 دور ممثل المفوضیة األوروبیة ثم ممثل الوالیات المتحدة تالیاً على القائمة.

 

 نعم، شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

أعتقد أنھ ضمن ھذا السیاق، من  .CPEكنت سأقول ما قالھ ممثل المملكة المتحدة تقریباً حول 

فید على األرجح التحدث شفھیاً إلى مجلس اإلدارة وتذكیرھم بدوافع ومبررات بعض المسائل الم

تریدون أن تبرووا لمجلس  المذكورة في البیان الرسمي، ألن ھذا جزء من العملیة كما فھمت.

وفیما یتعلق بإجراءات  اإلدارة سبب إثارة مسائل معینة أو جوانب معینة في البیان الرسمي.

، األمر الذي أثاره ممثل المملكة المتحدة للتو، أعتقد أنھ من CPEوكذلك ضمن سیاق  الحمایة

 المھم والمفید تذكیر مجلس اإلدارة شفھیاً بالسیاق العام، ثم سنبین التفاصیل في البیان الرسمي.

 شكًرا.  
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 شكراً لممثل المفوضیة األوروبیة.  الرئیس شنایدر:

 یكیة.ممثل الوالیات المتحدة األمر  

 

، فقد یداھمنا الوقت WSIS+10وستسرني الموافقة على االقتراح بأن  شكراً لك سیدي رئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

مجرد توضیح وربما إضافة بسیطة لما قالھ ممثل المملكة المتحدة وممثل المفوضیة  بصراحة.

مفوضیة األوروبیة یوافقھ أو ما یقترحھ ممثل المملكة المتحدة ویبدو أن ممثل ال --األوروبیة

التي تم االتفاق علیھا بالفعل بدالً من اقتراح إعادة توجیھ  GACالرأي، وھو االلتزام بمشورة 

 الجدید. gTLDفي ھذا الوقت من برنامج 

وأعتقد أننا اتفقنا قبل زمن على أن ھذه المسائل التي تم تحدید أنھا تواجھ بعض الصعوبات في 

لواقع، ضمن قمة قائمة الحوارات حول الجولة المستقبلیة، والتي قد بدأنا ھذه العملیة ستكون، با

 بھا بالفعل. ولدینا عدة مجموعات عمل حول ھذه األمور.

وأعتقد أننا أجرینا  أجد أنھ من المحرج االقتراح في ھذا الوقت إعادة توجیھ ما ھو جاٍر بالفعل.

 ھذه الحوارات.

دة صوتنا إلعادة توضیح ما اتفقنا علیھ بالفعل فیما یتعلق ویسرني أن یكون ممثل المملكة المتح

 بطلبات المجتمع، ولكن عدم تخطي ذلك.

 شكًرا.  

 

 سنأخذ ھذا بعین االعتبار. شكًرا جزیالً، ممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 ممثل إیران. ھل ثمة مقترحات أخرى؟  

 

لذا علینا إجراء ترتیبات ما حول ھذا،  دقیقة. 60ثمانیة أسئلة ولدیكم  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

ربما علیكم التركیز على السؤال  لیس استھالك الساعة بأكملھا لمناقشة سؤال واحد أو اثنین.

سمعنا من مجلس اإلدارة في  .IANAأكثر من نقل  GACالذي یحتل األولویة األھم لـ
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ً بالسؤال الرئیسي لـ ربما علینا االنتقال إلى فئة المحاضرة. ھذا من أجلكم،  .GACأدنى بدءا

 وربما تذكیر جمیع من یتعاملون مع ھذا إلثارة المسألة والسیطرة على الوقت المخصص لكل سؤال.

 شكًرا.  

 

 سنأخذ ھذا بعین االعتبار. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ً أو ذو أولویة أكبر، أو یمكننا البدء بما نعتقد أنھ أكثر إلح ثمة منطقین محتملین. --ربما احا

نود نقل رسالة أو الحصول على  یمكننا البدء بأمور نعتقد أن الحوار حولھا سیكون قصیراً.

لذا ثمة طریقتین لتخصیص الوقت وترك الوقت المتبقي لدینا لتبادل  إجابة ثم المضي قدماً.

بل في نطاق الحوار،  الحوار حول اإلشراف والمساءلة مع تقدیم نقاط محدودة، لیس باألھمیة

 أعتقد أن ھذا منطقي. سابقاً، إذا كان ھذا ما تعنیھ.

ثم یمكننا إجراء  ھل ھذه القائمة متكملة أم ینبغي إضافة شيء لھا؟ اسمحوا لي بطرح سؤال.

 حوار سریع حول أولویة أو...

 ھل ثمة ما یمكننا إضافتھ إلى تلك القائمة؟ ھل ثمة شيء مفقود بھا؟

یلة للغایة بالفعل، وإذا لم نضف إلیھا شیئاً، أعتقد أن لدینا ما یكفي من المسائل أعتقد أنھا طو

 لتبادل الحوار حولھا.

علینا التوضیح لمجلس اإلدارة أن ھذا ال یعني أن ما یحتل المرتبة  --ومن ناحیة الترتیب، نعتقد أن

أو الحوار حول نقل  --األخیرة في القائمة ھو األقل أھمیة، ولكن علینا التفكیر بوضع النقاش

 حول ھذا. --في النھایة حتى نقلل الوقت المتبقي في ذلك الوقت حول ICANNاإلشراف على مساءلة 

 ھل یبدو ھذا الترتیب منطقیاً لكم اآلن أم ھل ترغبون بتبدیل بعض األمور؟

معنى ھل  أسماء الدول واألقالیم على المستوى الثاني. مجرد نقطة إیضاحیة من جھتي. حسًنا.

 ھذا واضح، وما سنناقشھ حول ذلك؟

 ھال یساعدني أحد على األقل؟  

 نعم، ممثل إیران.

 

  63من  56صفحة 

 



 AR في الظھیرة GACجلسات  -بیونیس آیریس 

في آخر اجتماع عقدناه مع مجلس اإلدارة، ناقشنا على األقل ما نرید  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

یتعلق بذلك إثارتھ بموجب كل سؤال واالستفسار حول الجھة وراء كل سؤال إلعداد أنفسنا فیما 

علینا البدء بطرح السؤال وتحدید األشخاص وراء كل سؤال إلثارة ذلك السؤال أو  السؤال.

یجب أال یكون  ولكن كما ذكرتم، علینا إعطاء مقدمة واضحة عن كل سؤال. إثارتھ بنفسك.

علینا اطرح السؤال أة  .AFRICA، ثم سؤال مجلس اإلدارة حول AFRICA.األمر بالقول 

 وإمار نجعل أحد یحضرھا أو نحضرھا بأنفسنا.المخاوف، 

 

ً من سیبدأ، وال داعي ألن  وأتفھم وجھة نظرك. شكراً على التوضیح.  الرئیس شنایدر: یمكننا االفتراض ضمنیا

ومجلس  GACبل حوار بین  ومجلس اإلدارة. GACھذا لیس حواراً بین رئیس  یكون أنا.

وربما  بدأ النقاش حول كل بند من ھذه البنود.ولیست لدي مشكلة إن أوضحنا من سی اإلدارة.

كما سیساعدنا ھذا على رؤیة األمور  علینا إضافة ھذا إلى القائمة، الطالعنا الداخلي على األقل.

 بشكل أوضح.

قبل أن أعطي الكلمة لممثل إسبانیا، بخصوص تقییم طلبات المجتمع، سنفترض أن ممثل 

وسیتولى ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي  وضوع، صحیح؟المملكة المتحدة سیتولى تقدیم ھذا الم

وسیتولى وممثل االتحاد األوروبي و/ أو الوالیات المتحدة تقدیم  .AFRICAتقدیم موضوع 

 شكًرا. حسنًا. ممثل االتحاد األوروبي؟ الجدیدة؟ gTLDإجراءات حمایة 

 حسًنا. مثل إسبانیا؟م أسماء الدول واألقالیم على المستوى الثاني، من سیتولى تقدیمھا؟

 حسنًا. حسنًا. أنا؟ الجدید؟ gTLDمراجعات برنامج   

  .ICANNومساءلة  IANAنقل اإلشراف على   

 نعم، ممثل إیران.

 

  سأتولى تقدیم الموضوع األخیر.  ممثل إیران:

 شكًرا.
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 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

  ؟IANAتقدیم موضوع نقل اإلشراف على  GACھال نطلب من أحد عضوي 

  (ضحك) سمعت ھذا أیضاً إذن. أسمع ممثلة النرویج ترشح نفسھا.

 إنھا تومئ برأسھا. حسًنا.

 

  .CVGولیس  CWGشریطة أن تقولي   ممثل إیران:

 شكًرا.

 

 .CVGأعتقد أننا نفھم ما تعنیھ عندما تقول  ھذا ھو التنوع الثقافي.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا جزیالً. حسًنا. على السؤال الذي طرحتھ؟ممثل إسبانیا، ھل أردت التعلیق  حسًنا.

 

أعتقد أن الھدف ھو إعالم مجلس اإلدارة حول التطورات المعروضة التي طالب أعضاء   ممثل إسبانیا:

GAC  بإبالغھا أو التنازل عن اإلبالغ عنھا ألننا وعدنا في اجتماع سنغافورة بأن نطور قاعدة

 ا أعتقد.ھذه نقطة للمعلومات كم البیانات تلك.

 

 ویبدو ھذا منطقیاً. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المملكة المتحدة.  

 

 نعم، شكراً سیدي الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

ھل یمكنني طلب توضیح، ما ھو الدافع الرئیسي أو الرسالة حول المساءلة التي سنقدمھا في 

 االجتماع مع مجلس اإلدارة؟
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ً أن لدي عملیة تتخطى  ث، وھو موقف مرن.ونحن بصدد استكشاف ما یحد وأوضحت سابقا

 اجتماع بیونیس آیریس حتى اجتماع باریس.

أود أن أعرف ذلك في ھذه  وربما ھذا السؤال موجھ إلى ممثل إیران، ما ھي نیتك المتوقعة.

 األمر غیر واضح لي. المرحلة.

 --وعذراً إذا فاتني

  

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا. فھم ھذا بوقت سابق. --  ة المتحدة:ممثل المملك

 

قد یكون مجرد  قبل أن أعطي الكلمة لممثل إیران، أعتقد أنھ ال داعي لنقل رسالة بالضرورة.  الرئیس شنایدر:

حوار، وأجرى آخرون حواراً مع مجلس اإلدارة، لتبادل المعلومات حول ما وصلنا إلیھ وما 

ولكن نعم،  ارة حول تصوراتھم لألمور وما إلى ذلك.نناقشھ وطرحوا أسئلة على مجلس اإلد

 ربما، إذا كان لدیك أیة أفكاراً راسخة یا ممثل إیران، فأرجو منك اطالعنا علیھا.

 

 ICANNسنطرح مسألة أنھ بموجب مساءلة  كما ذكرت أنت، تبادل اآلراء مع مجلس اإلدارة.  ممثل إیران:

المجتمع، وآلیات المراجعة المستقلة، وتكوین نوع تفویض  المعززة، ثمة عدة إجراءات مقترحة:

من التطبیق لھا، والتي سیكون لنا بھا عضویة من نوع ما، سواء كانت عضویة طوعیة أو 

عذراً، أقصد آراء  --GACونود سماع آراء  عضویة (غیر مسموع) أو نموذج عضویة ما.

وتوضیح ما  ى مجلس اإلدارة.وتعقیدھا وتضمیناتھا عل مجلس اإلدارة فیما یتعلق بأي منھما.

ھي عواقب ذلك فیما یتعلق بالیوم الحاضر، مع األخذ بعین االعتبار أنھ تم بالفعل استبعاد أحد 

 العناصر الرئیسیة التي تسّبب صعوبات كبیرة في الرابطة المدمجة.

 شكًرا.

 

 دور ممثل ألمانیا تالیاً. شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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تتعلق بأسماء الدول  --ھال تسمح لي بالرجوع إلى مشألة أخرى، وھي ي الرئیس.عذًرا سید ممثل ألمانیا: 

  واألقالیم على المستوى الثاني.

أعتقد بأننا تلقینا تفسیراً  أسأل نفسي: ما ھي الرسائل التي نرید تقدیمھا إلى مجلس اإلدارة؟

قل لإلعراب عن وأعتقد أن الجمیع قد حظیوا بفرصة على األ شامالً لماھیة أسماء الدول.

لدرجة أن بوسعنا القول إن  ICANNمواقف حكوماتھم إلى السكرتاریا الخاصة بنا، وإلى 

 فما الذي یمكنني قولھ أیضاً؟ المھمة قد أنجزت.

 

بشكل أساسي، إنھا معلومات  لن یكون حواراً مطوالً. --أعتقد أنھ یتعلق شكًرا لك، ممثل ألمانیا.  الرئیس شنایدر:

مجلس اإلدارة علیھا حول ما وصلنا إلیھ بنقاشنا الذي طلبناه، ودعونا أعضاء نقوم باطالع 

GAC  إنھ مجرد اطالع  یولیو كما أعتقد. 15القیام بھ وأبلغناھم بأن لدینا موعد نھائي حتى

وبما أن آخرون یحضرون عادًة،  لمجلس اإلدارة بأننا نقوم بھذا العمل لمجرد إعالمھم بذلك.

ً بھذا، ونحاول التصرف ببراغماتیة وإفادة یتم إبالغ البقیة  ً بأننا نحاول المضي قدما أیضا

ولن  ال نحتاج إلى مناقشة ھذا. --لذا السجالت التي ستستخدم تلك القائمة عندھا وما إلى ذلك.

ولكن قد یكون من المفید تقدیم معلومات بأن المجتمع یعرف ما  نمضي وقتاً طویالً على ذلك.

 افقنا الرأي، وأن ھذا یجیب عن سؤالك.آمل أنك تو نفعلھ.

 ممثل فرنسا.

 

وإذا أمكن ذلك، أعتقد أنھ  أود معرفة ما إذا كان یمكننا إضافة نقطة لھذا االجتماع. شكًرا جزیالً.  ممثل فرنسا:

النقطة ھي عدم  --ومجلس اإلدارة األفكار حول GACسیكون من المثیر لالھتمام أن تتبادل 

الثناء على المدیر التنفیذي الحالي ویتحدث عن شخصیتھ ومدى أھمیة إیجاد مرشح كفؤ یقدم 

 عملھ.

 سأتولى تقیدم ھذا الموضوع إن كان ھذا یناسبكم.

سترغب بالتحاور وربما  ICANNوأعتقد أن  .ICANNإنھ موضوع بالغ األھمیة لمستقبل   الرئیس شنایدر:

 تقدیم رأیھا حول المدیر التنفیذي المستقبلي.

 أنت من یقرر إن كانت ھذه فكرة جیدة أم ال. ھذا كموضوع اختیاري. وقد نشمل
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من منظور  شكًرا. إذا سمح لنا الوقت بھذا. إنھا فكرة جیدة، ولكن لنناقشھ عند السؤال األخیر.  ممثل إیران:

 األولویة.

 

 ممثل الوالیات المتحدة. أرى أشخاص یومئون برؤوسھم موافقین.  الرئیس شنایدر:

 

ولكن ربما یطلعنا ممثل  ال أود أن أبدو مزاجیة أو صعبة المراس. شكراً لك سیدي رئیس.  والیات المتحدة:ممثل ال

حول المدیر التنفیذي  GACفرنسا على آرائھ حول طریقة اطالع مجلس اإلدارة على رأي 

 شكًرا. أم ھل كنت تقصد التحدث ببساطة عن منظور فرنسا حیال ذلك؟ الجدید.

 

ال أعتقد أن بوسعنا تحدید منظور مشترك فیما یتعلق بالعمل الذي یقوم بھ المدیر التنفیذي الذي   ممثل فرنسا:

ولكني أود القول إننا نقدر  إذا كانت ھذه مشكلة، فلن أثیر المسألة. لم ینھي فترة إدارتھ بعد.

، رغبتھ كما نقدر تفھمھم، واألھم من ذلك البُعد الحضاري المتعدد الذي أضافھ إلى المنظمة.

وقد أقنع بذلك العدید من الدول على المشاركة في النموذج متعدد أصحاب  بتفھم ما تریده الدول.

 المصلحة.

وحقیقة  بفعالیة مع مراعاة الحساسیة السیاسیة. ICANNأو یدیر  --وحققة أنھ رجل أعمال أدار

القلیلة الماضیة أنھ ال أنھ غریب عن المنظمة، إلى حد ما، وحقیقة أنھ أبلغنا على مدار األیام 

ولكن بالطبع،  ، أعتقد أن ھذه رسالة مثیرة لالھتمام.ICANNیرغب بإنھاء حیاتھ المھنیة في 

وإذا لم یكن الوقت یسمح بذلك،  إذا لم یكن أحد یشاطرني ھذا الرأي، یمكننا فعل ھذا وحدي.

 شكًرا. یمكنني فعل ذلك أثناء حفل الكوكتیل.

 

وھو یعرف كیف یثیر المسألة بشكل  ي صدیق من وزارة الشؤون الخارجیة.لد شكًرا.  ممثل إیران:

یمكن النظر إلى اآلراء  .GACولیس مع إعطاء انطباع بأنھا مسألة منسقة من قبل  دبلوماسي.

أعتقد  بشكل فردي، أو بحسب الرأي الشخصي، أو بحسب رأي حكومة دولة ما، وما إلى ذلك.

 شكًرا. ي النقطة التي أثیرت.أن بوسعھ صیاغة السؤال بشكل یغط
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ربما لن نضع ھذه المسألة كبند رسمي على جدول االعمال، ولكن یمكنك طلب الكالم  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 حسنًا.  ما رأیك بھذا؟ وقول ذلك.

 نعم، ممثل األرجنتین.

 

وربما  سئلة التي طرحھا.أعتقد أن دوالً أخرى قد تشارك فرنسا باأل شكراً لك سیدي رئیس.  ممثل األرجنتین:

 اتفقنا؟ یمكننا تقدیم ھذا كموقف بالدك وبالد أخرى مثل األرجنتین.

 

وإال أقترح  ھل ثمة أیة تعلیقات أخرى على جدول األعمال حول بند معین أو بشكل عام؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وكتیل مع مجلس اإلدارة وأود إبالغكم بأننا سنعقد حواراً، أو حفل ك مؤقتاً. بأن ننھي االجتماع.

 لیبرتادور. أین؟ ولكننا سنعرف المكان بالتحدید. نسیت المكان. في مكان ما ھنا. 6:30بالساعة 

 دعوة من األرجنتین في مكان قریب من ھنا. --وفي المساء، ثمة ھناك في القاعة الكبرى.

 

الكوكتیل مع مجلس اإلدارة ألن لألسف، لن أتمكن من حضور حفل  شكراً لك سیدي رئیس.  ممثل األرجنتین:

إذا أراد أحد  سأكون في بھو فندق شیراتون. علي الذھاب مبكراً إلى باالسیو سان مارتین.

أو  وھو یبعد ثالثة أحیاء عن ھنا. االنضمام إلى أنا وزمیلي (یذكر االسم)، فسنمشي إلى ھناك.

 وال یمكن أال تروه. وھو مبنى كبیر. إنھ قریب للغایة، سأرسل إلیكم العنوان. یمكنكم الذھاب وحدكم.

یمكنك التأخر  شكًرا. وإذا أراد أحد االنضمام إلینا، فسنكون ھناك بالساعة السابعة إال ربع.

أرسل الكثیرون إلي رسائل إلكتروني لیسألوا إن كان بوسعھم الحضور  ھذه لیست مشكلة. قلیالً.

 شكًرا. جب أن أذھب أنا مبكراً.ولكن ی لیس ثمة مشكلة. ال بأس بھذا. .7:30بالساعة 

وستجدون  وھو عند أعلى التلة على بعد بضعة دقائق مشیاً. شكرا على ھذه المعلومات.  الرئیس شنایدر:

قبل أن نختتم اجتماعنا، علینا إنھاء بند آخر بالغ األھمیة، وستطلعكم تریسي  --قبل بسھولة.

 شكًرا لك تریسي. علیھ.

 

ولكن تذكرون أنھ صباح یومي  أرید تأخیركم عن احتساء الكوكتیالت والمشروبات.ال  مرحًبا.  تریسي ھند:

السبت واألحد، شجعنا الناس على التسجیل في الھروع إلى طفایات الحریق عن طریق مسابقة 

 وذلك لمنحنا أفضل معلومات ممكنة حول الحضور لسجالتنا. سحب.
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ھذه  رجنتینیة الجمیلة. ھل ھكذا تسمى یا أولغا؟ولدي ھذه المتة األ لدینا أسماء كثیرة في الدرج.

أساسھا من الیقطین، وتستخدم  وقیل لنا من مصدر موثوق إنھا مصنوعةالیقطین الصغیر. المتة.

  لوضع الشاي األخضر بھا. وثمة تعلیمات حول كیفیة فعل ذلك على العلبة والمقشة.

 لك.أو بوسع توم ذ وسأعطیھا إلى رئیسنا لسحب االسم الفائز.

 

أفضل أن تختار أنت یا توم اسماً  ھل ستعتقدون أني أغش عندھا؟ ما لو اخترت ممثل سویسرا؟  الرئیس شنایدر:

  بعد تغطیة عینیك، بصفتك طرفاً محایداً.

 

 إنھ شيء مختلف. بل یسمى متة. لیس شاي أخضر. سأحضر بعض المتة من المنزل.  ممثل األرجنتین:

 

 فائز؟ومن ھو ال  الرئیس شنایدر:

 

 الفائئز ھو كریستیان سینجر من النمسا.  توم دیل:

 [ تصفیق ]

 

وإال سننھي اجتماع الیوم مع ھذه البادرة اللطیفة من  إذا أردت إلقاء خطاب فوز سریع، تفضل. الرئیس شنایدر: 

ً على جھودكم البّناءة. السكرتاریا. وإلى اللقاء في حفل الكوكتیل مع مجلس  شكًرا لكم جمیعا

 شكًرا جزیالً. دارة بدعوة كریمة من األرجنتین.اإل

 

 

 [نھایة النص المدون]
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