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 ) طرح قضیة معكم.GACاالستشاریة الحكومیة (یوّد أعضاء اللجنة … الرئیس شنایدر: 

 اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لستیف.

 

أنا ال أوّد قول المزید  مرحًبا بكم، نیابًة عن مجلس اإلدارة. شكًرا لكم جمیًعا. شكًرا لك، توماس.  ستیف كروكر:

 فحسب.فلنقم بذلك  ألننا بصدد استغالل الوقت لالنخراط مباشرًة في األمور الجوھریة.

 

وأود أن  في ھذا الحالة، دعونا نبدأ بالنقطة األولى، أال وھي طلبات المجتمع ذات األولویة.  الرئیس شنایدر:

 أعطى الكلمة لمارك من المملكة المتحدة.

 شكًرا لكم.  

 

ذي، السید وطاب صباحكم جمیًعا، وأرحب بمجلس اإلدارة وبالرئیس التنفی شكًرا لك، توماس.  ممثل المملكة المتحدة:

أنا ممتن كثیًرا النضمامكم لنا في ھذه الساعة المبكرة الیوم، وأستحسن للغایة ھذه  فادي.

 الفرصة لطرح عدد من القضایا.

وبصفةٍ شخصیة فإّن ما أوّد البدء بھ الیوم ھو تقییم أولویة المجتمع والعملیة المتعلقة بذلك، 

 ).CPEوعملیة تقییم أولویة المجتمع (

قید المراجعة، باعتبارھا مسألًة تثیر  CPEتواصل الحفاظ على أداء عملیة  GACمع العلم أّن 

ونحن على علم بعدد من المواقف التي ال تبدو فیھا العملیة قد انطلقت بطریقة تلبي  قلًقا بالًغا.

 توقعات مقدمي الطلبات.

 

عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي 
 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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عن  GACجلوس، أعربت وستتذكرون أنھ في لوس أن ولذلك تظل ھذه القضیة قید المراجعة.

عقب رفض عدد من مقدمي الطلبات، وطلبنا من مجلس اإلدارة  CPEقلقھا حیال اتساق عملیة 

وقد جاء في  على وجھ التحدید، على سبیل االستعجال، تناول دراسة جدوى تنفیذ آلیة الطعن.

اءات أبریل أنّھ، على نحو ما لّخصتھ، بسبب اإلجر 28رد الرئیس ستیف الوارد في خطاب 

 التي اتخذھا مقدمو الطلبات بالفعل، فلن یكون ذلك خیارا فّعاالً ینبغي اّتباعھ.

سنكون ممتنین لتعلیقاتكم حول ما إذا كان ذلك ال یزال ھو موقف مجلس اإلدارة، إذا كان لدیكم 

 أي اعتبار آخر حیال ھذا الشأن.

ونحن نتطلع إلى تلقي تقریره وكما الحظنا وإیاكم، فإّن محقق الشكاوى یضطلع بإجراء تحقیق، 

 الذي أعتقد أننا نتوقع تلقیھ في وقٍت ما في شھر یولیو، وھو تقریر أولي.

وسؤالي الثاني، باإلضافة إلى أي اعتبار آخر فیما یتعلق باقتراحنا آللیة الطعن، یتمّثل في ماھیة 

ط في ھذه عملیة مجلس اإلدارة عندما یصدر ذلك التقریر بالفعل وكیف سنواصل االنخرا

وفي الوقت  القضیة نظًرا لمصادر قلق الكثیرین في المجتمع بشأن العملیة في الوقت الراھن.

الذي نتطلع فیھ إلى جولة الطلب الجدیدة التي نتوقع أن تستغرق سنتین إلى ثالث سنوات، فإّنني 

بعین االعتبار أتوقع أن نتحلّى جمیًعا بالطموح ألن تؤخذ الدروس المستفادة من الجولة الحالیة 

 بصورة تاّمة في إعداد اإلصدار المستقبلي لعملیة تقییم أولویة المجتمع.

 شكًرا جزیالً لكم.  

 

ولكن حتى نقطتك األخیرة  سأعطي الكلمة لشیرین في خالل ثانیة واحدة. شكًرا جزیالً لك.  ستیف كروكر:

ة بالدروس المستفادة من بخصوص تناول الدروس المستفادة، فإنني توقع أن الدراسات المعنی

ھذه الجولة ستكون بنفس حجم دلیل مقدم الطلب الحالي تقریًبا كما یوجد علیھ فصل یحمل 

 اسمك لوصف ھذه القضیة الخاصة بالتفصیل.

لقد فھمت، وسوف تحصل شیرین على مزیٍد من المعلومات حول ھذا الشأن، فمن األھمیة 

طوي على مقدم طلب وحید من والذي یحصل على تقییم بمكاٍن أن نمیّز بین تلك الحاالت التي تن

األولویة مقابل مقدمي الطلبات المتعددین الذین یجتازون تقییمات األولویة، وبالتالي ینتھي بھم 

 المطاف في حاالت مختلفة نوًعا ما.

 شیرین.
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 شكراً لك مارك على تعلیقاتك.  شیرین شلبي:

 أیضاً.وسیتحدث بروس بعد ذلك  حسنًا. بروس؟  

ولیس األمر كذلك، على حد علمي، بأن ھناك  أنت تستخدم لغة رفض الطلبات؛ ألیس كذلك؟

حسنًا، تقع  -فقط  CPEفھناك مقدمو طلبات یتنافسون مًعا، و رفض لطلب معین، في حد ذاتھ.

على عاتقھا مھمة النظر في ھذه الطلبات المختلفة ومنح معاملة خاصة، ربما، إلحداھا على 

 األخرى.

 ولیس الجمیع راضین عن النتیجة في جمیع المناسبات، ولكن أنا أفھم مصادر قلقكم.

أعتقد أّنھ بقدر الشعور بالقلق إزاء ھذه الجولة، ال نملك الكثیر لنفعلھ، وسیتعین علینا التفكیر في 

ولكن في الوقت الحالي، ال أفھم  أي شيء بشأن أي دروس أو أي شيء جدید في الجولة القادمة.

 كما تعلمون، إذا كانت ھناك حاالت معینة یمكنكم اإلشارة إلیھا، ویمكننا مناقشتھا. -

 بروس؟

 

نعم، فقط لتعزیز كون عملیة طلب أولویة المجتمع ال تُستخدم إالّ في الحاالت  شكراً شیرین.  بروس تونكین:

كن ھناك أي ولذلك، ففي ھذه الحاالت لم ی التي تنطوي على عدة طلبات قد اجتازت التقییم.

 وفي الواقع، توجد عدة طلبات قد اجتازت عملیة التقییم لھذه السلسلة الخاصة. رفض.

رت في الواقع من أجل النظر في الظروف الخاصة التي  جدیر بالذكر أّن ھذه العملیة قد ُطوِّ

 علًما بأّن ھذا العائق یصعب تجاوزه. تنطوي على مقدم طلب واحد ظاھر یمثّل المجتمع بأسره.

وتتمثّل النتیجة في أنھ ستكون ھناك سلسلة ُمفّوضة، وسوف تكون متاحة لألشخاص الذین 

 یستخدمون ھذه السلسلة الخاصة.

الجدید بأكملھ،  gTLDوسیتم تقییم برنامج  لقد علّق مارك على العملیة التي تمضي قدًما.

على تعدیل ھذه ) من غیر ریب بالقدرة GNSOوتتمتّع المنظمة الداعمة لألسماء العامة (

 العملیة وتبیُّن ما إذا كان بوسعنا تحسین ھذه العملیة لتقییم المجتمع من أجل الجولة القادمة.
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 نعم، ممثل المملكة المتحدة، رجاًء.  الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا جزیالً لك على تلك التعلیقات. شكًرا لك، نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

 NGPCل لدیكم بعض التوقعات للكیفیة التي ستتناول بھا فیما یتعلق بمحقق الشكاوى، ھ

 ومجلس اإلدارة تقریر المحقق؟

 شكًرا لك.

 

 كریس.  شیرین شلبي:

 

 شكراً شیرین.  كریس دیسیبان:

علًما بأنھ من المستحیل  إنھا مسألة اقتراح محقق الشكاوى الخاصة، وھو بصدد تقدیم تقریر.

 التقریر.تقریًبا اإلجابة على سؤالك حتى نرى 

 --وقد یقول تقریره "توجد مشكلة"، ولكن ال أستطیع  قد یقول تقریره "كل شيء على ما یرام."

ما یقولھ وما یُطلب منا  --ال نستطیع أن نقول ما نحن بصدد القیام بھ حتى ندرك ما نحن علیھ 

 القیام بھ.

 شكًرا.

 

 الرجاء المتابعة یا أولجا.  الرئیس شنایدر:
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  شكًرا لك سیدي الرئیس. شكًرا لك.  أولجا كافالي:

في اعتبارھا أن مقدمي الطلبات یتنافسون على  ICANNمجرد تعلیق موجز واحد، ینبغي أن تضع 

سلسلة واحدة، وبعضھم یأتي من المجتمعات والبعض اآلخر یمثل أنواًعا أخرى من الشركات، وھم 

وكرسالة للمجتمع بأسره، یمكن أن یكون من الجید أن تضع  غیر متماثلین إلى أبعد الحدود.

ICANN .ولذلك یُنظر إلى طلبات المجتمع ھذه بھذه الطریقة. المصلحة العامة في اعتبارھا 

 شكًرا لك.

 

 ھل ھناك تعلیقات أخرى بخصوص ھذه القضیة؟  الرئیس شنایدر:

ّن التقییم، لنقل ذلك، الذي ربما إلنھاء ھذا األمر، سوف أذكر أن ما أالحظھ ھو أ --سوف 

أجراه مجلس اإلدارة مختلف إلى حد ما مقارنًة بالتقییم الذي سمعناه باألمس من مقدمي طلبات 

 ولذلك قد یحتاج األمر فعلًیا إلى زیادة ھذه المناقشة بخصوص ھذا الشأن. المجتمع أنفسھم.

 شكًرا لك.

 .AFRICAعلى تحدیث بشأن  یتمّثل البند التالي من جدول األعمال في طلب الحصول

 ربما مفوضیة االتحاد األفریقي، أردت ترغب في طرح ذلك.

 

لیتنا نستطیع الحصول على بعض التحدیثات من مجلس اإلدارة قبل أن أنقل  شكًرا لك، توماس. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

 .GACرسالة مفوضیة االتحاد األفریقي إلى المجلس نفسھ وإلى 

 طریقة للحصول على أي تحدیث بشأن ذلك، من فضلك؟ ھل ھناك أي

 شكًرا لك.

 

) IRPوكما تعلمون، فھناك عملیة ھیئة المراجعة المستقلة ( . AFRICAھذا فیما یتعلق بـ  شیرین شلبي:

وقد جرت، حسب اعتقادي، في مایو، قبل  ھذه. IRPوقد كنت شاھًدا في عملیة  تجري حالًیا.

ویمكن أن یكون ذلك في غضون  ومداولتھا. IRPتیجة لجنة نحو شھر مضى، ونحن نتوقع ن

 فأمر ذلك بین أیدیھم. فأنا ال أعرف حقًا. شھر أو شھرین.
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 ولكن فیما یتعلق باإلجراءات، فقد أُنجزت، وھم ینظرون اآلن في قرارھم فحسب.

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 مفوضیة االتحاد األفریقي.  

 

 شكًرا لك، توماس. تحاد األفریقي:ممثل مفوضیة اال

ولذلك سأمنحكم بعض الوقت لوضع  سأتحدث باللغة الفرنسیة، وربما یكون ذلك أسھل لي.

 سماعات الرأس.

 شكًرا جزیالً لك.

، یسرني دائًما أن ألتقي ICANNوأعضاء مجلس إدارة  ICANNالسید رئیس مجلس إدارة 

 فھو تجربة خصیبة في الحقیقة. بكم.

سوف أوّفر بعًضا من وقتكم، ولن أخوض في تاریخ ھذا المشروع الذي یمثّل أمًرا  والیوم،

حیوًیا ألفریقیا، ولكنني سوف أستغل ھذه الفرصة ألتوّجھ بالشكر إلى كل واحد منكم ساھم في 

 ھذه العملیة وفي مضیھا قدًما.

ھذه العملیة  وزمالئھا، ألنھم دعموا GACوأوّد أن أتوّجھ بالشكر بصفة خاصة إلى أعضاء 

والمشغل المعین من  ICANNوبناًء على قرارھم، بات لدینا اآلن عقد تم توقیعھ بین  باإلجماع.

 وھذه مساھمة بالغة األھمیة. قبل مفوضیة االتحاد األفریقي.

ولم تدخل ھذه االتفاقیة  .ICANNمنذ أكثر من عام واحد مضى، وقعنا اتفاقیًة بین مشغلنا و

  اآلن.حیز التنفیذ حتى 

في عملیة داخلیة توصل إلیھا طرف ثالث،  --شأننا شأن األطراف المتضررة، فإننا داخلًیا 

 ولكن لألسف، كوننا طرفًا متضرًرا، فال یمكننا التأثیر في ھذه العملیة كما ینبغي لنا.
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فنحن نعتمد  وقد أعدت إحدى اللجان تقریًرا، وآمل أن یُنشر ھذا التقریر في القریب العاجل.

 على ھذا التقریر.

وھذا وضع مؤسف لنا ألننا نعتقد أن ھذه العملیة التي ترمي  واآلن، ال یمكننا القیام بأي شيء.

ولكن  إلى تفویض اسم النطاق ھذا ینبغي أالّ تتوقف بناًء على توصیة تتقدم بھا لجنة التدقیق.

 ذلك. فال مناص من ھذه ھي اإلجراءات والعملیات، ولذا یجب علینا االنتظار.

 لذلك أوّد أن أشیر إلى أن تبقى أفریقیا صامتًة، ولكن لیست خانعًة.

 ولذا فإننا نعّول علیكم وعلى كافة األعضاء الحاضرین ھنا لتسویة ھذه القضیة بطریقة ودیة.

 بمنظمات أخرى تشھد تدھوًرا. ICANNوھیئات  ICANNھناك بعض المدّونات التي قارنت 

غیر مستقرة، إللحاق الضرر بمنظمتنا برمتھا،  ICANNن تجعل وقد أرادت ھذه المدّونات أ

 ونحن ال نضع ذلك في اعتبارنا بالتأكید، ألنھا لعبة شریرة. وربما أثر ذلك على عالقاتنا.

ثم تنتقل المناقشات  .AFRICAفھم یحللون نقطة  في سبتمبر سیُعقد اجتماع لوزراء األفارقة.

ل حًقا أالّ نُوضع في وضع یُحتّم علینا اتخاذ قرارات ال تكون وآم إلى رؤساء الدول العام المقبل.

 بل آمل أن تكون القرارات التي نتخذھا في صالح الجمیع. جیدًة ألي شخص.

والعالم أجمع  ICANNلذلك فإنني أطلب احترافیتكم وأنشد معرفتكم بالفعل، ألن أفریقیا و

 اإلنترنت واألمن السیبراني. وإدارة IANAتواجھھ تحدیات صعبة فیما یتعلق بانتقال 

ونحن نعلم أن یوًما ما سنقوم بتسویة ھذه  ولذا یجب أالّ تتأثر عالقاتنا بسبب ھذه األمور.

ولن یكون ذلك  وإذا لم یتم ذلك الیوم، فإّن ذلك یعني إخفاًقا من حیث الدبلوماسیة. القضیة.

 بالتأكید في صالحنا جمیًعا.

وآمل  أردت أنقل من أفریقیا، عن مفوضیة االتحاد األفریقي.وبالتالي فھذه ھي الرسالة التي 

فقد تحلینا بالصبر طویالً، ولكن، كما تعلمون،  بالتأكید في اتخاذ قرار في المدى القصیر.

 لصبرنا حدود.

 شكًرا لك.

 

 أود أن أشكرك لرسالتك.  شیرین شلبي:
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 الجدید. gTLDلبند التالي، والذي یتمثل في ضمانات إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات، فلننتقل إلى ا  الرئیس شنایدر:

كما تعلمون، فھناك قصة طویلة نوًعا ما لھذا األمر، ولذا اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لمفوضیة 

 االتحاد األوروبي لتقدیم ھذا البند.

 شكًرا لك.

 

 اإلدارة للحضور للتحدث إلینا الیوم.شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس، وشكًرا لمجلس   ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

ولكن أردت فقط أن أذكر مرةً  فبوضوح، لیس لدینا الوقت لذلك. لن أسرد لكم القصة الطویلة كلھا.

أخرى في ھذا السیاق أنھ، كما تعلمون جیًدا جًدا، ولقد ذكر االتحاد األفریقي ھذا أیًضا، على مدى 

أكثر وأكثر في ظل التدقیق العام  ICANNوطبیعة  ICANNالسنوات الماضیة، تنامى دور 

لیس من مجتمع اإلنترنت األوسع نطاقًا فحسب؛ وإنما من  نظًرا لمجموعة كاملة من األسباب.

 IANAوھذا بصورة جزئیة، بالطبع، بسبب انتقال  المصالح السیاسیة ووسائل اإلعالم العالمیة.

األھمیة المتزایدة لإلنترنت بالنسبة على مدار العام الماضي، ولكنني أعتقد أیًضا أنھ بسبب 

ولذلك فمن الطبیعي جًدا أن یسترعى  القتصاداتنا الرقمیة واقتصاداتنا بشكل عام، ولمجتمعنا أیًضا.

 وكذلك أنشطتھا االنتباه على نحٍو أوثق وأقرب. ICANNما یدور في 

ن یُنظر إلى لذلك، لھذا السبب، نعتقد أنھ قد بات األمر أكثر أھمیًة من أي وقت مضى أل

ICANN  على أنھا تطّبق سیاساتھا في بیئة تتولى المصلحة العامة على أعلى مستوى، وكذلك

 على أنھا تضمن أن تدعم أنشطتھا ھذا االعتماد وھذه الثقة في اإلنترنت.

جدیر بالذكر أّن المستھلكین، بل وجمیع مستخدمي اإلنترنت، سیرغبون في االطمئنان إلى أّن 

ICANN عملھم مع وضع مصالحھم في االعتبار وكذلك أخذ الجوانب التي تسكِّن مخاوف  تنّفذ

وأنا أعلم أنكم یقظون تماًما لھذا األمر وسریعو التأثر بھ، ال سیما منذ  السیاسة العامة بعین االعتبار.

 قضیة.أن رأینا رسالتین أخیرتین من الدكتور كروكر في األسابیع القلیلة الماضیة وحدھا بشأن ھذه ال

على نحٍو  GACفي اعتبارھا مشورة  ICANNوفي الوقت ذاتھ، نعتقد أّنھ ینبغي أالّ تأخذ 

الجدید بصدد السالسل عالیة التنظیم والحساسیة ولكن  gTLDأكثر فعالیًة بشأن ضمانات 

ویمكن ألي ضرر یلحق بثقة المستھلك أثناء ھذه الفترة  لینظر إلیھا أیًضا على أنھا تفعل ذلك.

الجدید  gTLDصة، بل وفي المستقبل أیًضا، أن یخلق مزیًدا من انعدام الثقة لیس في عملیة الخا
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وبالطبع،  أیًضا ووضع سیاساتھا والتجارة اإللكترونیة بشكل عام. ICANNفحسب؛ ولكن في 

 ال تمّثل اإلنترنت بأسره، ولكنھا تؤدي دوًرا مھًما في ھذا المجال. ICANNفإّن 

الحقوق على اإلنترنت، فإّن مقاّصة العالمات التجاریة تُعد مثاالً إیجابیًا  وفیما یتعلق بحمایة

بوجٍھ خاص یتناول القضایا المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة، ولذلك نعتقد أنھ یمكن 

ولكننا نعتقد أنھ  التوصیة بطلب إدراج ھذه الحمایة في اتفاقیات السجل. ICANNلمجلس إدارة 

اآلن على أنھا قد اتخذت إجراًء لحمایة أصحاب  ICANNرة ألن یُنظر إلى ستكون فرصة مھد

حقوق الملكیة الفكریة ولیس من أجل ضمان قدر أكبر من االتساق والترابط في حمایة 

 المستھلكین.

وفي المجاالت عالیة التنظیم والقطاعات الحساسة بوجٍھ خاص، مثل تلك المتعلقة بالبنوك 

دلیات والدعم الطبي وغیرھا، تكون جمیعھا األكثر أھمیًة حیث تكون وقطاعات التأمین والصی

الحمایة الكافیة للمستھلكین مضمونًة بشرط أساسي على األقل للتحقق من أوراق اعتماد 

 أصحاب تلك النطاقات الحساسة قبل انخراطھم في صفقات مع الجمھور حول العالم.

على الحاالت اإلیجابیة للغایة التي أنجز فیھا مشغلو  وللعلم فإّنھ توجد بعض األمثلة الجیدة للغایة

السجل ھذا األمر، ونعتقد أنھ بالعمل جنًبا إلى جنب مع كافة المجتمعات المھتمة والمعنیة بشأن 

الممارسات الجیدة التي یمكن  --ھذه القضایا، یمكننا اكتشاف بعض الممارسات الجیدة التي 

 ألخرى.اقتراحھا من أجل المناطق الحساسة ا

ولذلك یساورنا قلق بالغ حیال ھذا األمر، ونرید أن نحّث كافة األطراف المعنیة على العمل مًعا 

فحسب بل واإلنترنت أیًضا مكانًا أكثر مسؤولیًة وثقًة للتجارة  ICANNلضمان أن نجعل لیس 

 اإللكترونیة والمستھلكین في العالم بأسره.

 الذي منحتمونا إیاه.شكراً جزیالً لك على وقتكم الثمین 

 

 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 ھل یرغب مجلس اإلدارة في الرد على ذلك؟
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 لست متأكًدا من أنّھ یستدعي الرد.  ستیف كروكر:

 

 ھل من أسئلة أو تعلیقات أخرى بشأن القضیة، ھذه القضیة؟  الرئیس شنایدر:

 

أعتقد أننا جمیًعا نھتم بدرجٍة قلیلة بالمصلحة  األوروبي.شكًرا جزیالً لك، ممثل مفوضیة االتحاد   ستیف كروكر:

علًما بأّنھ یصعب  العامة ووجود بیئة إیجابیة للمستھلكین وبیئة آمنة یمكن للمرء الوثوق بھا.

وأقّدر  معرفة أفضل مسار طوال الوقت، بحیث یصبح نوًعا من الحوار المستمر طوال الطریق.

 اھتمامكم.

 

  ناك أسئلة أو تعلیقات أخرى بخصوص ھذه القضیة؟ھل ھ  الرئیس شنایدر:

 إندونیسیا.

 

أرید فقط أن أكرر ما ذكره زمالؤنا، أننا نرید ھذا األمر في ھذا المكان الذي نثق فیھ  شكًرا لك.  ممثل إندونیسیا:

 جمیعاً بما في ذلك ما یخص التجارة اإللكترونیة تحدیداً.

، والكثیر من الجرائم التي ترتكب على أساس التجارة اآلن في بلدان كإندونیسیا، یوجد الكثیر

ً إندونیسیاً  gTLDاإللكترونیة باستخدام كل نطاقات  حول العالم، قائلین إنھم یبیعون منتجا

  بحساب إندونیسي وھكذا.

ً بھ،  gTLDكل نطاقات  –أعتقد أنھ إذا تعّذر علینا القول إّن أمر معیّن  ً موثوقا تمثل مكانا

، في حین نعلم الیوم أن gTLDد أن تتراجع التجارة اإللكترونیة باستخدام نطاقات عندئذ ال نری

 التجارة اإللكترونیة قد تكون من أكثر األعمال النامیة حول العالم.

 شكًرا جزیالً.
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 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 فادي.

 

 شكًرا لك، سیدي الرئیس. شكًرا.  فادي شحاتة:

یمكنكم  لزمالئنا من أوروبا وإندونیسیا على طرح أھمیة الضمانات.حسناً أتوجھ بجزیل الشكر 

أن تطمئنوا، فكما قال رئیسنا تواً إننا نشارككم االھتمامات ذاتھا فیما یخص المصلحة العامة 

 وتوفیر الحمایة والضمانات للمستھلكین.

ً الخلط بین دور  ً جداً في أنھ یتم أحیانا ودور  ICANNومع ذلك، أرید فقط أن أكون واضحا

 ولسنا شرطة المحتوى في العالم. لسنا ھیئة تنظیمیة. ھیئة تنظیمیة عالمیة.

وإذ لم یكن ھذا  على مسؤولیتھا التعاقدیة مع السجالت وأمنائھا. ICANNیقتصر اختصاص 

ولعلنا سنفعل یوماً ما، لكن الیوم  األمر منصوصاً علیھ في العقد، فال یمكننا أن نفعل أي شيء.

وال نمتلك أي صالحیات تخولنا  وال نملك أي صالحیات تنظیمیة. فلیس لدینا رایة. یع.ال نستط

 بفرض أي شيء خارج العقد.

ً أنھ عند یتعلق األمر بالصالحیة الكاملة المتعلقة بحمایة  دعونا نكون واضحین تماما

قتضي عقودنا المستھلكین، فإننا نلعب دوراً معكم ونشارككم، ونقّدم معلومات عند اللزوم كما ت

 دورنا یتوقف ھناك. لكن ال یمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. من سجالتنا وأمنائھا.

لكننا لسنا أولئك  ونحن نقوم بدورنا. ھذا یعني أنھ یتحتم علیك القیام بدورك. وھذه ھي الشراكة.

الذي یمكن أن یُتوقع منھم إما في طلب حكومي أو بصراحة في طلب من القطاع الخاص 

  وھذا لیس دورنا. مواقع والمضي لنكون شرطة اإلنترنت العالمیة. إغالق

لكننا سندیر عقودنا وسیتأكد فریق االمتثال لدینا من أنھ إذا اقتضى أي شيء في العقد من 

سجالتنا وأمنائھ االمتثال للقوانین واللوائح التي تضعھا كثیر من حكوماتكم، سنتأكد من أنھم 

 نا.یتبعونھا. وھذه ھي مسؤولیت

 

 ألمانیا.  الرئیس شنایدر:
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 وشكًرا لممثل السوید على التفسیر أعتقد أنھ قّیم جداً. نعم، شكرا لك، وصباح الخیر لكم جمیعا.  ممثل ألمانیا:

، وباألخص بصفتنا ممثلین أللمانیا، لدینا بعض GACأعتقد أننا بصفتنا  مجرد مالحظة.

ً من أو المخاوف فیما یتعلق بالعقود التي یتعّین أن  ینبغي أن تدمج ضماننا من  –تدمج بعضا

  بكین وھذا أمر یتعیّن أن یُدرج في العقد من منظورنا.

وبصراحة،  .ICANNوبقدر ما تصبح جزءاً من عالقتك التجاریة ثم یمكن أن تُشرف علیھا 

 على العقود وتتبعھا. ICANNنتوقع أن تشرف 

بل علیھا  –التحقق من ذلك  ICANN، فعلى أجزاء من العقد لم تتُبع –وإذا كان ھناك جزء 

 في حاالت معینة التوجھ لنوع ما من التقاضي.

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 لدینا ممثل المفوضیة األوروبیة.

 

 شكًرا جزیالً. نعم.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

لشرطة اإلنترنت العالمي  ICANNوال أكرر نفس النقطة، لكن لم یكن ھناك أي نیة لتحویل 

 ولن نقترح ذلك قط. طبعاً.

وكما قلت سابقاً، یوجد بعض الممارسات الجیدة  أردت فقط التأكید على ما قالتھ ألمانیا للتو.

ً في محاولة  مثالً. BANK.لم استخدم سوى حالة  جداً. وما نرید أن نراه أن یعمل الجمیع معا

الجیدة لحاالت أخرى في القطاعات المنظمة لوضع وكذا توسیع نطاق ھذه الممارسات 

 .ICANNوالحساسة للغایة كي نتمكن كذلك من استخدام سیاق ھذه الحاالت في 

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 تفضلي شیرین.
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ً مع لجنة  نعم.  شیرین شلبي: ، و GACولمتابعة ذلك، منذ اجتماع سنغافورة وفي سنغافورة، عقدنا اجتماعا

ALACعضاء آخرین من المجتمع والسجالت وأمناء السجل للحدیث عن التزامات ، وأ

من  --اآلن فكرة مھمة، وھي  ICANNوتنتھج  المصلحة العامة ھذه والضمانات واإلنفاذ.

 ICANNأن یلتزم امتثال  --وأنا بصدد قراءتھا على مسامعكم ھنا  --منظور االمتثال 

ومات ووكالة حمایة المستھلك في غضون یومي باالعتراف بالشكاوى المقدمة من قبل الحك

كذلك بأن یتم التعامل مع الشكاوى التي تبدو مبّررًة على نحٍو مناسب،  ICANNوتلتزم  عمل.

بصرف النظر عن مصدر الشكوى، كما تلتزم بتعجیل تناول الشكاوى الُمستندة إلى عوامل مثل 

 شدة االنتھاك المزعوم والضرر المحتمل أن ینجم.

 .ICANNوبالتالي فھو أمر سیتكّفل بھ امتثال 

أولھما أّن  ولكن تقّرر، جماعًیا، أنّھ لن تتم متابعتھا لسببین. --لقد بحثنا في المراقبة االستباقیة 

تنفیذ ھذه المراقبة سیكون أمًرا شاًقا وباھظ التكلفة ولیس من المرجح أن یُنتج بیانات موثوقة 

 مغزى.یمكن منھا استخالص نتیجة ذات 

، وأنا أُورد وجھة نظر فادي، ICANNوثانیھما ھو أّن ھذه المراقبة، ال محالة، سوف تستمیل 

 إلى إصدار حكم حول محتوى موقع الویب.

 ولكن فیما یتعلق باالستجابة للشكاوى، فسوف نفعل ذلك على نحٍو مناسب للغایة.

 ومسار سریع لشكاوى الحكومات. شكًرا لك.

 

 ًرا لك.شك  الرئیس شنایدر:

 بروس.

 ھل ھناك أسئلة أو تعلیقات أخرى بخصوص ھذه القضیة؟ حسًنا.

 نعم، ممثل إیران.

 

 

  80من  13صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

 طاب صباحكم جمیًعا.  ممثل إیران:

أعتقد أّنھ ینبغي بأي حال من األحوال أن یؤول بعض القصور الذي یشوب العملیة وكذلك 

 .ICANNتعقیدھا والظروف السائدة إلى نقص كفاءة 

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 أیة أسئلة؟ ھل من تعلیقات أخرى؟

 بروس. نعم.

 

لقد أجریت بحثًا سریًعا  --أعتقد  .BANKنعم، مجرد مالحظة، أعتقد، خاصًة باستخدام المثال   بروس تونكین:

والذي یمثل موقع  BANK.نوًعا ما على اإلنترنت، وعثرت على اسم نطاق واحد یستخدم 

بإجراء بحث بسیط أیًضا، وجدت، كما تعلمون، عدًدا ال یقل عن عدة مئات من  ولكن ویب حي.

اآلالف من أسماء النطاقات تتضمن كلمة "بنك" في أسماء نطاقاتھا، منتشرةً عبر نطاقات 

gTLD  الحالیة ونطاقاتccTLD.  ،ولذلك أعتقد أننا عندما نبحث في حمایة المستھلك ھذه

ل ماھیة االسم الذي یلي النقطة فحسب، وإنما حول أسماء النطاقات فإنني ال أعتقد أنھا تدور حو

بصفة عامة، وأوّد اعتقاد ذلك، ألن لدینا العدید من أسماء النطاقات التي تستخدم ھذه الصیغة 

سواًء كان اسم العالمة التجاریة للبنك، الذي تعقبھ كلمة "بنك"، متبوًعا إما بدوت كوم أو برمز 

ألّن غالبیة مواقع البنوك على شبكة اإلنترنت قد بلغت أعدادھا الیوم مئات وذلك نظًرا  البلد.

 اآلالف.

لذلك دعونا نتأكد من أننا نرّكز على المشكلة األكبر، التي تتمثل على األرجح في األسماء 

 الحالیة التي تستخدم "بنك" في أسماء نطاقاتھا.
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 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 أخرى؟ ھل من تعلیقات أو أسئلة

إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات، فلننتقل إلى البند التالي، والذي یتمثل في أسماء الدول واألقالیم في 

 المستوى الثاني.

 ممثل إسبانیا.

 

 شكًرا لك.  ممثل إسبانیا:

حسبما قد تتذكرون، في اجتماعنا األخیر في سنغافورة، تعھدنا بتطویر قاعدة بیانات تحمل 

أھداف الحكومات فیما یتعلق باستخدام أسماء الدول واألقالیم في المستوى الثاني بموجب 

 الجدید. gTLDنطاقات 

وھي تمأل  لفة.وجمع وجھات النظر من البلدان المخت إننا نعمل على تطویر قاعدة البیانات ھذه.

وبحلول نھایة شھر یولیو، أعتقد أننا سنكون جاھزین إلعداد قائمة كاملة  الفراغات في الطاولة.

 أو أًیا كانت ما توّضحون لنا أنھا األنسب للعمل من خاللھا. ICANNوإرسالھا لموظفي 

 شكًرا لك.

 

تعكف حالیًا على آلیة  GACمعكم، بأّن فھذه بعض المعلومات التي أوّد مشاركتھا  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

بسیطة تحاول مساعدة السجالت وغیرھا على أن یكون لھا نھج فّعال لماھیة استخدام أسماء 

قد تكون ھناك قائمة متجددة  --وبمجرد أن تكون القائمة  الدول واألقالیم على المستوى الثاني.

اإلصدار األول من القائمة في غضون ولكن بمجرد إتمام  من شأنھا أن تتغیر مع مرور الوقت.

 بضعة أسابیع، سوف نرسلھا إلیكم بعد ذلك.

 أي أسئلة أو تعلیقات على ھذا األمر؟

 

 اسمحوا لي أن أطلب التعلیق من سایروس نمازي من موظفینا.  ستیف كروكر:
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تمام القائمة التي طاب صباحكم جمیًعا، وشكًرا لكم على التحدیث الخاص بإ شكًرا لك. نعم.  سایروس نمازي:

 ونحن نتطلع إلى الحصول علیھا. أعتقد أنكم ذكرتموھا في بیانكم بسنغافورة.

لقد أردت فقط أن أعطیكم كذلك تحدیًثا سریًعا فیما یتعلق بأمر مرتبط بأسماء الدول واألقالیم، 

ھا على وھو ما یتمثل في إطالق حرفین، واللذین من أجلھما قد أقحمنا بالفعل عملیًة تم تحدیث

 .GACأساس المساھمة والمشورة الواردتین من 

إننا نواصل تحدیث تلك العملیة، والتي سنبسطھا عقب بوینس آیرس، بھدف تناول بعض 

االعتراضات التي تلقیناھا من الحكومات المعنیة وكذلك لضمان االضطالع بالعمل من أجل 

 45ت، والتي تلقینا منھا ما یقارب تناول أي قضایا مفتوحة متبقیة متعلقة باعتراضات الحكوما

 وقد أردت فقط أن أخبركم أننا نعكف على ذلك أیًضا في الوقت نفسھ. أو نحو ذلك.

 شكًرا لك.  

 

 أشكرك جزیل الشكر على ھذه المعلومات.  الرئیس شنایدر:

إذا لم تكن ثمة أسئلة أو تعلیقات حول ھذا الموضوع، فدعونا ننتقل إلى الجزء التالي، وھو 

 الجدید. gTLDیدور حول استعراضات برنامج 

إننا ندرك أّنكم قد عقدتم بعض الجلسات التي ناقشتم فیھا ھذا األمر وقّدمتم بعض المعلومات، 

 ولكن لألسف، بسبب جدولنا الخاص، لم یتسنَّ لنا الحضور.

فیة التي بصورة أساسیة، فإّن فكرة ذلك تكمن في استلھام اإلدراك من مجلس اإلدارة بشأن الكی

الجدید ومحاولة منحنا  gTLDیعتزم بھا إجراء التقییم واستعراضات الجولة األولى لنطاقات 

التقدیم باستمرار وتقدیم مساھمة  GACبعض المعلومات عن المكان والكیفیة التي یمكن بھا لـ

كما سمعنا اآلن، ولكن أیًضا في المناسبات  --في عملیات االستعراض ھذه، حیث یوجد 

ابقة، یوجد عدد من القضایا التي تنطوي على بعض المخاوف بشأن الكیفیة التي سارت بھا الس

ولذا فسوف نرّكز بالغ اھتمامنا على الحصول  األمور أو ما ینجم عن بعض العملیات الُمتلّقاة.

على بعض الخطوط العریضة بشأن متى وكیف یمكننا المساھمة في العملیات القائمة أو في 

 ستعراض ھذه التي ستبدأ في القریب العاجل.عملیات اال

 شكًرا جزیالً لك.  
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م تحدیثًا بمكان كل ھذه  أعتقد، أكرم، ھل توّد التعامل مع ھذا األمر، من فضلك؟  شیرین شلبي: فقط قدِّ

 االستعراضات وبالكیفیة التي ستؤخذ بھا المساھمة بعین االعتبار؟

 

 شكًرا لك.  أكرم عطا هللا:

)، AoCفھناك متطلبات استعراض تأكید االلتزامات ( االستعراض متعددة الجوانب.إًذا فعملیة 

 الجولة الحالیة. --وبعد ذلك ھناك استعراضنا التشغیلي الخاص لتنفیذ الجولة األولى 

 ولذا فتنفیذ ھذه العملیة سوف یستغرق بعض الوقت.

 --وكذلك بشأن المنافسة، وأجرینا الجدیدة  gTLDلقد أجرینا للتّو استطالًعا بشأن الوعي بنطاقات 

وسوف یتم إنجازھا  وھذه ھي العناصر التي أُنجزت ألول مرة ھذا العام. بدأنا دراسًة اقتصادیًة.

وسوف یعّزز ذلك أیًضا  مرًة أخرى بعد مُضّي عام من اآلن الستعراض االختالف والتغیّر.

وقد ُعقدت جلسة ھنا باألمس تناولت  ولذا، فثمة الكثیر من األعمال قید التنفیذ. .AoCاستعراض 

ولدینا اإلطار الزمني أو اإلطار الزمني المقّدر عبر اإلنترنت ألي شخص  التقدم المُحرز أجمعھ.

ویحدونا األمل في إنجاز الكثیر من ھذا العمل قبل أي مداوالت بشأن ما  یرغب في تبیُّن ھذا التقدم.

 یتعین تحسینھ وكیفیة بدء ذلك.

 شكًرا لك.

 

 شكًرا جزیالً لك.  الرئیس شنایدر:

 ھل ھناك تعلیقات أو أسئلة بخصوص ھذه القضیة؟

 نعم، ممثل إیران.

 

السابق، وكان ھناك تأیید قوي بأّن أي  GACلقد نوقشت ھذه القضیة في اجتماع  شكًرا لك.  ممثل إیران:

ایة واستخدامھا للجولة خبرة اكتسبناھا بشأن الطلبات أو تنفیذ األولى الجولة یتعین دراستھا بعن

 وھذا األمر بالغ األھمیة. الثانیة.
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) من جانب CCWGمن جانبي سوف أرفع ھذه القضیة في مجموعة العمل عبر المجتمع (

وإذا وضعتھ قید التنفیذ  وسیاق مختلفین، وھو ما لم یتم تصمیمھ ودراستھ على نحٍو صحیح.

ھتمام بكافة المشكالت والصعوبات ولذلك یتعین علینا اال على عجل؛ فستواجھك صعوبة.

 --وأوجھ القصور الناجمة عن الجولة األولى واستخدامھا للجولة الثانیة، وعدم التسرع في تنفیذ 

 وإالّ، فسوف تواجھك مشكالت وصعوبات متشابھة، إن لم تكن متطابقة. لبدء الجولة الثانیة.

 ولة الثانیة.وھذا عنصر مھم ال بد من أخذه بعین االعتبار قبل بدء الج

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟

 

وأعتقد أننا  من المعلوم أّن المجتمع على درایة بھذا األمر. شكراً جزیالً لك على تعلیقاتك.  أكرم عطا هللا:

في االعتبار سنواصل العمل ماضین قدًما صوب استعراضاتنا، وسنأخذ كافة نتائج االستعراض 

 بینما نطّور الجولة القادمة.

 شكًرا لك.

 

 ممثل المملكة المتحدة. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 

 وشكًرا لك یا أكرم على ذلك التحدیث. شكًرا لك.  ممثل المملكة المتحدة:

لقد تمّثلت إحدى القضایا الرئیسیة التي طرحناھا في لجنة نقص االنتشار والتنوع الجغرافي، 

ص الوعي بالفرصة وربما بالعوائق أو التحدیات التي تواجھ أصحاب المصلحة في ونق

وھي  وأرید أن أكرر ذلك فحسب. المجتمعات داخل البلدان النامیة والدول الجزریة الصغیرة.

قضیة یساورنا حیالھا قلق كبیر داخل مجتمع الكومنولث، حیث أعمل برفقة الدول األعضاء في 

 قضایا اإلنترنت.الكومنولث بشأن 
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لذلك أوّد أن أغتنم ھذه الفرصة لتأكید ذلك، وأنھا تشّكل سمة أساسیة لالستعراض بھدف 

 مواجھة ذلك النقص واسع النطاق في الجولة الحالیة.

 شكًرا، سیادة الرئیس.

 

 شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟

لیقات، فلدینا بضع دقائق متبقیة لتبادل اآلراء بشأن عنصرین مھمین إذا لم تكن ھناك أي تع

لدي ممثلة النرویج، التي ستبدأ  .IANAآخرین، یتمثل أحدھما في انتقال دور اإلشراف على 

 شكًرا لك. المناقشة.

 

 شكًرا، وطاب صباحكم.  ممثلة النرویج:

لرد مجموعة العمل عبر المجتمع سوف أقّدم لكم نظرة عامة موجزة فحسب عن وضعنا بالنسبة 

)CWG) الوارد من اللجنة االستشاریة الحكومیة (GAC.( 

باعتبارھا منظمة میثاق، وكان لدینا بعدھا تعلیقات جوھریة أدلت بھا  CWGلقد شاركنا في 

 .CWGالحكومات أیًضا في فترة التعلیق العام لـ

عضاء والمشاركین في ھذه لأل CWGوقد كانت ھذه التعلیقات بالغة اإلفادة في عمل 

وقد  مشارًكا وعضًوا في اإلجمال. 12أعتقد أنھ كان لدینا نحو  .GACالمجموعة من جانب 

كانت مفیدًة كذلك التعلیقات التي سوف نجلبھا معنا في العمل المستقبلي والواردة من جانب 

GAC  فيICG وكذلك في مساھمات ،CCWG. 

واآلن لدینا نتیجة  اقتراح األمس. - CWGقتراح بالفعل مناقشة مسودة ا GACوقد أنھت 

وال  بالمشاركة. CWGومن المقرر أن یتم إرسال رد مباشر إلى رؤساء  فضالً عن رّدنا.

 بالمشاركة. CWGینصح مجلس اإلدارة بذلك على ھذا النحو، فھو مجرد رد إلى رؤساء 
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نھدف إلى إرسال ھذا  --في أّن ھذا لذلك أعتقد أّن الحالة األخیرة التي سمعتھا من رئیسنا تتمّثل 

وبالطبع، سیكون لدینا، أعتقد، مذكرة بذلك أیًضا في  في وقت الغداء تقریًبا وربما الیوم بالفعل.

 ولكن الرسالة سوف تخرج في خطاب من رئیسنا الیوم. البیان.

ئي وأّن النھا CWGوأعتقد أّنھ یمكننا بالفعل القول أنّنا أخذنا مالحظة على اقتراح إشراف 

GAC تصّرح بدعم تبعیتھا لـICG. .فنحن نسھم في مضّیھا  ولذا فإننا ننضم إلى ھذه العملیة

 قدًما.

 وبالطبع، یتعین علینا أیًضا احترام تعلیقات الوفد المستقل التي ُطرحت في فترة التعلیق العام.

في عمل  ، وأنّنا سوف ننخرط انخراًطا كامالً CCWGو CWGكما نؤكد على التبعیات بین 

CCWG .ولكن بصورة عامة، فإن  كذلك بغرض االھتمام بھذه التبعیاتGAC  تقّدم رسالًة

 .ICGبخصوص العملیة األخرى والمساھمة في  CWGإیجابیًة إلى 

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لِك، ممثلة النرویج.  الرئیس شنایدر:

 ممثل البرازیل.  

 

أن أبدأ بتوجیھ الشكر إلى مجلس اإلدارة عن اجتماعھ معنا، وكذلك أوّد  شكًرا لك سیدي الرئیس.  ممثل البرازیل:

إلى ممثلة النرویج عن التقریر، وبالتصریح بأننا نلتزم التزاًما تاًما بما قلتھ وبما قالتھ ممثلة 

 النرویج، فنحن عازمون على مواصلة المشاركة والمساھمة بصورة بّناءة في نتائج العملیة.

فھذا  فھو إنجاز بالغ األھمیة لنا جمیًعا. --لّط الضوء على أنّنا ھذا العام ومع ذلك، ینبغي أن أس

 ).WSISھو االحتفال بالذكرى السنویة العاشرة لنتائج القمة العالمیة لمجتمع المعلومات (

ال أقصد نحتفل، وإنما لقد مضى عام ونصف العام منذ مبادرة  --وكذلك فإننا نحتفل 

NETmundialھا لم تُفِض إلى نتیجة عن طریق التفاوض، فإّن لھا نتائج تمثل ، والتي رغم أن

 إجماًعا واسع النطاق إلى حٍد ما بشأن المجتمع حول كیفیة المضي قدًما.
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ولذا، في ضوء ذلك، أوّد أن أغتنم ھذه الفرصة للتصریح بوجود بعض المبادئ والرؤى المنبثقة 

نترنت تتمثل في أصحاب مصلحة ، فكرة أّن حوكمة اإلWSISومن  عن تلك العملیات.

أصحاب مصلحة مختلفین ذوو أدوار ومسؤولیات  --متعددین وأصحاب المصلحة لدیھم 

، لدینا في خارطة الطریق قسم بالوثیقة الختامیة لبعض NETmundialومبادرة  مختلفة.

 األحكام والتوصیات بالغة األھمیة فیما یتعلق بعملیة االنتقال.

لسعادة البالغة ألن نرى أّن بعض تلك التوصیات المنبثقة عن في ضوء ذلك، تغمرنا ا

NETmundial .وترمي  فھذه العملیة شاملة. یتم إنجازھا بصورة كاملة في ھذه العملیة

العملیة إلى اإلبقاء على نھج من األدنى نحو األعلى، وتھدف إلى الحفاظ على اإلنترنت على 

 فق على ذلك كلیًة.ولذا فإننا نوا حالھ الیوم؛ مفتوح وشفاف.

، أعتقد أّن العملیة ال تزال تفتقر إلى قوة NETmundialولكن في أجزاء أخرى من نتیجة 

الختامیة قد دعت إلى العملیة التي سوف  NETmundialوأذكر أّن وثیقة  أكثر إلى حٍد ما.

منظمة دولیة وعالمیة بحق، ومستقلة، تتمتع بآلیات  ICANNألن تصبح  --تؤدي إلى شبكة 

وأّن الجوانب السیاسیة سیتم كذلك تناولھا  وأعتقد أننا نسیر في ھذا الصدد. مساءلة قابلة للتحقق.

 وموازنتھا من خالل الجوانب التشغیلیة.

 NETmundialولذا، ففي ھذا الصدد، نعتقد أّن ھذه العملیة ال تتناول الرؤیة التي نقلتھا مبادرة 

ویتمثّل تقییمنا في أّن الحل الذي نطمح إلیھ لن یّتسم بھذه الخاصیة لمساعدة  بصورة كافیة.

ICANN  كي تصبح منظمة دولیة وعالمیة بحق، ألننا نعمل منذ البدایة في نوع من القیود، أال

سة أُنشئت تُعد مؤس ICANNوھو الوضع الراھن، أي الوضع القانوني القائم المرتبط بحقیقة أن 

 وال یتم تناول ذلك بطریقة صحیحة. بموجب تشریعات كالیفورنیا.

في أّنھ ینبغي أالّ یحل محل ھذا  -وأوّد أن أكون واضًحا للغایة بشأن ذلك  -ھذا وتتمثّل رؤیتنا 

ولكن ھذا االتفاق  ونحن مقتنعون تماًما بأّن األمر لیس كذلك. األمر اتفاق حكومي دولي.

ذلك، ینبغي أن ینبثق عن موافقة أصحاب المصلحة طواعیًة على القواعد التي الجدید، لنقل 

 وكما قلت، فقد عكفنا على معالجة ھذا وھذه المناقشة لم تحدث لألسف. ینبغي أن تحكم المنظمة.

 النوع من القیود، وسوف یخضع النظام الجدید الذي یوّجھنا والنموذج الجدید لھذه القواعد أیًضا.

ذلك استشارة الخبراء بأّنھ یجب رفض بعض الخیارات والنماذج المثیرة لالھتمام ونحن نعي ك

بصورة بالغة ألنھم یقولون ال، فھذا ال یتوافق مع القواعد واإلجراءات القائمة والطریقة الحالیة 

 لتسییر األمور.
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نكون جزًءا فنحن نرید أن  ولذلك، بصورة أساسیة، ما أوّد قولھ ھو أننا ملتزمون بھذه العملیة.

ولكننا نعتقد أّن ھذه العملیة ینبغي أالّ تتوقف عن  من القرار الذي ینّص على حدوث االنتقال.

وینبغي أن یتم  ھذا الحد، وإنما ینبغي أن تمضي قدًما، ساعیًة إلى جعل ھذه الرؤیة حقیقة واقعة.

قدًما بطریقة مُربكة ذلك بالطبع، بطریقة بالغة الحذر، ألننا ال نرید أن یبدو أي قرار یمضي 

ولذلك، فعن طریق الموافقة على المضي قدًما  وكذلك المعاییر التي اتفقنا على أن نستدل بھا.

وإجراء مزیٍد من المناقشة بشأن تلك الجوانب، فإننا ال نتراجع بأي حال من األحوال عن أي 

تمییزه) التي ینبغي من االلتزامات التي نقّرھا فضالً عن المعاییر والمعلمات التي (متعذر 

ولكن، رغم ذلك، من أجل عملیة االنتقال ذاتھا، یمكن اھتمامنا الرئیسي في  وجودھا كأمر ثابت.

أّن دور الحكومة باعتبارھا جزًءا من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین سیتم االعتراف بھ، 

اتخاذ القرار  بمعنى أّن الحكومات ستحتفظ بقدرتھا على إرسال المساھمات الخاصة بعملیة

ونحن قلقون ألّن بعض  بطریقة ستتناول أدوار الحكومات ومسؤولیاتھا تجاه السیاسة العامة.

المناقشات تمیل في بعض األحیان إلى محاولة الحد من قدرة الحكومات على إقحام المشورة 

م بمرور ونحن نحتفل ھذا العا --ونعتقد أّن ھذه ھي الرؤیة التي  على األقل في ھذه العملیة.

، األمر الذي یوّضح صراحًة أّنھ ینبغي لكل فرد من أصحاب WSISعشر سنوات على 

ولذا فلن  المصلحة، في إطار مسؤولیتھ، أن یتمتع بالقدرة الكاملة على التأثیر على العملیة.

نكون سعداء بالتأكید إذا قلّصت أي نتیجة، حتى في تلك المرحلة األولى، بطریقٍة ما من قدرتنا 

 ى التأثیر.عل

الیوم، دور الحكومات محدود، ألن الحكومات ال تجلس على  --و(متعذر تمییزه) ھذا الحد ھو 

 طاولة اتخاذ القرار.

سوف تّطلع على األمر  ICANN، فنحن على یقین بأّن NETmundialوأخیًرا، فیما یخص 

وغیرنا من أعضاء ُمشاركًة إیانا  --جزًءا ال یتجزأ من  ICANNوقد شّكلت  بصورة إیجابیة.

وقد  إلى مستوى آخر، من أجل السعي إلى تنفیذھا. NETmundialالمجتمع في الدفع بنتائج 

، ونحن على یقین بأّن NETmundialمّثل ذلك جزًءا ال یتجزأ من الرؤیة التي نقلناھا في 

یة سیتبنى ھذه الرؤیة ویتأكد من أنّھ حتى ھذه المرحلة األولى من عمل ICANNمجلس إدارة 

االنتقال، فإننا ال نوصد الباب في وجھ المناقشات بالغة األھمیة التي أُشیر إلیھا في 

NETmundial  والتي ال تزال واجبة اإلنجاز وفًقا لتقدیراتنا؛ حیث لم یتم تناولھا بطریقة

 صحیحة في المرحلة الحالیة للعملیة.

 شكًرا لك.
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 شكًرا لك، ممثل البرازیل.  الرئیس شنایدر:

 ؟GACثمة أي تعلیقات أو أسئلة من مجلس اإلدارة أو من أعضاء ھل 

إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات، فلننتقل إلى الجزء اآلخر من ھذه العملیة، أال وھي مساءلة 

ICANN. .ممثل إیران، تفضل 

 

وقد  یھًة للغایة.لقد أثار سعادة السفیر نقطًة ُملّحًة للغایة ومھمًة للغایة ووج شكًرا. شكًرا لك.  ممثل إیران:

، ونُدرك النتیجة اإلیجابیة لذلك والغرض من اإلجراءات NETmundialحضرنا جمیًعا 

 الُمتخذة.

، والتي بدأت اآلن CCWGورغم ذلك، أعتقد أّنھ ینبغي متابعة ھذه النقاط بالغة األھمیة في 

 نتائج الجولة الثانیة.

لذلك ربما ینبغي أن نحظى جمیًعا، أي الحكومة، بالتشجیع أو ربما باإللحاح على المشاركة 

وإثارة ھذه النقاط بالغة األھمیة التي أثارھا السفیر في ذلك االجتماع، في  CCWGبفعالیة في 

 ھذه المجموعة، كي تؤخذ بعین االعتبار.

على  GACفي الوقت نفسھ نشجع أعضاء وعلیھ، أعتقد أّنھا نقطة جیدة ونحن ندعمھا، ولكننا 

 متابعة اإلجراءات ھناك.

 شكًرا لك.

 

 ھل ھناك أي أسئلة؟ ھل ھناك أي تعلیقات؟ شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 ممثال إندونیسیا والصین.

 

من البرازیل،  أوّد فقط أن أؤكد على أھمیة النقطة التي ذكرھا صدیقنا شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل إندونیسیا:

ألنكم لّمحتم إلى أھمیة مشاركة الحكومة ولیس إلى الحد من التدخل المحتمل من جانب الحكومة 

 في أنشطة اإلنترنت، على األقل في بلداننا.
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القادم في  GACأوّد أیًضا أن أُشیر إلى أھمیة اجتماع  --واآلن، بناًء على ذلك، أعتقد أیًضا 

في المغرب، ألنھ  ICANN 55نعم،  .ICANN 55في المغرب، مراكش،  2016عام 

ولذلك أوّد أن أقول  سیكون اجتماًعا رفیع المستوى، مثلما دعا إلیھ صدیقنا من المغرب باألمس.

مرًة أخرى أنّھ في ذلك االجتماع رفیع المستوى، ینبغي االنتھاء من كل ھذه المشكالت، ومن 

وف نمضي قدًما لعالم واحد، وإنترنت واحد، المؤمل أن یتمكن كل القادة من التصریح بأننا س

 ومنظمات أصحاب مصلحة متعددین واحدة دولیة ومستقلة لتشغیل اإلنترنت.

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لك، ممثل إندونیسیا.  الرئیس شنایدر:

 دور ممثل الصین.  

 

ام اللغة من أجل طرح سؤالي بوضوح؛ أوّد استخد شكراً سیادة الرئیس، طاب صباحكم.  ممثل الصین:

 شكًرا لك. الصینیة.

على غرار ممثل  عندما یتعلق األمر بالمساءلة، أرغب كثیًرا في تبادل وجھات نظرنا معكم.

كما تمثّل قضیًة جوھریًة  .ICANNالبرازیل، نعتقد أّن المساءلة تمثّل قضیًة جوھریًة إلدارة 

 .IANAالنتقال 

وفي ذلك  .IANAاءلة مقبول عن وظیفة إلى التوصل إلى نظام مس IANAتھدف عملیة انتقال 

بصدد تسلیمھ  CWGیكمن السبب الذي جعلنا نتحدث في مناقشتنا فیما مضى عن التقریر الذي 

ألّن أحد األمور التي یتعین علیھم تنفیذھا یتمّثل  CWG، ولكن ھذا ال یعني أننا نؤید ICGإلى 

 جزء من العمل حتى اآلن.ومع ذلك، لم یُنجز ھذا ال .ICANNفي التصدیق على مساءلة 

، أي انتقال IANAفي مراسم االفتتاح، تحدث فادي عن خطط العمل المحددة المتعلقة بانتقال 

 ولذا فإننا نأمل أن نتمّكن من التركیز اآلن على مضي المساءلة قدًما. دور اإلشراف.

ولذلك، ففي  ، ینبغي أن نواصل المضي قدًما وأن نواصل إجراء التعدیل.GACومن حیث 

وھذا األمر قابل للمقارنة كذلك بما  أداء دورھا. GACإطار سیاسة اإلنترنت العامة، بوسع 

 تحدثنا عنھ باألمس، ومطابق آلراء العدید من الممثلین من العدید من البلدان.
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سوف تظلّ مجرد ھیئة  GACال یمكننا أن نخلُص إلى النتیجة في الحال كي نقول أّن 

الوالیة القانونیة المتعلقة بانتقال  ألبد، ولذا فإّننا نوّد اآلن أن نطرح سؤالین.استشاریة إلى ا

IANA.  ففي الوقت الراھن، لقد أدخلوا بعض التحسینات في مشروعاتCWG ،ومع ذلك ،

قراراتھا استناًدا إلى القانون األمریكي،  ICANNإذا لم نُجِر أي تغییر؛ فعندئٍذ یجب أن تأخذ 

 ICANNولذلك یتعین علینا البّت في والیة  وربما تعارضون مصالح البلدان األخرى.

 القانونیة.

لقد تحدثت عدة بلدان في ھذا االجتماع عن أھمیة الوالیة القانونیة، وھم یشیرون كذلك إلى 

ر القلق الذي یساور ممثل الصین، حتى لو لم ولذلك، بقد الجانب غیر المقبول من ھذه الوالیة.

القانونیة  ICANNنتمّكن من حل ھذه المشكلة سریًعا، ما زلنا نأمل أن نتمّكن من وضع والیة 

 المھمة. CCWGوأعتقد أنھ ینبغي أن تصیر أحد موضوعات  على جدول األعمال الرسمي.

، IANAالعالم بخصوص انتقال  وثمة أمر آخر من شأنھ أن یؤثر على المعلومات التي یتلقاھا

 أال وھو المساءلة والشفافیة.

ورغبًة في أن من یعرف العالم المزید عن  ونحن نعلم أّن المساءلة والشفافیة أمر مھم للغایة.

فیتعین علینا تحّمل مسؤولیة  ؛ ینبغي أن نعتمد على شفافیة تشغیل منطقة الجذر.IANAانتقال 

وھذا ھو السبیل الوحید للحفاظ على  كافة أصحاب المصلحة. كافة المجتمعات وتقبُّل مراقبة

 استقرار وأمن اإلنترنت الدولي.

عندما یتعلق األمر بالثقة في اإلنترنت الدولي فضالً عن الحكومات، سواًء كان االنتقال سلًسا 

 ICANNوبناًء على ذلك نوّد اآلن االستماع إلى أعضاء مجلس إدارة  أمال، أمر بالغ األھمیة.

 بشأن ما ذكرتھ للتّو.

 

إننا متأخرون للغایة بالفعل، لذلك دعونا نعطي كلمًة سریعًة لمجلس  شكًرا لك، ممثل الصین.  الرئیس شنایدر:

ولذلك لیتنا نُوجز جمیعنا ألّن الوقت أوشك  اإلدارة، وبعد ذلك یكون لدي ممثال روسیا والیابان.

 لكم.على االنقضاء بالفعل، وھذا أمر مھم، وشكًرا 

 

 ھل توّد قول شيء؟ عفًوا. --دعوني آخذ  --التركیز منصّب على  حسناً، شكراً جزیالً لكم.  ستیف كروكر:
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وأعتقد أن أحد األمور التي تعكف علیھا  مجرد تعلیق سریع للغایة على الوالیة القانونیة.  بروس تونكین:

GNSO  ونطاقاتgTLD ات ال تعتمد على الوالیة قدر المستطاع حالًیا ھو التوصل إلى عملی

والستخدام أحد األمثلة الذي ظل قائًما لبعض الوقت؛  القانونیة األمریكیة أو غیر متوّقفة علیھا.

فسوف یمثّل ذلك فّض النزاع التي نستخدمھا لنزاعات العالمات التجاریة فیما یتعلق بأسماء 

 شخص في العالم. ولذلك فإّن عملیة فّض النزاع متاحة لالستخدام ألي النطاقات.

وإذا كانت األطراف بعدھا غیر راضیة عن عملیة النزاع تلك، فیمكنھم رفع نزاع العالمات 

 التجاریة ھذا إلى الوالیة المحلیة.

الجدید خاصتنا متطابق، حیث  gTLDوأعتقد أّن الكثیر مّما عكفنا على إنجازه عن طریق عملیة 

ومعظم العملیات التي  في إطار الوالیة القانونیة األمریكیة. نادًرا ما نعتمد فعلیًا على عملیة قانونیة

وإذا  نعكف على تطویرھا تتمثّل في عملیات التحكیم والمنازعات التي ال ترتبط بأي والیة خاصة.

كان ھناك تصعید بعدھا؛ فینبغي التصعید إلى والیة یكون قائم فیھا إّما المسّجل أو اسم النطاق أو 

 .ICANNفاألمر لیس مرتبًطا بالموضع القائمة فیھا  السجل.السجل أو أمین 

 

الجدید لم تعد  gTLDإذا جاز لي أن أضیف إلى ما قالھ زمیلي بروس تونكین، فكافة عقود  فادي شحاتة: 

 فقد ُحذف ذلك. تذكر أن الوالیة لتسویة النزاعات تتمثّل في كالیفورنیا.

أنّنا ظللنا نعمل من أجل عولمة طریقة تسویتنا األمور، لذلك فمن األھمیة البالغة بمكاٍن إدراك 

 وللعلم فإنھا ناجحة إلى حّد كبیر.

أما وقد صّرحت بذلك؛ استجابًة للقلق الدائر حول لدینا عولمتنا الكاملة، التي ذكرھا ممثل 

العولمة  ICANNالبرازیل، أعتقد أنھ من المھم أن نؤكد على أّننا منحازون ألّنھ یتعین على 

ولكن مثلما رأى معظمكم ھذه  ونحن منحازون لذلك تماًما. ي كل جانب من جوانب عملھا.ف

فالعولمة في الشركات المتكافئة تبدأ  فھي لیست حدثًا یجعلنا عالمیین. العملیات، فھناك رحلة.

ومن ثّم تنتقل إلى عولمة  بالوجود الجغرافي، ولكن تنتقل بعدھا إلى عولمة العملیات واألنظمة.

یقة تفكیرنا، األمر الذي یكون تنفیذه أصعب قلیالً في الواقع. وھذا ھو اتحاد أسماء النطاقات طر

)DNA.للمؤسسة التي تشّق طریقھا ألن تصبح عالمیًة، وھذه ھي الرحلة ( 

ویتمثّل أحد أجزاء تلك الرحلة في نھایة اإلشراف األمریكي، األمر الذي ظللنا عاكفین على 

ھناك رحلة، وسنبدأ بالعمل علیھا، ونحن نعمل علیھا  ھایة ھذه الرحلة.إنجازه، ولكنھ لیس ن
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ونحن  ونحن نعّول على مساعدتكم والمساعدة في تشكیل تلك الرحلة عند انطالقنا. بالفعل.

، وبحاجة إلى الحكومة من أجل مواصلة تقدیم المشورة لنا، مثلما ظللتم على GACبحاجة إلى 

 ولذلك بوسعنا النجاح في ذلك. نحٍو فّعال جًدا، في الواقع،

وقد كنت قلًقا للغایة من أالّ تقول ممثلة النرویج أنھ توجد نتائج إیجابیة بحلول الظھر، لكنھا 

قالت ذلك، فشكًرا لِك، ألّنھ بخالف فسوف نمضي ساعتین ونصف من العذاب، األمر الذي 

لِك إلخبارنا بأنِك قد توصلِت  ولكن شكًرا أعتقد أنھ غیر قانوني في معظم الوالیات القانونیة.

لمواصلة المشاركة  GACونحن نشجع  ونحن نتطلع إلى االستماع عنھا. إلى بعض النتائج.

 .CCWGبفعالیة في عملیة مساءلة 

وأعتقد أّن السنوات  تلتزم بتحسین المساءلة والشفافیة خاصتھا. ICANNجدیر بالذكر أّن 

علًما بأّن ھذه رحلة أیًضا،  ا كثیرة لتحسین ذلك.الماضیة توّضح أنّنا أنجزنا أمورً  16الـ

 ولذا یرجى توجیھنا خالل تلك العملیة. وبوسعنا التحّسن، بالتأكید، في مجاالت عدیدة.

ولكن دعونا نتأكد من عدم بزوغ أي أمر من خالل ھذه  واآلن، وصلنا إلى جزء "ولكن".

 16ًعا الیوم من أجل السنوات الـالعملیات یزعزع استقرار التوازن الدقیق الذي بنیناه م

 الماضیة.

فقدرتنا على العمل معكم، من أجل الحصول على مشورتكم،  إّن ما بنیناه ھنا الفت للنظر.

 للعمل مع أجزاء أخرى من المجتمع ودفع العمل إلى مستوى عالمي أمر لم یسبق لھ مثیل.

وارتقى إلى المستوى  د تحّسن كثیًرا،فق ولذلك دعونا نتأكد من أّن ما حققناه لیس منبوًذا كلیًة.

وینبغي أالّ نغّیر دور الحكومات في أي  ولكن ھذا التوازن الدقیق مھم. وذلك دونما شك، التالي،

لقد كان قویًا وكان نشًطا وفّعاالً في مساعدة  --فینبغي لنا  مكان في ھذا التوازن الدقیق.

ICANN .ذلك الدور للبقاء على وضعھ حیث ونحن بحاجة إلى  على أن تكون مؤسسة أفضل

 ظّل فّعاالً للغایة.

إّن ھذا األمر مھم، ألنھ كما قلت، ممثل الصین، فھو یمثّل أمن النظام واستقراره والذي ینبغي 

أن یكون في صلب كل أعمالنا، ولذلك ال یمكننا تغییر توازن النظام كثیًرا لدرجة أن یصبح أمن 

ودعونا ال ننسى ھذا األمر یُعد أحد المعاییر الرئیسیة  ھمیة.النظام واستقراره أمًرا بالغ األ

 األمن واالستقرار. :NTIAالنتقال 
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 إیریكا، ھل توّدین قول شيء بسرعة بالغة؟ شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 

أنا أعلم أنك واقع تحت ضغط الوقت الشدید ولذا سأقتضب للغایة، ولكن التعلیق الذي أدلى بھ   إیریكا مان:

، أعتقد أنھ یشیر حقًا إلى أّن ھذه لحظة حاسمة في الوقت المناسب GACلممثل الصیني من ا

وأعتقد أن  ولذلك تقدم عملیة االنتقال والمساءلة فرصة مشّوقة الستعراض ما نسمیھ التدویل.

ونحن نمیل في بعض األحیان إلى أن ننسى في عالم اإلنترنت ھذا  بروس على صواب أیًضا؛

 ن القانون الدولي وبین القوانین المحلیة والعالمیة والوطنیة.العالقات بی

لذلك أنا على یقین بالغ بأننا سوف نجد حالً إذا وضعنا ذلك في اعتبارنا دائًما، فنحن نطبّق 

 القوانین الوطنیة بالفعل على أمناء السجالت والسجالت بطرق شتى، وھي ُمضمنة في عقدنا.

 في اعتبارنا؛ فعلى األرجح سیكون قلقنا أقل أھمیة. لذلك أعتقد أننا إن وضعنا ذلك

 

 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 ممثل روسیا، تفضل.

 

 سأتحدث باللغة الروسیة. شكًرا لك.  ممثل روسیا:

أود تأیید رأي الحكومات األخرى التي تقول أنھ من األھمیة البالغة وجود انحیاز معین بین 

، واقتراح المساءلة ألّن ھاتین العملیتین IANAعملیتي التحضیر لھذا االنتقال، أي عملیة انتقال 

 منسجمتان.

 كما تساورنا بعض الشكوك فضالً عن التردد بخصوص تفاصیل معینة لھذا االقتراح.

نحن ندرك أّن وقت ھذه العملیة محدود، وأنھ یصعب للغایة خالل ھذا اإلطار الزمني إصدار 

وندرك أن ھذا االقتراح سوف  NTIAكما أننا نحترم متطلبات  اقتراح معین یرضي الجمیع.

 یتماشى مع ھذا االقتراح وھذه المتطلبات.
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تخلص من ھذه الشكوك، وسنأمل على أیة حال، نحن نُدرك أّنھ على الرغم من أنّھ لن یتم ال

 تفصیل ھذه المشكالت وتنفیذھا بطریقة معینة.

أوالً، دور الحكومات في مجال اتخاذ القرار، وھنا نتفق كلیًة  أود إعداد قائمة بھذه المشكالت.

مع ممثل البرازیل على أّن ھذا المستوى التخاذ القرار ودور الحكومات ال یمكن أن یكون أقل 

 لیوم عند ھذا المستوى.مما ھو علیھ ا

 وقد ذكر ممثل روسیا مرات عدیدة أّنھ ینبغي زیادة دور الحكومات في عملیة اتخاذ القرار في إطار

 السیاسة العامة، ولكن عند ھذا المستوى ال یمكننا الموافقة على (متعذر تمییزه) یمكن أن یتأثر الدور.

ت األخرى التي تقول أنّھ ینبغي النظر في مسألة فنحن نؤید تأییًدا تاًما الحكوما ثانًیا، الوالیة.

إلینا وإلى مجلس اإلدارة أیًضا، وإنھ  ICANNوإنھ ألمر رائع أن أصغت  الوالیة بدرجٍة أكبر.

 ألمر رائع أن تتم مشاركة ھذا الرأي وكذلك النظر فیھ في المستقبل.

ركات ونفسھا أعلنت عن مصلحة ثالًثا، الحصانة المتعلقة بالجزاءات، ألنھ إذا قلنا أّن إحدى الش

باعتبارھا الھدف الرئیسي، فإّن الشركة نفسھا تشارك في تطبیق  --عامة معینة على أّنھا أفضل 

وینبغي أن تكون ھناك دائًما  وال یمكن وجود ذلك. الجزاءات المتعلقة بمستخدمي اإلنترنت.

 الحصانة ضد الجزاءات. ICANNبعض االحتماالت بشأن مواصلة تقدیم 

 ورابًعا، من األھمیة البالغة بمكاٍن لنا، ویتعین علینا أالّ نغفل عن ذلك، دور المشغلین ووضعھم.

 شكًرا لك.

 

 شكراً ممثل روسیا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل الیابان.

 

 وشكًرا لك، عضو مجلس اإلدارة، للحضور ھنا. شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل الیابان:

یًطا بخصوص اقتراح إعطاء التمكین للمجتمعات من قبل أوّد فقط أن أطرح سؤاالً بس

CCWG. على الرغم من ذلك  نود أن نسألكم عن كیفیة نظر مجلس اإلدارة إلى ھذا االقتراح؟
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 ICANNإلدارة  ICANNفإننا نُدرك الدور (متعذر تمییزه) الذي یؤدیھ مجلس إدارة 

خالًفا لذلك، فإننا نسألكم عن نقص دور  وتشغیلھا بمستوى معین عن طریق المساءلة والشفافیة.

وھل التمكین  كٍل من الوظیفتین على حٍد سواء حتى اآلن، وكیف یحّسنھا مجلس اإلدارة؟

ولذلك سأكون ممتنًا إن أمكنكم (متعذر تمییزه) بعض  للمجتمعات ھو السبیل الوحید أم ال؟

 التفكیر.

 شكًرا لك.

 

 قتضبة للغایة من مجلس اإلدارة على ھذا السؤال.لیتنا نحصل على إجابة م  الرئیس شنایدر:

 

 لست متأكًدا تماًما من أنني أحرزت المغزى من ذلك.  ستیف كروكر:

فأنا لست متأكًدا من أنني فھمت المغزى الكامل وأعتذر إذا أسقطت  سأحاول جاھًدا تقدیم رد.

 بعًضا منھ.

أنھا أمر یتعین تحسینھ على نحٍو  كما ذكر فادي أكثر من مرة، فإننا ننظر إلى المساءلة على

 فھو رحلة ولیس مقصًدا واحًدا. مستمر.

ومن المعلوم أّن نھجنا العام یتمثل في أكبر قدر ممكن من الشفافیة، وشفافیة متزایدة لماھیة 

 القواعد.

وللعلم، تواجھنا مراًرا وتكراًرا مواقف لیست لھا ردود بالغة الوضوح وموثقة جیًدا وُمستَنبطة 

ولذلك، كمجتمع، مجتمع كامل، ولیس مجلس اإلدارة فحسب، ولیس العاملون فحسب،  ا.جیدً 

فإّننا نشّق طریقنا من خالل ذلك ونستخلص الدروس من المواقف الصعبة، ثم ننّقحھا، ونحاول 

فنحن نحاول أن نجعل  وعلى ذلك األساس نحّسن مساءلتنا. ماھیة تلك األسطر. --تحسین 

 كل حالة.شفافیتنا عالیًة في 

ولست متأكًدا مّما إذا كنت بلغت بذلك المراد أم ال لكافة القضایا التي تدور في ذھنك، ولكنھ 

 على األقل یُعد جزًءا من الجواب.
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 أعتقد أّنھ یتعین علینا التوقف واالنتقال سریًعا إلى البند األخیر بإیجاز بالغ. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل فرنسا.

 

أوّد أن أقول إن فرنسا تشاطر الدول األخرى، وخاصًة البرازیل وروسیا، العدید من  شكًرا لك.  ممثل فرنسا:

 اآلراء التي أعربت عنھا.

واآلن، أنا بصدد التحدث نیابًة عن فرنسا وكذلك بعض الدول، بما في ذلك األرجنتین والجابون 

لیقاتي إلى ستیف كروكر وسوف أُراجع الرئیس التنفیذي، وستوّجھ تع والبرازیل. وإسبانیا

 وجورج سادوسكي.

أوّد أن أقول إنھ على الرغم من بعض العیوب الجلّیة، فقد أتحتم لنا أن یكون لدینا رئیس تنفیذي 

واسمحوا لي أن أسلّط  .ICANNفلقد شّكل إسھاًما كبیًرا لـ استثنائي ُمتمّثالً في شخص فادي.

 الضوء على بعض سماتھ وفضائلھ.

 األمور بعین االعتبار عند بدء البحث عن (متعذر تمییزه) جدید. ویُرجى أخذ ھذه

أوالً، أوّد أن أقول إن فادي أوضح أنھ  اسمحوا لي أن أسرد على مسامعكم أربعة من ھذه السمات.

 من األھمیة البالغة أنھ على الرغم من قدومھ من خلفیة تجاریة، فقد تمّكن من فھم ھذا الجزء من العمل

 وھذا أمر بالغ األھمیة؛ ألّنھ یتعین علیك إقناع العواصم. عد سیاسي ودبلوماسي أیًضا.الذي كان لھ بُ 

 السمة الثانیة ذات صلة باألولى، وھي أّن فادي یجّسد التعددیة الثقافیة، وھذا األمر بالغ األھمیة.

لقائمة وإنما ینبغي أن یكون ذا عالقة بالحقیقة ا وال یرتبط ذلك بالصورة التي یُبرزھا فحسب؛

 بأّن الناس یمكنھم فھمھ وبوسعھ فھم الناس.

لست أدري إن كان بوسعكم العثور على شخص مصري لبناني یتحدث الفرنسیة وینتمي إلى 

 مجتمع كالیفورنیا أیًضا، ولكن نوّد تكرار ھذا النوع من السمات.

 ،ICANNثم أوضح فادي أیًضا أنھ استطاع القیام بعمل ممتاز كرئیس تنفیذي دون القدوم من داخل 

 وأعتقد أنھ ربما كانت ھذه إحدى ممیزاتھ. دون أن یكون مّطلًعا على بواطن األمور.

، ولكن ینبغي اعتبار ذلك مرجًعا ICANNوالسمة الرابعة ھي أّن فادي أعلن أنھ بصدد مغادرة 

وأّن الرئیس التنفیذي الجید ال یحتاج بالضرورة  ICANNبراز أّن ھناك حیاة خارج أیًضا إل

 لقضاء حیاتھ بأكملھا شاغالً ھذا المنصب.
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 وأوّد أن أعرب عن تقدیري، مع العلم أّنھ یمكنني أن أُمضي ساعتین في الحدیث عنھ.

 [ تصفیق ]

 

 --...ھذا البند   الرئیس شنایدر:

 

 ّد أن أُمضي الساعتین الُمقبلتین في الحدیث عن قُصور فادي، إن أمكنني ذلك.واآلن أو متحدث مجھول:

 [ ضحك ]

 

وقد أوعزنا إلى شركة البحث بتقلیص عملیة  فقد بّسطنا في الواقع عملیة البحث. إن أمكنني.  ستیف كروكر:

 الفرنسیة.البحث فقط للمصریین اللبنانیین الذین یعیشون في والیة كالیفورنیا، الذین یتحدثون 

 شخًصا وسنُجري مقابالت معھم األسبوع المقبل. 17ویوجد منھم 

 [ ضحك ]

 سنحصل على جواب في القریب العاجل.

 

 كم أًخا وأخًتا لدیك، فادي؟  الرئیس شنایدر:

 ولذا، شكًرا شكًرا جزیالً لك، ویُرجى االعتذار عن تجاوز الوقت، ولكن أحیانًا یكون ذلك مھًما. حسنًا.

 لك على المشاركة في ھذه المناقشات، على األقل في الجزء الثاني من ھذا االجتماع.جزیالً 

 شكًرا لك.

 [ تصفیق ]

 بالضبط. 9:00في تمام الساعة  اتفقنا؟ .9:00سوف نستأنف في تمام الساعة 

 

 [ استراحة قصیرة ]
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 سنواصل. برجاء الجلوس في أماكنكم.  الرئیس شنایدر:

  بالجلوس. رجاًء تفضلوا شكًرا لكم.

بعد  CWGنظًرا ألننا جمیًعا في المضمار ذاتھ؛ فلن نناقش، كما كان أصالً في جدول أعمالنا، 

  فھذا ھو الوضع. اآلن، ألّن الخطاب الذي تلقیتموه سوف یصدر ھذا الصباح.

، أقترح أن نواصل مناقشتنا التي بدأناھا باألمس، بناًء على ھذه األسئلة CWGوفیما یتعلق ـب

سعًى للحصول على بعض األجوبة، ولعلمكم، فقد قررنا مبدئًیا أخذ استراحة لتناول القھوة في م

ولكن ما ھو مؤكد على وجھ  وسوف نرى ما نقوم بھ من خالل ذلك. .10:30في الساعة 

، ُرفقة الخبراء 11:00بالمشاركة سیحضرون في تمام الساعة  CCWGالیقین ھو أّن رؤساء 

 متاحین إلطالعنا على التطورات التي جرت منذ الجمعة الماضیة.القانونیین، وسیكونون 

ولذلك ستخّصص الفترة المتبقیة كلھا من ھذا الصباح  ویمكننا طرح األسئلة علیھم، وسنواصل.

 .CCWGللمساھمة في عمل 

وكذلك باألمس، أجرینا تبادالً جیًدا لآلراء، تمیّز بطرح بعض اإلجابات بالفعل على السؤال 

 األول.

 نعم، ممثل إیران. --التي، في الوقت الراھن، یقرأ  --لذلك أقترح االنتقال للسؤال الثاني بشأن 

 

قبل االنتقال إلى السؤال التالي، لقد أمضینا بعض الوقت باألمس للبّت في  شكًرا لك، توماس.  ممثل إیران:

 القضایا التي یتعین علینا طرحھا على مجلس اإلدارة.

ومع  وقد وافقنا على نقلھما إلى الجزء األخیر. یتان عن المساءلة واالنتقال.وللعلم، فھنالك قض

 ذلك، لقد تناولتم إحداھما ولم تتناولوا األخرى، وقفزتم إلى القضیة األخیرة.

أنا ال  --ربما، (متعذر تمییزه) یتعین علیكم، عالوةً على المناقشة الشخصیة التي أجریتھا معكم 

فقد كان من المؤسف والمخیب  ین علیكم اتّباع جدول األعمال عن كثب.یتع --أكرر ذلك علنًا 

لقد تحدثتم إلّي وتحدثت  ولست بحاجة إلى أي تفسیر. لآلمال عدم اتّباع ما اتفقنا علیھ باألمس.

 وآمل أن نتطلع إلى التحّسن باستمرار. إلیكم بصورة شخصیة.

 شكًرا لك.

 

  80من  33صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

 شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

لقد أشرت بوضوح إلى أّنھ بعد أن أنھینا المناقشة التي  أعتقد أّن ذلك یجب أن یكون سوء تفاھم.

تحت قیادة ممثل النرویج فسوف ننتقل إلى البند  IANAدارت حول انتقال دور اإلشراف على 

أساًسا بالقول  --وقد كنت ُموجًزا إلى حٍد ما في  وقد تناولت الكلمة. التالي، وقد أعطیتك الكلمة.

؛ حیث كان ھذا أمًرا بالغ CCWGإّنك توّد تشجیع األشخاص على المشاركة في عمل 

 األھمیة، وقد أنھیت كلمتك، ثم تناول أشخاص آخرون الكلمة.

وإذا كان لدیك تصور مختلف؛ فیُرجى الذھاب والتحقق من دقائق ھذا االجتماع أو مستخرجھ 

 ا ھذا البند من جدول األعمال، وقد تناولت الكلمة.ولكّنني أعطیتك الكلمة، ُمقّدمً  على األقل.

 وبعدھا تناول أشخاص آخرون الكلمة.

 شكًرا لك.

 

ولكن دعونا نكون  فأنا ال أرید أن أُضّیع وقت االجتماع. بالنسبة لتوماس، ال توجد مشكلة.  ممثل إیران:

 (متعذر تمییزه)، ودعونا نّتبع جدول األعمال على نحٍو صحیح.

 شكًرا لك.

 

 فھذا ما فعلتھ. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 --لذلك دعونا نرجع إلى األسئلة المطروحة لدینا على الشاشة، فمرًة أخرى، ینبغي لذلك أالّ 

وربما یتعین علینا، مع ذلك تعدیل  إجراء تدریب على الصیاغة بشأن الصیاغة الدقیقة لألسئلة.

ولذلك أقترح  مناقشتھ أو ما نرغب في مناقشتھ. األسئلة بحیث نكون متزامنین مع یتعین علینا

 االنتقال إلى قراءة السؤال التالي، ومن ثم نتحقق مّما إذا كان ذلك یجّسد ما نوّد مناقشتھ أم ال.

في المشاركة في آلیة تمكین المجتمع  GACلذا، فإن السؤال الذي اقترحتھ ھو: ھل ترغب 

ا ال ترید أن تؤدي دوًرا استشارًیا اعتباًرا من الیوم باعتبارھا منظمًة لھا مقاعد تصویت، أم أنھ

 ؟ICANNفیما یتعلق بمجلس إدارة 
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 GACلذلك یُستھدف ذلك األمر بصورة أساسیة في إطار محاولة الحصول على آراء أعضاء 

 في المستقبل. ICANNفي إطار نظام  GACبشأن الدور الذي ینبغي أن تؤدیھ الحكومات و

 نعم، ممثل إیران.

 

 شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

فالمشاركة في التصویت بغرض تمكین المجتمع ال عالقة لھ  ربما یتعین علیك مراجعة األسئلة؛

تظّل استشاریًة ولكن ال تزال  --ویمكنك أن تكون  ، سواًء ظلّت استشاریًة أم ال.GACبحالة 

تحدث عن التصویت داخل مجلس إدارة علًما بأّننا ال ن لدیھا الصالحیة للتصویت على التمكین.

ICANN. .وفي الوقت الحالي، ال نمتلك تلك الصالحیة 

، أوالً، في أن تكون عضًوا في أيٍ GACھل ترغب  ولذلك ربما یتعین علیك مراجعة السؤال.

 وھذا ھو السؤال األول. من ترتیبات العضویة ھذه؟

 یت أليٍ من مجاالت التمكین؟في أن تتمّتع بالصالحیة للتصو GACوثانیًا، ھل ترغب 

استشارًیا من  ICANNومن ھذا الُمنطلق اختلط علینا أمر التصویت على كون مجلس إدارة 

وفي الالئحة الداخلیة، تتمّتع  علًما بأّن المجلس لیس لھ عالقة بكونھ استشاریًا من عدمھ. عدمھ.

الداعمة واللجان االستشاریة السلطات الست التي ذكرناھا وكذلك كل واحدٍة من المنظمات 

ولذلك ربما  ولیست لھا أي عالقة بوضعھا. السبع بإمكانیة المشاركة في إجراءات التصویت.

 على نحٍو صحیح. CCWGیتعّین علینا استقراء ما یجري داخل 

 أرجو أن تعید النظر في سؤالك حتى یتسنّى لنا التفكیر في كیفیة الرد علیھ على نحٍو صائب.

 منك اإلجابة على السؤال اآلن، ولكن ینبغي اإلشارة إلیھ بشكل سلیم. وال نرید

 شكًرا لك.  

 

 أعتقد أن ذلك یساعدنا على توضیح الموقف أو السؤال. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 فدعنا نحاول ونوجز ما اقترحتھ للتّو.
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آلیة تمكین المجتمع القائمة  في المشاركة في GACوبالتالي فإن العنصر األول ھو: ھل ترغب 

وبالتالي ینبغي أن تبرز قضیة العضویة  على ھیكل عضویة، أیًا كان، ھل ھذا ھو األول؟

 في الجزء األول من السؤال. --ھل ذلك  بطریقة أو بأخرى في السطر األول.

رغب ت GACأّما الثاني فھو، إذا كنت قد فھمت ذلك فھًما صحیًحا، فھل ھي مسألة ما إذا كانت 

لیتك توّضح الجزء الثاني مرًة أخرى حتى یتسنى لنا  --في أن یكون لھا حق التصویت أم ما 

 فھمھ فھًما صحیًحا.

 

ولكن ما سمعتھ من  .CCWGفنحن لم نناقش حتى اللحظة الترتیب الجدید في  دعني أبسط لك األمر.  ممثل إیران:

الالئحة الداخلیة أّن كل واحدٍة من المنظمات األشخاص حول الطاولة، ھو أنھم یریدون أن یُدرجوا في 

) السبع، تتمّتع بفرصة التصویت على أيٍ من حاالت AC)، واللجان االستشاریة (SOالداعمة (

فقد  --وھذا ھو  التمكین، بصرف النظر عن حالتھا، سواًء كان لدیھا مدیر یتمّتع بحقوق التصویت أم ال.

وسواًء كنا نرید ممارسة ذلك الحق أم ال، یمكنك إثارة ھذه  داخلیة.قالوا إّن ھذا الحق تكفلھ الالئحة ال

ألّنھ إذا تضمنت الالئحة الداخلیة ھذا الحق؛ وفًقا  ولكن ھذا ال یتطلب أي إجابة حتى اآلن. القضیة.

 ومن المعلوم أّننا قد ال نرغب في بعض األحیان في ، فبوسعنا ممارستھ في أي وقت.CCWGلمناقشة 

وبالنسبة للسؤال "أ"، فإّننا نقول، نعم، نرید  الحق، ونرغب في ذلك في البعض األخرى.ممارسة ذلك 

ولذلك  ، فال نرید أن نمارسھ.GACوبالنسبة للسؤال "ب"، والذي لیس في صالح  ممارسة ھذا الحق.

 آلن.فربما ال یعدو كون ذلك السؤال سؤاالً عاًما، ولكنھ لیس السؤال الذي نحتاج أي إجابة عنھ حتى ا

 وعلینا توضیحھ توضیًحا. ولكنھ لم یُناقش حتى اللحظة. فھذه ھي طریقة صیاغتھ.

وھي تختلف عن قضیة حالة الترتیب، التي تتطلب أن  إّنما تتمّثل القضیة في تمكین المجتمع.

 تتمّتع بالحق في رفع القضیة إلى المستوى األعلى فضالً عن التصعید الذي یتطلب العضویة.

أّما فیما یتعلق برغبتنا في أن نكون عضًوا من عدمھ، فإّن  ذلك في السؤال األول.وقد طرحت 

بعض المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة تقول في الوقت الحالي بصورة غیر رسمیة أنھا 

في أن  GACولذلك، فإّن سؤالك صائب، وھو ھل ترغب  ال ترغب في أن تكون عضًوا.

 وھذا سؤال وجیھ. ات العضویة أم ال.تكون عضًوا في أيٍ من ترتیب

وفي الوقت الراھن، ال تلزمنا اإلجابة ألننا ال نعرف ما  أّما السؤال الثاني فھو مجرد سؤال عام.

 ولكن ھل یتعین علینا مناقشتھ بعد ظھر الیوم وغًدا. ھو الموقف.

 شكًرا لك.  
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ونعرف ما إذا كان ما ھو مكتوب ھناك یجّسد ذلك إًذا، دعونا ننظر إلى الشاشة  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 بدرجٍة أكبر أو أقل.

والسؤال سیكمن في أي منھا سوف  ولذلك فھو یدور حول سلطات المجتمع الست المقترحة.

 في المشاركة. GACترغب 

 شكًرا لك. یوّد ممثل ھولندا قول شيٍء ما.  

 

 شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل ھولندا:

 --صیاغة األسئلة والتفاعل بشأن المقترحات التي تتبّدل وتتغّیر، أوّد باألحرى تقدیم بدالً من إعادة 

، وكذلك في دبلن، األمر CCWGمجموعة عمل  --رًدا، لنقل في القریب  GACأوّد أن تقّدم 

الذي یتماشى بدرجةٍ ما مع، على ما أعتقد، ممثل البرازیل، الذي ذكر ذلك ھذا الصباح، األمر 

أّنھ أًیا كانت اآللیة التي سیجري تطبیقھا، فإنني أعتقد أّن المبدأ ینبغي أن یكون أنّھ  الذي یعني

 أن تتمتّع باألھلیة وأن تكون قادرًة على تقدیم المشورة بشأن السیاسة العامة. GACیتعین على 

مبدأ في ولذلك، فبدالً من التفاعل، أي كوننا تفاعلیین بشأن أي آلیة كانت، ینبغي أن نُعلن عن ال

إنھا لیست مسألة سنقتصر علیھا، وإنما نحن بصدد التمتّع بمزیٍد من  --مكان ما، وذلك ألننا 

وإّنما المسألة ھي أنھ مھما كانت اآللیة القائمة، فینبغي أن  ال، المسألة لیست كذلك. الصالحیات.

الموجودة بالغة  واللوائح الداخلیة --نتمّتع بالحق في ممارسة صالحیاتنا، ولیس فقط، أعتقد 

وإذا قصرتنا اللوائح الداخلیة على تقدیم المشورة إلى مجلس اإلدارة فحسب؛ فینبغي  األھمیة.

 إحداث تغییر، بالطبع، ألّنھ سیكون ھناك تغییر في الصالحیات.

 شكًرا لك.

 

ھذا ھو ما یحاول قبل إعطاء الكلمة لممثلي سویسرا وإیران والبرازیل، أعتقد أّن  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

العنصر الثالث من السؤال توضیحھ بشأن استمرار الدور االستشاري، حیث سیضطر 

أًیا كان الھیكل المستقبلي، الذي من شأنھ  -األشخاص بعدئٍذ إلى توضیح أّن ھذا فیما یتعلق بأي 

 .في حال رغبنا في استمرار ممارسة الدور االستشاري، وكیف ینبغي أن یتم ذلك -أن یكون 

 وھذا یتجاوز ما كنتم تطمحون إلیھ أو یقل عنھ.
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 اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لممثلي سویسرا، ثم إیران، ثم البرازیل.  

 شكًرا لك.

 

 شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل سویسرا:

أعتقد أنّھ، بما یتماشى قلیالً مع ما قالھ ممثل ھولندا للتّو، قبل االنتقال للرد على األسئلة المحددة 

، یتعین علینا CCWGلالقتراح قید المناقشة في  -بخصوص الشكل الفعلي لما ھو مقترح من 

ید أو في تقدیم رّد، وطرح السؤال التالي بأنفسنا، أال وھو: ما ھو دورنا في إطار العمل الجد

ما الدور الذي نوّد أن  الھیاكل الجدیدة أو في العملیات الجدیدة، في التوازن الجدید للمجتمع؟

وبالتالي، أعتقد أننا بحاجة إلى سؤال أول عام حیث نسّجل الكیفیة التي یرى بھا أعضاء  نؤدیھ؟

GAC  دورھم المختلف في المستقبل بوصفھمGAC .ننا الرد وال یمك في إطار العمل الجدید

فحسب على األسئلة التي یطرحھا اآلخرون أو الرد على االقتراحات التي یقّدمھا اآلخرون، 

أن نسأل أنفسنا عن دورنا المطلوب أو دورنا المفّضل في إطار  -ولكن یتعین علینا أنفسنا 

 العمل الجدید.

 شكًرا لك.

 

 شكًرا جزیالً لك على ھذه البیانات الواضحة.  الرئیس شنایدر:

فھل توافق على أّن ھذا ھو السؤال األساسي، ممثل  یحاول توم بالفعل كتابة شيء یوّضح ذلك.

 إیران؟

 

على الفور  3فنحن ننتقل فحسب إلى السؤال  إّن العملیة بسیطة للغایة. شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

ولذلك، تحّدث أوالً عن الكیفیة التي سیجري بھا تناول مسألة السیاسة العامة في  .1بعد السؤال 

CCWG.  والسؤال الثاني یتمّثل في ما إذا كانتGAC  ترغب في االستمرار في تأدیة دورھا

 وھذا (متعذر تمییزه). .ICANNاالستشاري اعتباًرا من الیوم مع مجلس إدارة 
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ألنھ  ولكن اعتبره السؤال الثاني؛ فسؤالك حاضر، جدید؛ ولذلك فأنت لست في حاجة إلى سؤال

والسؤال الثاني یتمّثل  وھو بخصوص كیفیة التعامل مع السیاسة العامة. استمرار للسؤال األول،

 ترغب في االستمرار في التمتّع بصفة استشاریة كما ھو الحال الیوم. GACفي ما إذا كانت 

 .11حن ال نرید إجراء تغییر على القیمة الجوھریة لرقم فن وھذا یعني أننا ال نرید أي تغییر؛

  وال نرید كذلك تغییر اختبار اإلجھاد. .47وال نرید تغییر المبدأ 

 وتناولھ واإلجابة علیھ أمر في غایة البساطة. ولذلك فسؤالك حاضر بالفعل،

 شكًرا لك.

 وبعدئٍذ تنتقل إلى السؤال الثالث، وھو أكثر عمومیًة.  

 

 شكًرا لك.  شنایدر:الرئیس 

 ممثل البرازیل.

 

 شكًرا لك، توماس.  ممثل البرازیل:

حسًنا، یتمّثل نھجنا إزاء ھذا األمر في أّن یتعین على الحكومات، باعتبارھا واحدًة من أصحاب 

وفیما یتعلق  المصلحة، أن تشارك مشاركًة كاملًة في كل عملیة من عملیات اتخاذ القرار.

وال أعتقد أّنھ من الواقعي أن نعتقد أّن ذلك  فأعتقد أّن ھذا ال یحدث.، ICANNبمجلس إدارة 

 القانونیة األساسیة. ICANNسیحدث للدرجة التي تجعلنا ال نتطّرق إلى طبیعة 

وأفترض أنھ لن یكون األمر نفسھ بالنسبة  -وبالنسبة لتفویضي، نیابًة عن بلدي، فإنّني أعتقد 

ن أحد ممثلي الحكومة عضًوا في مجلس إدارة شركة سیكون غیر مجٍد أن یكو -لآلخرین 

ویكمن في ذلك السبب في مكابرتنا على إساءة الفھم  خاصة تأسست بموجب تشریع كالیفورنیا.

بل وتعّرضنا لھا، حتى نعتقد أّن الھدف األسمى لما نضطلع بھ، لیس اآلن في ھذه المرحلة 

إلى منظمة دولیة بحق، تحكمھا  ICANNاالنتقالیة ولكن في المستقبل، سیتمثّل في تحویل 

قواعد متفق علیھا من قبل كافة أصحاب المصلحة، كافة أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

وأعتقد أّن ذلك سیمنحنا الشعور بالراحة للمشاركة في أي ھیئة تُؤّسس تابعًة  الحكومات.
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أنا أتحدث نیابًة عن حسًنا،  -وفي المرحلة الحالیة، كما أعتقد، بالنسبة للحكومة  .ICANNلـ

فال أعتقد أنھ سیكون من الواقعي أن تعیّن حكومة البرازیل ممثالً عضًوا في مجلس  حكومتي،

 اإلدارة في ظل الظروف الراھنة.

سأقول ببساطة  -بالفعل في  GACولذلك، ففیما یتعلق بالحفاظ على الدور االستشاري، ترغب 

وكي یكون  الً لعدم اإلبقاء على الدور االستشاري.أنا ال أرى بدی -شدیدة، نعم، نحن نرغب في 

ولكن على األقل، فإنّنا ال نرغب في أن  لھا دور في التصویت، فإنّني ال أرى ذلك یحدث.

لقبول آلیة من  -وأعتقد أّن ھذا أمر یجب أن نقاتل من أجلھ، ولیس لكي  یتالشى ھذا الدور.

 االضطالع بذلك.على قدرتنا على  -شأنھا أن تضع أي حدود أو أي 

وفیما یتعلق بأي آلیة تمكین للمجتمع؛ فلست متأكًدا مّما إذا كان (متعذر تمییزه) سیتماشى ذلك 

ولكن، من حیث المبدأ، فأوّد أن أقول، نعم، في حالة وجود  مع ظروفنا الخاصة، أي الحكومات.

  سیعتمد ذلك على الطبیعة القانونیة لھذه الھیئات. -أي 

ولكن  ھ ربما من جانبنا، سأقول، من حیث المبدأ، نعم، سنكون مھتمین بالمشاركة.لذلك، أعتقد أنّ 

 سیتعین علینا النظر في القیود القانونیة التي قد تمنعنا، كوننا حكومات، من المشاركة.

 لكن بالنظر إلینا باعتبارنا أحد أصحاب المصلحة المعنیین ذوي مسؤولیة خاصة لتعزیز تقدیم مشورة

شأن خیارات السیاسة العامة، فإنّني ال أُدرك لماذا یتعین علینا أن نقصر أنفسنا على العملیة ب

 االحتمالیة إذا كانت االحتمالیة ستكون أمًرا مقبوالً بالنسبة لنا، وفًقا لحكومتنا، لنقل، اإلجراءات.

 شكًرا لك.

 

 التالي ھو ممثل إسبانیا. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 

 ًرا لك.شك  ممثل إسبانیا:

في المشاركة في آلیة تمكین مجتمع قائمة على  GACفیما یتعلق بالسؤال، ھل ترغب 

فھل یمكن استخدام آلیات تمكین المجتمع ضد  النتیجة التالیة. -العضویة، یمكنني أن أجعل ھذا 

 على القرارات التي یتخذھا مجلس اإلدارة؟ GACأو تأثیر مشورة  GACمشورة 
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االستشاري؛ فیتعین علینا كذلك التفكیر في السیناریو الجدید،  GACى دور إذا أردنا الحفاظ عل

ولعّل المجتمعات تلقى تمكینًا  والذي یختلف من ذلك الذي نحن بصدده، أي النظام الجدید.

وقد تستند تلك القرارات إلى  .ICANNوتمتلك أدوات مختلفة لتحدي قرارات مجلس إدارة 

 .GACمشورة 

نا أالّ نكرر بعد أننا نرغب في نظل نؤدي دوًرا استشاریًا، ولكن أیًضا، قد لذلك ربما ینبغي ل

 نرغب في حمایة ھذه الصفة االستشاریة والحفاظ علیھا.

االستشاري على أّنھ (متعذر تمییزه) باعتباره الئحة  GACفربما تسّنى لنا اإلشارة إلى دور 

أو ربما  ألخرى في الالئحة الداخلیة.داخلیة أساسیة؛ حیث یصعب تغییره، فضالً عن األحكام ا

تسنّى لنا التفكیر في األسباب أو الحاالت التي یتعّذر فیھا على المجتمع ممارسة صالحیاتھ ضّد 

 قرارات مجلس اإلدارة القائمة على مشورة الحكومة. -قرار الحكومة 

االقتراح الجدید والدور الذي أعتقد أّنھ یتعین علینا جمیًعا التفكیر في ھذا األمر عند النظر في 

 ینبغي أن تضطلع بھ الحكومات في التسویة الجدیدة.

 شكًرا لك.

 

 دور ممثل البرتغال. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 

 سوف أتكلم باللغة البرتغالیة. شكًرا لك.  ممثل البرتغال:

ت التجمیل، ألن ھذا فیما یتعلق بھذه المسألة، أعتقد أن ما نناقشھ ھنا ھو أمر متعلق بمستحضرا

 ففي حقیقة األمر، نحن ال نتعّمق بصورة أكبر. ھو ممارسة استخدام مستحضرات التجمیل.

وأعتقد أّن ھذه الممارسات ال تتعامل مع القضیة  ولألسف، فإنّنا نُضّیع الفرصة مرةً أخرى.

نطوي على أم أنھا ال ت األساسیة، ھل ألنّھ من المعقول للحكومات أن تعمل في شركة خاصة؟

ربما یكون األمر كذلك بالنسبة لبعض البلدان، ولكن لیس بالنسبة  ال أدري. أي معزًى ألي بلد؟

 للبرتغال.
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ینبغي أالّ تعتقدوا أّن ممثل البرتغال یقول إّنھ ینبغي أن تؤدي الحكومات دوًرا أكبر  -لذلك آمل 

كن ممثل البرتغال یقول أّن یتعین ول أو أصغر في ھذه البیئة الجدیدة، أي في ھذا الھیكل الجدید.

أن تنطلق كي تصبح منظمًة دولیًة، حیث ینبغي أن یؤدي كافة أصحاب  ICANNعلى 

ویتعین على  المصلحة ھؤالء الدور نفسھ، ولكن سیتمتّع كل واحد منھم بصالحیة مختلفة.

ولذلك  مة.الحكومات أن تكون مھتمًة بالسیاسات العامة وكذلك الدفاع عن ھذه السیاسات العا

فإجابتنا، ردنا في ھذا الصدد ھو أّن ما یحدث ھو ممارسة استخدام مستحضرات التجمیل ونحن 

ولذا،  ستظّل نفسھا. ICANNعلًما بأّن مساءلة  ال نناقش القیمة الحقیقیة، أي القیمة الجوھریة.

 فما الذي بوسعي قولھ في ھذا الصدد؟

 فھذا ھو أدنى مستوى ینبغي أن نصل إلیھ. مكانتھا الحالیة. GACینبغي أالّ تفقد 

ولیس  وفیما یتعلق باآللیة أو نوع اآللیة التي ستُستخدم، ففي الواقع لیس لدّي علم بھذا الشأن.

ولست أدري ما إذا كان سنناقش ذلك  بل أعتقد أنّھ یتعین علینا التعّمق أكثر. ھذا جوھر المسألة،

أّما في الوقت الحالي،  مناقشتھ بعد خمس سنوات.أو ربما نتمّكن من  اآلن، أم بعد عامین.

، على األقل، أالّ تفقد المكانة التي تتمّتع GACفأعتقد أّن وضعھم ینطوي على أّنھ یتعین على 

 بھا في الوقت الراھن.

 شكًرا جزیالً لك.

  

 شكًرا لممثل البرتغال.  الرئیس شنایدر:

 ممثل فرنسا یلیھ ممثل إیران.

 

 أوّد اقتراح بعض المالحظات من أجل تنظیم التعلیقات مرةً أخرى.  ممثل فرنسا:

 الدولي الجدید، فھو الدور الذي ناقشاه باألمس. ICANNفي إطار عمل  GACلمناقشة دور 

عقب اختبارات اإلجھاد  ICANNفي  GACفال توجد وسیلة یمكننا بواسطتھا تقلیل تأثیر 

 .11والقیمة الجوھریة 

 

  80من  42صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

في االستمرار في أن یكون لھا دور استشاري فیما  GACھل ترغب والسؤال الثاني ھو: 

وھذه إحدى نتائج  على النحو الذي ظللنا نضطلع بھ حتى الیوم؟ ICANNیتعلق بمجلس إدارة 

 السؤال األول.

، ھل CCWGمن وجھة نظر تنفیذ اقتراح  بعدھا في المسألة التالیة. GACینبغي أن تنظر 

مثلما قال ممثل البرازیل،  ات المقترحة في ھذا االقتراح؟في ممارسة الصالحی GACترغب 

 ال أعلم لماذا یتعّذر علینا التعامل مع ھذا السؤال.

لتنفیذ كافة ھذه  CCWGأّما السؤال األخیر فھو یتعلق بالصكوك القانونیة المقترحة من قبل 

 CCWGات مع وفي الوقت الراھن، في االقتراح الحالي، سوف نحتاج بعض التأكید المبادئ.

بوضع  GACوبعدھا سوف تتمّتع  لمعرفة ما إن كان بإمكاننا ممارسة صالحیات المجتمع.

 قانوني بصفتھا عضًوا في المنظمة.

وبالتالي  ولذلك، فإن ھذا األمر سوف یُعیدنا إلى ذلك الوضع حیث كنا ُرفقة الجمعیات الفردیة.

ظمة حكومیة دولیة التي ستكون لھا ستكون الدول في وضع یمّكنھا من التجّمع في صورة من

 وضعھا القانوني الخاص بموجب قانون كالیفورنیا، وھذا األمر یُثیر بعض المشكالت.

لمعرفة ما إن كان بوسعنا اقتراح بعض  CCWGولذلك سیتعین علینا النظر بعنایة في اقتراح 

 اإلجراءات البدیلة.

 

 الكلمة اآلن لممثل إیران. سوف أعطي شكًرا لك، ممثل فرنسا.  الرئیس شنایدر:

 

لقد ربط ممثل إسبانیا  سیادة الرئیس، ربما یجب علینا النظر في طریقة تعلیق ممثل إسبانیا.  ممثل إیران:

في تأدیة  GACوالسؤال الثاني ھو: ھل ترغب  ربًطا صحیًحا. 2بالسؤال  3مرتبطة السؤال 

 11نوافق على تغییرات القیمة الجوھریة وھذا یعني أننا ال  دور استشاري كما ھو الحال الیوم؟

 كما ھي الیوم، أي ما ھي علیھ الیوم. 18كما ال نوافق على اختبار اإلجھاد 

فلنفترض أّن مجتمًعا آخر أو عدًدا قلیالً  ھذا في الالئحة الداخلیة. GACواآلن، سیُدرج دور 

ة بحیث تكون ، یرغب في تغییر ھذا الالئحة الداخلیACو SOمن المجتمعات األخرى، 

وإلى ھذا یعزو  فینبغي أن نتمّتع بإمكانیة المشاركة في ھذه العملیة. ھذه الحالة. GACلمشورة 
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وإذا لم نتمّتع بھذه الصالحیة،  في المشاركة في أي تمكین بشأن ھذه المرحلة. GACسبب حق 

 ستشارًیا.باعتبارھا دوًرا ا GACیعتزم األشخاص تغییر الالئحة الداخلیة المتعلقة بحالة 

فال عالقة لنا  ورغبًة في التفاعل، ینبغي أن نتمتّع بالتمكین من أجل المشاركة في ھذا التصویت.

نظل غیر منضَمین رسمًیا ألعضاء  وإّنما نظّل لجنًة استشاریًة. بالعضویة على اإلطالق.

ICANN.في تغییر ویتمّثل أحد ھذه األمور  ، ولكننا في وضع یسمح لنا بالمشاركة في التمكین

وآمل أن تتقّدم ھذه  الالئحة الداخلیة، سواًء كانت الئحة داخلیة أساسیة أو الئحة داخلیة انتقالیة.

 اللجنة االستشاریة صوب القانون األساسي، وإذا أرادوا التغییر؛ فعلیھم تغییره بمستوًى أعلى.

ینبغي أالّ نمنع أنفسنا  ولذلك بإمكانیة المشاركة. GACفي إطار ھذا التعدیل، ینبغي أن تتمّتع 

 ولذا فإّن ھذا األمر مھم. بعدم المشاركة في ذلك.

ھذا ویتمّثل أحد األمور التي یتعین علینا مناقشتھا في أيٍ من مجاالت التمكین الست نرید 

، نعم، نوّد التمكین من 2حیث یتعین علینا على األقل ذكره في معرض السؤال  المشاركة فیھا؛

حسب االقتضاء،  GACالتصویت المتعلق، على األقل، بالمجال الذي یھّم أجل المشاركة في 

 ولكن ھذین مرتبطان ببعضھما بعًضا. وھلم جًرا وھكذا دوالیك، ولكن ربما لیس الكل.

فعضویة واحدة فحسب تكفیك  مرًة أخرى لزمیلنا الفرنسي المتمیّز، فال عالقة لذلك بالعضویة.

أّما في الوقت  ولكن ذلك أمر آخر سنناقشھ. لقضیة إلى المحكمة.للتمّتع بمكانة تمّكنك من رفع ا

وإّنما نتحدث عن تمكین المشاركة في التصویت إذا أرادوا  الحالي، فإّننا ال نتحدث عن ذلك.

 االستشاري. GACتغییر مجال واحد على األقل، أال وھو الالئحة الداخلیة، فیما یتعلق بدور 

 ي ذلك.لذا، نعم، نرغب في المشاركة ف

 شكًرا لك.

 

اثنین، ینبغي أن  --لدي أكثر من طلب ألخذ الكلمة، ومن ثم یتعین علینا إجراء  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

سیجتمع معنا رؤساء  11:00نحظى بفترة استراحة قصیرة لتناول القھوة ألنّھ في تمام الساعة 

CWG .بالمشاركة 

االتحاد األفریقي، ومن ثم علینا التوقف في الوقت إًذا، لدینا دور ممثلي سویسرا ومفوضیة 

 الراھن.

 شكًرا لك.
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  شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل سویسرا:

علًما بوجود، في الواقع، ھذا  من أجل اإلسھاب قلیالً فحسب بشأن ما قالھ ممثل إیران للتّو.

جھ لفرض تلك الفارق بین المشاركة في آلیات تمكین المجتمع والوضع القانوني الذي تحتا

 إًذا، فھي، في الواقع، قضایا منفصلة. الحقوق.

 GACانطالًقا من طرحنا بأنفسنا األسئلة التي نعتقد أنھا ذات صلة بـ وأوّد إضافة اعتبار آخر.

وأعضائھا، فربما ینبغي لنا عدم التسلیم بأّن الطریقة الوحیدة للمشاركة في صالحیات المجتمع 

 .CCWGتلك تتمّثل في التمّتع بحقوق التصویت التي تقترحھا 

فربما یتمّثل السؤال الذي یمكننا إضافتھ كذلك في عنصر الكیفیة التي نرید بھا المشاركة في 

وربما یعزو ذلك إلى أّن  كین تلك أو في صالحیات المجتمع تلك.في آلیات التم -ذلك التمكین 

 فیمكننا التمّتع بنوع آخر من المشاركة. المشاركة ال تحتاج إلى أن تستند إلى قاعدة للتصویت.

 شكًرا لك.  

 

 في الواقع ھذا ھو الفارق الذي نحاول إدراكھ بین السؤالین الثالث والرابع. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي.

 

 شكًرا جزیالً لك سیادة الرئیس. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

لجنًة استشاریًة أم ال؛  GACوما إذا كان ینبغي أن تظّل  GACرًدا على السؤال المتعلق بدور 

یات ینبغي أن تحافظ على دورھا االستشاري في إطار اآلل -فإّننا نعتقد أنھ ینبغي أن تظل 

 الجدیدة المقترحة.

وزمالء آخرین،  CCWG، فقد تبادلنا اآلراء بشأن ذلك مع 18وفیما یتعلق باختبار اإلجھاد 

 فنحن نعتبره بالفعل ضرورًیا ومناسًبا وندعم التعدیل المقترح إجراؤه على الالئحة الداخلیة.

إنّھ، في الواقع،  بل .GACوفي الواقع، نحن نعتقد أن االقتراح ال یتعارض مع أسالیب عمل 

 أثناء تحسین المساءلة. -بتوافق اآلراء ویحمیھ، مّما یجعل  GACیعّزز قرار 
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 GACوإذا نظرتم إلى الوضع القائم بین أیدینا اآلن، فإّن مجلس اإلدارة ال یستجیب لمشورة 

التشغیل تحفظ مجموعة كاملة من وجھات النظر  GACویقّدم تفسیرات لھا، كما أّن مبادئ 

ومن أجل ذلك، ینبغي عدم طرح أحكام الالئحة  ستقدم في حال عدم وجود توافق كامل. التي

 ولذلك، فإنّنا نؤید ھذا االقتراح أیًضا. الداخلیة للمناقشة.

 شكًرا لك.

 

 شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

فنحن نعرف المواقف  -أعتقد أنني ألحظ بعض األسئلة األخرى، ولكن أعتقد أننا قد ناقشناھا 

لقد كان ھناك بالفعل بعض تبادل اآلراء بشأن  المتعلقة بھذا، ولذا علینا أن تتوقف اآلن بالفعل.

 ، وسوف تكونوا قادرین على تقدیم إجابتكم رًدا على السؤال.18اختبار اإلجھاد 

أعتقد أّن ھذه األسئلة لیست سیئة ألنھا أثارت مناقشًة جیدةً إلى حّد بعید،  -وبالتالي فإن الھدف 

 .11:00إًذا، فلنتوقف ھنا في الوقت الحالي ونستأنف في تمام الساعة  في الواقع.

فنبدأ على األقل النقاش حول  -وسوف نجد طریقًة ما لذلك  ما لم نتطّرق إلیھ فھو األمر األخیر.

ربما، توم، إذا أمكنك االنتقال سریًعا إلى السؤال األخیر وھو السؤال  النقطة األخیرة أیًضا.

 ولكنني أعتقد أننا بحاجة بأن نحظى باستراحة تناول القھوة اآلن و، نعم، .IRPئر حول ھیئات الدا

 .11:00معرفة ما یمكننا استخالصھ من الرؤساء بالمشاركة والفریق القانوني في تمام الساعة 

 شكًرا جزیالً لك.

 

 [ استراحة قھوة ]

 CCWGمع  GACجلسة 

  

 رجاًء تفضلوا بالجلوس. دید.مرحًبا بكم من ج  الرئیس شنایدر:

بالمشاركة معنا، بما في ذلك،  CWGیسعدنا وجود رؤساء  شكًرا لكم جمیًعا على العودة.

 أیًضا، إذا كنت على صواب، الخبراء القانونیین الذین یعملون معھم في الغرفة.
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 .GACقد أبدأ بتقدیم تحدیث للرؤساء بالمشاركة لدینا عّما وصلت إلیھ 

إلى اتفاق سیتم اإلبالغ عنھ بشأن  GAC، لقد توصلت CWGأوالً وقبل كل شيء، فیما یخص 

، وإن لم یكن قد تم اإلبالغ عنھ بالفعل؛ فسیحدث ذلك قریبًا، أثناء تناول طعام CWGالرد على 

إلى  CWGتوافق على إرسال اقتراح  GACویعني ذلك بصورة أساسیة أّن  الغداء الیوم.

ICG شروط عمل  -إلى العالقة والظروف  مع اإلشارةCCWG.  وباإلضافة إلى ذلك، فقد

بالفعل مناقشات مكثّفة بشأن الكثیر من، ولكن لیس كل، جوانب القضایا أو  GACأجرت 

 الحالي. CCWGاألسئلة ذات الصلة فیما یتعلق بعمل 

الً فھي مسألة آلیات أّما النقطة الوحیدة التي لم نجد الوقت لتناولھا حتى اآلن بصورة أكثر تفصی

IRP.  وسیتعین علینا بطریقة أو بأخرى إیجاد الوقت لتبادل اآلراء فيGAC .في ھذا الصدد 

في  GACالمحتمل ودور  GACلقد أجرینا إلى حٍد كبیر بعض تبادل اآلراء بشأن الدور 

رك في ھیكل تمكین المجتمع الجدید فیما یتعلق بصالحیات المجتمع وإلى أي مدى ینبغي أن تشا

GAC .ولذا، فقد كان ذلك النقاش  في ذلك، وفي إطار أیة طرق، وھلم جًرا وھكذا دوالیك

 ولذلك ھذا ال یرمي إالّ إلى تحدیثكم بما وصلنا إلیھ. ُمثیًرا للغایة، ولكن بالطبع لم یتم إنھاؤه.

، CCWGقد یكون من المفید معرفة أّنكم قد عقدتم الكثیر من الجلسات المكثفة على جانب 

ابتداًء من یوم الجمعة، حتى أمكنكم أن تقّدموا لنا تحدیًثا بشأن التطورات التي تجري في 

CCWG  بصورة أساسیة منذ المقالة التي أرسلتموھا من أجل التعلیقات العامة والتي أصبح

 .CCWGلدینا وفًقا لھا معلومات محّدثة وعلى أحدث مستوى بشأن المناقشة في 

 ر.إًذا فلكم جزیل الشك

 

 طاب صباحكم.  لیون سانشیز:

 لدینا عرض تقدیمي.

 على استقبالنا، وعلى االجتماع معنا. GACاسمحوا لي أن أبدأ بتوجیھ الشكر ألعضاء  حسًنا.

لقد حصلنا على مساھمات ُمثمرة للغایة من األعضاء الذین مّثلوا ھذه اللجنة في إطار 

CCWG. ن تظّل مشاركتكم بّناءةً كما ھي.ولذلك فإّننا ممتنون للغایة لكم، ونأمل أ 
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أساًسا  NTIAھي عملیة دعت إلیھا  IANAكما تعلمون جیًدا، فإّن انتقال دور اإلشراف على 

  وفي البدایة.

 فھالّ عرضت الشریحة التالیة من فضلك.  

العام الماضي عن عزمھا أن تخطو خطوةً  NTIAإّننا نشّكل جزًءا من عملیة انطلقت بإعالن 

داعًیا في خضم  ICANN، فینبغي أن تكون IANAأخرى في سبیل نقل مھام اإلشراف على 

بغرض االھتمام باقتراح أسماء النطاقات  CWGوكذلك  ICGولذلك أُسست  ھذه العملیة.

للنظر في اقتراح األرقام وخطة  CRISPكما أًنشئ فریق  .IANAانتقال دور اإلشراف على 

IANA .الواردة من مجتمع البروتوكول 

، ونتوقع إرسال اقتراح األسماء إلى ICGعلًما بأّن كافة ھذه االقتراحات قد أُرسلت بالفعل إلى 

ICG  قریبًا بحیث تتمّكنICG .من الجمع بین االقتراحات الثالثة 

لزیادة وتعزیز المساءلة داخل بعض المعاییر والشروط الالزمة  NTIAوقد وضعت 

ICANN.  ومن أجل ذلك أُنشئتCCWG.  علًما بأنّني ُرفقة توماس ریكیرت وماثیو ویل

 نشغل مناصب الرؤساء بالمشاركة.

 .CCWGلذلك أوّد أن أُبّین لكم كیف نّظمنا عملنا في إطار مجموعة مساءلة 

وقد قبلت  المساءلة والشفافیة. لقد أوكلت إلینا مھمة صیاغة اقتراح یرمي إلى تعزیز آلیات

مجموعتنا ھذه المھمة، ویتعین علینا أساًسا أن نضع اقتراًحا یرمي إلى تعزیز الشفافیة والمساءلة 

الذي لھ عالقة بتلك اإلجراءات  1مسار العمل  ولذلك نقسم عملنا إلى خطین، وھما: ICANNفي 

األقل، بحلول وقت حدوث االنتقال، و،  واآللیات التي یجب أن تكون موضوعة أو ملتَزم بھا، على

ومن الجلي ھنا أّن  الذي یرّكز على االلتزامات األطول مدًى. 2من ناحیة أخرى، مسار العمل 

 لدینا مزیًدا من الوقت لتنفیذ ھذه اآللیات، وأنّھا ال ترتبط ارتباًطا مباشًرا بلحظة حدوث االنتقال.

من أجل اإلجراءات واآللیات التي یجب أن تكون ولذلك فإننا نعكف اآلن على ھذا االقتراح 

 موضوعة أو على األقل ملتَزم بھا بشّدة قبل حدوث االنتقال.

علًما بأنّنا سنواصل في وقت الحق أنشطتنا داخل المجموعة من أجل النظر في الشروط 

 الالزمة لمسار العمل الثاني.

 الشریحة التالیة من فضلك.  
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شخًصا یمثلون  26ولدینا  شخًصا تقریًبا. 146فلدینا  بعھا في علمنا.وفیما یلي الطریقة التي نتّ 

ولدینا أعضاء من كافة األقالیم،  أعضاء وفق ھذا التوزیع الجغرافي الذي ترونھ على الشاشة.

وبناًء على ذلك  كما أّن لنا تمثیل داخل مجموعات أصحاب المصلحة وكذلك الدوائر االنتخابیة.

 افي فحسب.فلیس لدینا تمثیل جغر

مكالمًة واجتماًعا حتى الیوم، بما في ذلك االجتماعات المباشرة في فرانكفورت  94وقد أجرینا 

وإسطنبول، باإلضافة إلى االجتماعات التي ُعقدت في سنغافورة والجلسات التي نعقدھا ھنا في 

أكثر من  ولقد أمضینا ونخطط لعقد اجتماع مباشر آخر الشھر المقبل في باریس. بوینس آیرس.

وبالطبع أجرینا عدًدا كبیًرا من المعامالت  ساعة عمل تطوعي في تنسیق ھذا االقتراح. 5500

 من خالل قوائم عناوین البرید اإللكتروني الخاصة بنا.

یمكنكم معرفة أّن كل ھؤالء المتطوعین قد عملوا بجٍد من أجل تنسیق اقتراح بھدف تناول 

 ل.الشروط الالزمة لمسار العمل األو

واآلن أوّد أن أعطي الكلمة للرئیس بالمشاركة السّید توماس ریكیرت كي یشرح لكم الجوانب 

 الرئیسیة لالقتراح الجدید.

 شكًرا لك.

 توماس.

 

الحتوائنا ومنحنا  GACأوّد اقتفاء أثر لیون في توجیھ الشكر إلى  شكًرا جزیالً لك، لیون.  توماس ریكیرت:

 الفرصة لشرح الوضع الحالي لعملنا.

 الشریحة التالیة من فضلك.

لعلكم تتذكرون، وأنا بصدد الحفاظ على ذلك موجًزا بشّدة، أّننا قد خلُصنا إلى نتیجة مفادھا أّنھ 

دولًة  بوسعنا بناء كافة آلیات المساءلة المطلوبة بعیًدا عن ھذه اللبنات األساسیة األربع التي تشبھ

ولذلك فإّننا نستخدم تشبیھ دولة یكون لدیك فیھا  تتمّیز بتقسیم السلطات والضوابط والموازین.

وسیكون لدیك سلطة تنفیذیة، التي  األشخاص أو السلطة التشریعیة التي ستمّثل مجتمًعا ُممّكًنا.

والقیم في ، والدستور، الذي سیمّثل المبادئ والمھمة األساسیة ICANNستمّثل مجلس إدارة 

ویمكننا رؤیة  الداخلیة، والسلطة القضائیة، التي ستمّثل آلیة مراجعة مستقلة. ICANNالئحة 

 الطریقة التي ستتفاعل بھا ھذه األمور األربعة في الشریحة التالیة.
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وفًقا  -وسوف نناقش ذلك بعد ھنیھة، الشریحة التالیة من فضلك  -وبالتالي فإّن المجتمع الُممّكن 

وسوف  .ICANNننا الحالي، سوف یشّكل ھیكل منظمات الدعم واللجان االستشاریة ولُحسبا

 تتمّتع منظمات الدعم واللجان االستشاریة ھذه بحقوق التصویت.

لقد توّقعنا، في مسودة اقتراحنا، أّن كافة المجموعات، كافة منظمات الدعم واللجان االستشاریة، 

 SSACونظًرا لدور وطبیعة  أصوات.، ستكون لھ خمسة RSSACو SSACباستثناء 

وسوف یكون بوسع ھذا  الخاّصین؛ فقد اعتقدنا أّن صوتین سیكونان كافیین لھما. RSSACو

 المجتمع الُممّكن، كما نُطلق علیھ، ممارسة بعض الحقوق.

 أو یمكنك االنتقال إلى شریحتین أو ثالث. الشریحة التالیة من فضلك.  

والخطة اإلستراتیجیة وخطة  ICANNة ونقض میزانیة وسیكون لدیھ الصالحیة لمراجع

ولكن ما یھّم تذكره، وأنت تعلمون  الداخلیة. ICANNالتشغیل، كما سیكون لھ رأي في الئحة 

علًما بأّن الالئحة الداخلیة العادیة ھي  ذلك بالفعل، ھو أّننا نُنشئ مجموعتین من اللوائح الداخلیة.

شاور مع مجلس اإلدارة، نقض القرار الذي اتخذه مجلس حیث یمكن للمجتمع، بعد عملیة الت

بعد حدوثھ، بعد اتخاذ قرار بشأن تغییر الالئحة الداخلیة لضمان أّنھ من أجل  ICANNإدارة 

تغییرات ھذه الالئحة الداخلیة العادیة، یملك المجتمع وظیفة رقابة بھدف ضمان تماشي تغییرات 

واالتصاالت، أي المشاركة التي حدثت قبل اتخاذ مجلس  الالئحة الداخلیة بالفعل مع المداوالت

وینبغي عدم خلط ذلك بالتغییرات التي یتعین إجراؤھا لالئحة  أي قرار. ICANNإدارة 

واللوائح الداخلیة األساسیة ھي تلك اللوائح الداخلیة التي تعتبرھا مجموعتنا  الداخلیة األساسیة.

كذلك لھا بصفتھا منظمًة، نظًرا ألّن ھذه اللوائح ، وICANNأمًرا ضرورًیا للغایة لعملیات 

 ICANNوسیمّثل ذلك، على سبیل المثال، مھمة  ینبغي أن تكون أكثر قوًة، ولكن لیست نھائیة.

 وقیمھا األساسیة والتزاماتھا.

وفي الوقت  أالّ تُقحم المھمة في مجاالت أخرى. ICANNنحن نقّر إقراًرا أّنھ یتعین على 

في بیئة سریعة التغّیر، وبالتالي یتعین علینا االحتفاظ ببعض المرونة من  ICANNنفسھ، تعمل 

ولكن ینبغي أالّ یحدث ذلك إال  كذلك األجزاء األساسیة لالئحة الداخلیة. ICANNأجل تغییر 

 إذا تآزر المجتمع واستوفى مستوى تصویت مرتفع للغایة إلجراء ھذه التغییرات.

الفرصة إلقالة المدیرین الفردیین وكذلك استدعاء مجلس اإلدارة كما سیحظى المجتمع الُممّكن ب

بأكملھ في الحاالت التي یفّضل فیھا المجلس تجاھل رغبات المجتمع أو مخالفة المبادئ 
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ولكن ینبغي أن یكون ذلك، وینبغي أن یكون  الداخلیة. ICANNالمنصوص علیھا في الئحة 

 ذلك واضًحا للغایة، المحاولة األخیرة.

 ریحة التالیة من فضلك.الش

 الشریحة التالیة من فضلك.

إًذا، لقد حّددنا اللوائح الداخلیة العادیة مقابل اللوائح الداخلیة األساسیة، ویمكننا االنتقال إلى 

 الشریحة التالیة من فضلك.

وأخیًرا، فإّننا نعكف على تعزیز وتحسین آلیات طعن مستقلة، بحیث یمثّل ذلك إعادة نظر 

تُجري بالفعل عملیة مراجعة  ICANNومن األھمیة بمكاٍن أن نالحظ أّن  .IRPوكذلك 

ولذلك فإنّنا نفكر في تحسین ھذه اآللیة من أجل  مستقلة، ولكن یعتبر البعض ذلك غیر كاٍف.

خدمة المجتمع، أي أّن األطراف المتضررة ستتوقع اتخاذ قرارات لیس بشأن الجوانب 

 ساس الدعوى أیًضا.اإلجرائیة فحسب؛ وإّنما بشأن أ

أّن القرار كان خاطًئا، ولكن اتُّبعت مراعاة األصول  IRPوقد كانت ثّمة حاالت قررت فیھا 

 في المستقبل. ICANNالقانونیة، ونعتقد أّن ھذا أمر غیر مقبول في 

متاحًة بدرجٍة أكبر، وینبغي أن تكون تكلفتھا معقولًة، ونحن  IRPوكذلك، ینبغي أن تكون 

ندرس تشكیل لجنة دائمة مكونة من سبعة أعضاء یُختار من بینھم عضو لجنة واحد أو ثالثة 

 التخاذ قرارات بشأن حالة فردیة.

ة لسلطات واآلن، لقد طرحنا ذلك للتعلیق العام، والخبر السار ھو أّننا قد تلقینا دعًما كبیًرا للغای

وقد تلقینا دعًما كبیًرا كذلك لمراجعاتنا لعملیة  المجتمع ولھذا اإلعداد األساسي لتقسیم السلطات.

ورغم ذلك، فھناك تفاصیل ینبغي تنقیحھا ومواصلة العمل  إعادة النظر والمراجعة المستقلة.

 علیھا، ولكن الخبر السار ھو أّن ھذا األمر یمكن أن یظلّ كما ھو.

 كر أّنھ توجد بصورة أساسیة ثالثة مجاالت مفتوحة یتعین علینا مناقشتھا، أحدھا التنّوع.جدیر بالذ

ولذلك تقّدم العدید بطلب مفاده أنّھ یتعین علینا أن نجعل التنوع جزًءا ال یتجزأ من عملنا، لیس 

لذلك و وثانیھا انفتاح النظام ومرونتھ. من حیث الطموح فحسب وإّنما في ُمخبري تفعیل التنوع.

 أو مجتمعھا. ICANNیتعین علینا تصمیم النظام بطریقة تُتیح لنا التغییر واالعتماد إذا تغّیرت 

إلینا بأنھما ال یرغبان في االنخراط في  SSACو SSACفعلى سبیل المثال، لقد أوعزت 

ولكن ھذا  مخطط تصویت، ولكنھما یفّضالن بدالً من ذلك، الحفاظ على دورھما االستشاري.

 م سیسمح لنا باعتماد حالتیھما وتغییرھما حال وجود ھذه الحاجة مستقبالً.النظا
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وأخیًرا، لقد ُطلب منا أن ننظر أكثر في نموذجنا المرجعي؛ أي المتابعة التي تُعد بمثابة وسیلة 

قانونیة ترمي إلى تمكین المجتمع من ممارسة صالحیات معینة، وقد أنجزنا الكثیر منذ الجمعة 

وبذلك، أوّد تسلیم الكلمة إلى الرئیس بالمشاركة  یوم منذ حلّلنا التعلیقات العامة.الماضیة، وال

وسوف یوّضح لكم ھذا األمر من خالل تحلیل التعلیقات العامة والنتائج الناجمة  السّید ماثیو.

 عنھا من أجل مداوالتنا الالحقة.

 

 سأتحدث باللغة الفرنسیة. شكًرا لك، توماس.  ماثیو ویل:

حو ما جرى وصفھ، فإنّني وصدیقي الرئیس بالمشاركة السّید توماس، نعتذر عن تحّدثنا على ن

 فأنا أعمل مزیًجا من اللغات ھنا. بالفرنسیة.

إّن إحدى المھمة بالنسبة لنا، وأعتقد أّنھا للمجتمع برمتھ، ھي أّن ھذا األسبوع ظللنا نعمل على 

روط الستة التي أعدتھا مجموعة ولدینا ھنا الش .CWG IANAتنسیق مجموعة انتقال 

 .ICGوھذا أحد جوانب المعاییر الالزمة للموافقة على ھذا االقتراح قبل تقدیمھ إلى  األسماء.

موجودة جمیعھا لدینا في تقریرنا األولي، وتستند بعد ذلك إلى  -معاییر المشروطة الستة، أولھا 

العام، یمكن التوّصل إلى المجموعة  المساھمات التي تلقیناھا من المجتمع بعد فترة التعلیق

 الكاملة لھذه النقطة ألنھ لم یُثار أي اعتراض بشأن الشروط األساسیة لمجموعات األسماء.

 ولذلك كانت ھناك شروط معینة، ولكننا على ثقة تاّمة بالقدرة على تحقیق ذلك كلّھ واستیفائھ في إطار

 بأسرھا. IANAو ICGور اإلشراف على جدول زمني من شأنھ أن یساعد على عملیة انتقال د

ولن أُشیر مرًة أخرى إلى الركائز األساسیة  ما المساھمات األخرى التي تلقیناھا من المجتمع؟

األربع التي تمثّل القوى األساسیة والقوى التكمیلیة ألنھا القت تأییًدا من معظم التعلیقات 

ن تحدید القیم الجوھریة والبعثات، وأھداف كما أّیدت مبدأ القوانین األساسیة فضالً ع الواردة.

ICANN .تحدیًدا أفضل 

ونوّد  ومع ذلك، في خضم ھذه العناصر، توجد بعض الموضوعات التي ینبغي مناقشتھا أیًضا.

أن نتطّرق إلى بعضھا، ولكن من الجید معرفة أّن لدینا حمایة بشأن ما قد یؤثر على اختصاص 

ICANN. عة المنتظمة على وفیما یتعلّق بدمج المراجICANN -  عملیة مراجعةICANN 

مسؤولًة وشفافًة، وكذلك بعض الجوانب األخرى المتعلقة بالعالقة  ICANNولذلك فقد تكون 

 وحكومة الوالیات المتحدة. ICANNبین 
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ھذا وتوجد بعض القضایا األخرى التي یتعین علینا مواصلة تفصیلھا قلیالً، والتي یتعین 

عملیة المراجعة المستقلة القیم أو المبادئ األكثر أھمیًة، وتوجد بعد ذلك  وتستوفي تنقیحھا.

بعض القضایا التي ینبغي مناقشتھا بمزید من التفصیل ألننا قد تلقینا المساھمات والمداخالت من 

 المجتمع.

وقد أوضح توماس بصورة أساسیة كیف عّدلنا رأینا بشأن نموذج العضویة فضالً عن كیفیة 

 قضیة أو بشأن إمكان ممارسة الصالحیات. تأمین أي

فھي لیست ھدًفا في حد ذاتھا، ولكن  .ICANNھذا وینبغي للحكومات المساھمة في التنّوع مع 

 .ICANNیتعین علینا التفكیر في التنوع داخل 

علًما بأّنھ  لما یبدو علیھ المجتمع نفسھ بعد فترة التعلیق العام. -و ICANNمساءلة مجلس إدارة 

وسیتعین علینا مواصلة العمل  .ICANNین علینا مناقشة معاییر السلوك وإدارة كافة آلیات یتع

وقد أشارت بعض الحكومات إلى  وسوف نناقش ھذه القضایا. على ذلك خالل ھذا األسبوع.

وھذه قضایا معروفة جیًدا في  بعض جوانب ھذه القضیة التي ینبغي تسلیط الضوء علیھا.

 والمؤسسات الحكومیة منذ فترة.المنظمة العامة، 

مساھمًة،  60فنوّد القول إّن من بین  -وھي الشریحة األخیرة  -وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة 

وأوّد حقیقًة  وھي ُمدرجة ھنا في قائمة ُمرتّبة ترتیبًا أبجدیًا. وردت ثمانیة منھا من الحكومات.

وھذه  شتركوا بكل تأكید في عمل داخل المجتمع.التوّجھ بالشكر الحار إلیھم جمیًعا، ألّنھم ا

ویعني ذلك أننا تلقینا الكثیر من المواد في تعلیقاتھم، علًما بأّن المشاركین  مساھمة جوھریة.

 وأعضاء الحكومات وممثلیھا عناصر أساسیة لمجموعتنا.

العواصم  ، ولكنھا تھم كذلكGACوھذه القضایا تھم  إّننا نفكر في أمور الحوكمة واالنتقال.

 التي تتابع ھذه العملیة عن كثب.

وسوف نُجیب على  ولذلك، أعتقد أّنھ یتعین علینا اآلن أن نصّب تركیزنا على المراحل المقبلة.

 كافة أسئلتكم.

 شكًرا لك توماس شنایدر.

لدینا الكثیر من األمور التي یجب  شكًرا لكما على عرضكما. شكًرا جزیالً للرئیسین المشاركین.

 لذلك دعونا نفتح الباب لألسئلة والتعلیقات. شتھا في وقت قصیر.مناق
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، ألنّنا لم نتناول IRPاستخدام جزء من ھذه الجلسة فیما یخّص  GACإّنني أطلب من أعضاء 

ھذا الموضوع بالمناقشة فیما بیننا، ویتعین علینا أن نطرح سؤاالً بأن نطرح ھذا السؤال على 

 اع باریس.لیكون جاھًزا الجتم GACأعضاء 

وال أعلم إن كانت ھناك بعض القضایا األخرى، وبعض األسئلة األخرى التي قد تُثار بعد ھذا 

 ومن ثم یتعین علینا، بصورة أفضل، تحدید ما جرت مناقشتھ ھذا األسبوع. العرض أم ال.

 أرى ممثل البرازیل یوّد التحّدث.

 

ل االعتراف بالقدر الھائل من العمل وجودة العمل الذي رؤساء المجموعة بالمشاركة، ومن أج -  ممثل البرازیل:

 ونحن نرید أن نساھم بفعالیة في نجاحھ. تم استثماره والذي نشارك فیھ.

ونحن نُدرك أّن ھناك عدد قلیل من  لن تشیر تعلیقاتي بالضبط إلى العرض الذي تم إجراؤه.

یتعلق بنموذج اآللیة، والذي یُعد  وھناك بعض البدائل فیما االحتماالت التي ال تزال قید البحث.

وربما  .GACوقد عكفنا على مناقشة كیف یمكننا توفیر المساھمات في  نموذًجا للمشاركة.

 یعلق الزمالء اآلخرون على ذلك.

ھو أننا نعتبر  -وھذا ال یشیر بالضبط إلى العمل الذي عكفتم علیھ  -ولكن النقطة التي أوّد أن 

رحة والتي ھي قید التطویر تجري بصورة محدودة للغایة ال تتسم أن ممارسة المساءلة المقت

وبالفعل، نعتقد أّننا قد نبذنا بعض األفكار المثیرة  بالحریة الحقیقیة الستكشاف الخیارات المتاحة.

وحتى  لالھتمام للغایة ألنھا ال تتوافق مع الھیكل القانوني القائم والقواعد واإلجراءات الحالیة.

لى التعلیقات المقّدمة من الخبراء القانونیین، یصبح من الواضح أّن السیاق الذي حینما ننظر إ

 نسیر وفقًا لھ محدد سلًفا.

ولكننا نوّد  فنحن نعمل تحت ضغط الوقت. واآلن، ال بأس من إجراء تقییمنا في ھذه المرحلة.

وجود بعض  حًقا أن نرى في تقریركم النھائي الذي یمكن كذلك أن تُشیروا فیھ إلى إمكان

القضایا التي لم تُتناول بصورة مالئمة والمتعلقة بالوالیة القضائیة والحوكمة والقضایا التي 

 أُثیرت وتستحق استجالئھا إلى مدًى أبعد.

ونوّد أن نرى ھذه المرحلة االنتقالیة غیر مُستفیضة، أي أالّ تُعتبر ُمستفیضًة، ولكن أن تُفضي 

أن نفعل  -وأعتذر للزمالء الذین استمعوا إلي من قبل  -قبل وكما أشرت من  إلى مرحلة أخرى.

ذلك بطریقة ال تھدد المعاییر والمعلمات المتفق علیھا التي نعمل جمیًعا بموجبھا والتي نوافق 
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لذلك نتحدث عن الحفاظ على األمن واالستقرار والنھج من األدنى نحو  -ولكن  علیھا تماًما.

ولكن، بدالً  -ولذلك فال شيء  وذج حوكمة بقیادة حكومیة دولیة.فنحن ال نتطلع إلى نم األعلى.

من ذلك، فإّننا نفكر في نموذج من شأنھ أن یعكس القواعد المتفق علیھا طوًعا والتي ستحكم 

ICANN .على ھذا النحو وعدم العمل في حالة محددة سلًفا وثابتة یتعین علینا أن نكیّف أنفسنا علیھا 

في  ICANN، والتي ناشدت NETmundialوھذه الرؤیة، كما أشرت إلیھا من قبل، نقلتھا 

منظمة دولیة  ICANNوثیقة خارطة الطریق الخاصة بھا بأن تُفضي ھذه العملیة ألن تصبح 

 مستقلة عالمیة بالفعل، سریعة االستجابة حًقا الحتیاجات أصحاب المصلحة لدینا.

الثانیة على التزامنا بالعملیة والتھنئة على العمل والتأكید على ثقتنا  لذلك، من خالل التأكید للمرة

في الخاتمة الناجحة لھذه المرحلة األولى؛ نود التأكد بالفعل من عدم توّقف العملیة عند ھذا 

 الحد، ومن أننا سنواصل استكشاف األمور دون القیود التي كنا نعمل في إطارھا.

بطریقٍة ما، لدینا باب مفتوح  -ولكن  لغة لیست، بالطبع، مناسبًة.لقد استخدمت للتّو صورًة من 

فنحن  للخروج، ونحن، بطریقةٍ ما، نقصر أنفسنا على البقاء في الداخل، ولیس التطلّع إلى بدائل.

 -ولكننا ال نلمس أساسیات  -نضع صورةً على الحائط ونضع بعض أحمر الشفاه ونحاول أن 

حكومتي تشّكل جزًءا من ھذا المجتمع، ونحن  -ونحن  ذلك كمجتمع. أعتقد أّنھ یتعین علینا فعل

ونوّد أن نساھم وأن نخلُص إلى ھذا النموذج الذي من  نعتبر أنفسنا جزًءا ال یتجّزأ منھ أیًضا.

 شأنھ أن یعكس ذلك.

 شكًرا لك.

 

 معنا اآلن ممثال كندا وفرنسا. شكًرا لك، ممثل البرازیل.  الرئیس شنایدر:

 

 بالمشاركة لحضورھم معنا الیوم. CCWGشكًرا جزیالً لك، سیادة الرئیس، وشكًرا لرؤساء   ندا:ممثل ك

والقیمة  18ھذا األسبوع حیث ُطرح اختبار اإلجھاد  GACلقد أجرینا عدة مناقشات داخل 

 وتساءلت فقط عّما إذا كان من المحتمل أن یكون بإمكان الرؤساء بالمشاركة توضیح .11الجوھري 

 .GACد أو عملیة التفكیر وراء ھذه األمور من أجل مواصلة إبالغ مناقشاتنا في إطار القص

 شكًرا.
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وبعد ذلك، لدي ممثلي فرنسا  ربما نمنحك الفرصة للرّد على ھذین البیانین ومن ثم المواصلة.  الرئیس شنایدر:

 وإسبانیا وإیران.

 

ممثل البرازیل وأوّد بدء مالحظاتي بتوجیھ الشكر لممثل أوّد الرّد على  شكًرا، سیادة الرئیس.  توماس ریكیرت:

 فقد كانت ُمثمرًة للغایة. البرازیل على مساھماتھ البارزة خالل عملنا.

وھناك العدید مّمن  .ICANNفي الواقع، أعتقد أننا على وشك إجراء تغییرات جوھریة للغایة لـ

 ا أعتقد أننا نبدأ من نقطة االنطالق حًقا.ولذ یعتقدون أننا قد ال نتجاوز ما یعتقدون أنّھ ُمثمر.

لقد تمّثلت المنھجیة التي طبقناھا على أنّنا قد رّسخنا في البدایة الوضع الراھن آللیات مساءلة 

ICANN.  وراجعنا بعدھا التعلیق العام الذي تلّقیناه العام الماضي بعد اإلعالن الذي أجرتھ

ائج مداوالتنا بھدف التوّصل إلى قائمة الشروط التي ومن ثم أضفنا نت حكومة الوالیات المتحدة.

وقد أفضى  تعزیًزا جوھرًیا. ICANNشعرت مجموعتنا بضرورتھا من أجل تعزیز مساءلة 

 بنا ذلك إلى بعض النماذج الالزمة للتنفیذ.

ولكن بما أننا نعمل على نھج عمل  وأعتقد أن مجموعتنا لم تتخلَّ عن بعض النماذج دون تفكیر.

وقد فعلنا ذلك مرةً  على التوافق، فقد ناقشنا الخیارات المختلفة القائمة مع المجموعات.قائم 

أخرى الجمعة الماضیة، حیث ُدعي أفراد مجموعتنا إلى تقدیم رؤیتھم المثالیة حول الكیفیة التي 

ك وقد استمعنا إلى ذل العمل وفقًا لھا من الناحیة القانونیة، وما إلى ذلك. ICANNیتعین على 

ومن ثم بات واضًحا أنّھ كان یوجد حل یستوفي معظم المعاییر  وفّكرنا ملًیا في الخیار. كلّھ.

 لذا فھي عملیة ُمملّة. ومن شأن ذلك اجتذاب غالبیة المجموعة.

ولكنني أتفق تماًما معك بالتأكید على أنّھ یتعین علینا توفیر مزیٍد من األساس المنطقي بشأن 

المجموعة ولیست متابعة بعض الخیارات التي كانت مطروحة على القرارات التي طرحتھا 

 الطاولة.

وفیما یتعلق بتعلیقك على الشمولیة أو إجراء مناقشة داخلیة دون النظر في كافة الخیارات التي 

یمكن أن نملكھا، فبالتأكید یمكننا ویتعین علینا العمل بجد على اشتمالنا بصورة كلیة على 

تعین علینا التأكد من حصولنا على مزیٍد من التعلیقات من المجتمع الدولي وی المستوى العالمي.

 كي نطرحھا في المعادلة بینما نمضي قدًما نحو توافق في اآلراء.

 

  80من  56صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

وأعتقد أّن ذلك لم یسبق لھ مثیل في  -ولدینا  لقد حاولنا اتخاذ بضعة تدابیر من أجل التواصل.

ًرا ونعقد جلسات عبر اإلنترنت فحسب؛ وإّنما ونحن لم نُصدر تقری تقریبًا. ICANNتاریخ 

أعددنا كذلك رسوًما بیانیة، وقد رأیتم بعضھا الیوم، بھدف المساعدة في التوضیح والفھم، 

ألولئك الذین لیسوا على درایة بقراءة التقاریر المطولة والصیغة القانونیة، بغیة فھم أفضل لما 

ولكننا قد نشرنا التقریر أیًضا بكافة لغات األمم  نضطلع بھ ومساعدتھم على اإلدالء بتعلیقات.

بشأن الكیفیة  GACولكننا نقّدر بالتأكید التعقیبات الواردة من  المتحدة بھدف التواصل الفعلي.

 التي یمكننا بھا التحّسن في سبیل سعینا ألن نكون أكثر شمولیًة.

وقد أمضینا الكثیر من  طاولتنا.وأّود أن أختتم بالقول أّن مسألة الوالیة القضائیة مطروح على 

ومع ذلك فإنّنا على درایة بإطار الفرصة المحدود من حیث الوقت وحاجتنا  الوقت في مناقشتھا.

 .1إلى التركیز على التغییرات المطلوبة بصورة أساسیة في ما نُطلق علیھ اسم مسار العمل 

وأوّد القول أّنھا مسألة متعددة  ولكن مسألة الوالیة القضائیة قید التداول وسیتواصل تداولھا.

وإنما ھي مسألة متعلقة بالقانون  فالمسألة لیست متعلقًة بموقع المقر الرئیسي فحسب؛ الجوانب.

فھي مسألة متعلقة بماھیة القانون الذي  الُمبرمة مع األطراف المتعاقدة. ICANNالحاكم لعقود 

، عندما تفرض ICANNعن  ، وكذلك الناجمةICANNینبغي أن یحكم في النزاعات ضد 

وقد خلصت مجموعتنا مبدئیًا  ونحن ننظر في ذلك كلّھ. عقوبات على األطراف المتعاقدة معھا.

إلى أّنھ یتعین علینا، بینما نمضي قدًما، إجراء تحلیل لما إذا كان ھناك، على كل حال، جوانب 

ت القضائیة األخرى من أجل تُظھر فیھا الوالیة القضائیة الحالیة أوجھ قصور مقارنًة بالوالیا

 تحقیق شروط المساءلة التي نراھا.

وكذلك، فإّننا نعمل على اآللیات البدیلة لتسویة المنازعات، والتي أشرنا إلیھا بإیجاز، وذلك للحد 

ولذا، فإّننا نرغب في التخفیف من مخاطر  من احتمال لجوء األطراف بالفعل إلى المحاكم.

رنا إلى الدخول في مناقشة بشأنھا، ولكن كي نجعل ھذا النموذج والیة قضائیة معینة باضطرا

مستمر ذاتًیا، بدرجةٍ ما حیث لدینا كافة الضوابط والموازین المطلوبة، ولذلك ال یحتاج أي 

 شخص إلى التصعید إلى مستوًى یتطلب اللجوء إلى المحاكم.

 ة إلى ماثیو.بالنسبة للسؤال التالي، استجابًة لممثل كندا، أوّد إعطاء الكلم

 

 سأتحدث باللغة الفرنسیة.  ماثیو ویل:

 ، عذًرا، ھو اختبار إجھاد ناقشناه باستفاضة.18-19اختبار اإلجھاد رقم 
 

  80من  57صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

ومن  .GACاسمحوا لي أن أذكركم بأننا قد نظرنا في تغییر قواعد اإلجراءات التي وضعتھا 

 لبیة.شأن ذلك أن یؤدي بنا إلى عملیة اتخاذ القرارات على أساس األغ

یبدو بعض األطراف المعنیة معتقدین أّنھ من شأن ذلك أن یعّزز إلى حد كبیر من تأثیر 

ولذا شاب األمر بعض المخاوف إزاء حقیقة أّن ذلك یتوافق مع  .ICANNالحكومات على 

 وھذا ھو مصدر اختبار اإلجھاد. لعملیة االنتقال. NTIAالمعاییر التي وضعتھا 

ًة لجمع كافة المعلومات وكافة الحاالت القصوى أیًضا وكذلك لتفادي وقد ظلّت مجموعتنا مفتوح

الحكم على االحتماالت، مع أخذ مخاوف كافة األطراف في االعتبار، ألننا نتعامل ھنا مع 

وقد ُعقدت الكثیر من المناقشات  ولذلك فقد أُخذت جمیع ھذه المخاوف بعین االعتبار. المخاوف.

ّننا واصلنا عملیات تبادل اآلراء عن طریق رسائل البرید اإللكتروني ، ألGACذھاًبا وإیابًا مع 

وأعتقد أنّھ یتعین علینا تسلیط الضوء على الكیفیة التي  أو الخطابات المختلفة بشأن ھذه القضایا.

 ونحن ندرس جوانب التطویر في اختبار اإلجھاد القائم. طّورناھا بھا.

 .CCWGاء بعض عملیات تبادل اآلراء بین الحكومات ولذلك تم تعدیل االقتراح األول عقب إجر

وبالتالي فإّن االقتراح األول، ھذا  لذلك فقد أعربت كل ھذه األطراف عن وجھات نظرھم.

االقتراح، االقتراح الحالي، یجب أن یكون متوافقًا مع الممارسات الحالیة، وینبغي أالّ أن یقیّد 

GAC ولذلك، فإّن االقتراح الذي تم طرحھ  رق عملھا.في تطوراتھا المستقبلیة المحتملة لط

، أن یشارك في بعض GAC، عند تلقي مشورة ICANNیدل على أنّھ ینبغي لمجلس إدارة 

من خالل  GACاإلجراءات التي من شأنھا أن تكون ذات طابع إلزامي بمجرد تحقیق مشورة 

 فھو یُجرى على أساس طوعي. ونحن ال نقّر ذلك. توافق اآلراء.

 قررت مجموعة أصحاب المصلحة بأكملھا في مجموعتنا عدم وضع أي شروط محددة في ھذا لقد

 ونحن نُدرك أنھا وھذه ھي حالة التقدم المُحرز بشأن ھذه القضیة. ولذا فإّن ھذا األمر مھم. الصدد.

 ولكن ثّمة بعض أصحاب المصلحة اآلخرین أیًضا قضیة حساسة، ال سیما على مستوى الحكومة.

وأعتقد أّنھ ینبغي أن تستمر عملیات  طرحوا توقعاتھم ومخاوفھم بشأن اختبار اإلجھاد.الذین 

 تبادل اآلراء كي نتأكد من فھم الجمیع ماھیة النقطة التي نحن بصددھا في ھذه اللحظة فھًما جیًدا.

أو من (متعذر تمییزه) لكافة أعضاء  GACوانطالًقا من وجھة النظر ھذه بشأن االتصال من 

GAC .بشأن ھذه القضیة فسیكون (متعذر تمییزه) بالنسبة لنا 

 شكًرا جزیالً لك، ماثیو.
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 شكًرا لك ماثیو.  الرئیس شنایدر:

 

 وأنا أطرح ھذا السؤال ألنني لست على درایة جیدة بذلك األمر. لدي سؤال فیما یتعلق بما قیل للتّو. --  ممثل البرازیل:

 تقییمھم أیًضا من خالل ھذا النوع من المعاییر؟ھل ثمة أي أصحاب مصلحة آخرین یجري 

وقد اكتشفنا أّن  ، فقد نّظمناھا مع المجتمع.NETmundialلإلیجاز البالغ، في حالة مبادرة 

ذلك األمر جید لكل أصحاب المصلحة الُمقدمین على تنظیم أنفسھم وعلى أن یكونوا قادرین 

 على تقدیم أفضل مشورة ممكنة لدیھم.

وذلك ألنّني أعتقد أّن أحد جوانب ممارسة أصحاب المصلحة  حٌد مع اآلخر.ولم یتعارض أ

المتعددین ینطوي على احترام ثقافة كل أصحاب المصلحة الُمتمثّلة في تنظیم ذاتھم وتقدیم 

 المساھمات.

 أعتقد أنّھ في حالة الحكومات، توجد آلیات تستخدمھا الحكومات لتقییم المشورة أو مساھماتھم من

 ولذا یبدو غریبًا نوًعا ما أّننا یجري تقییمنا عملیات، ولیس في كل حالة عن طریق توافق اآلراء.أجل ال

 أوّد معرفة ما إذا كان ثمة أصحاب مصلحة آخرون خاضعین لنوع اختبار اإلجھاد نفسھ. -

 شكًرا.

 

متعلقة وبخصوص اتخاذ القرارات بشأن قضایا السیاسات ال GNSOفي الواقع، بخصوص   ماثیو ویل:

بأسماء النطاقات العامة، فثّمة قواعد في اللوائح الداخلیة تحدد أدنى مستوى من توافق اآلراء 

 بشأن ھذه القضیة. ICANNولذلك، فھناك سابقةٌ ما في  ینبغي الوصول إلیھ.

 وھذه ھي اإلجابة التي یسعني تقدیمھا في الوقت الحالي.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 نیا ثم إیران.التالي، ممثل إسبا

 شكًرا.
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 شكًرا جزیالً على حضوركم إلطالعنا على وجھات النظر الُمتبادلة معنا. شكًرا.  ممثل إسبانیا:

 أوّد معالجة نقطة آلیات الطعن في ھذه الحالة.

بادئ ذي بدء، اسمحوا لي على أّن أؤكد على أّن وجود آلیات الطعن أمر ضروري في أي 

 علًما بأنّنا نتمّتع بثالث سلطات في كل حالة. خاضعة للمساءلة.منظمة تھدف إلى أن تكون 

 إحداھا تتمّثل في السلطة (متعذر تمییزه)، والتي تھدف إلى مراقبة ما تقوم بھ السلطة التنفیذیة.

ولذا، فمن األھمیة البالغة أن تكون آلیات الطعن ھذه ساریًة، بصرف النظر عن أّن السیاسة 

وفي أي حالة، إذا كانت ھناك  على، وینبغي كذلك ذكر المجتمعات.توضع من األدنى نحو األ

 أطراف متضررة؛ ینبغي أن تُتاح لھم الفرصة للطعن في القرارات الُمّتخذة.

علًما بأّن آلیات الطعن ھذه أكثر أھمیّة أیًضا لألقلیات، للمجموعات التي یجري تمثیلھا داخل 

ICANN ا التي یُسمع بھا لآلخرین في ولكن قد ال یُسمع لھا بالدرجة نفسھICANN ومع ،

ولذا ینبغي أن تُتاح لھم الفرصة للطعن  ذلك، فقد تكون لھم مصالح مشروعة، ینبغي النظر فیھا.

 في القرارات.

إّنھ أكثر أھمیًة للمجموعات وأصحاب المصلحة الذین لم یتم تمثیلھم داخل  -ولكن كذلك 

ICANN تي تتخذھا والتي قد یتضررون من القرارات الICANN.  وفي ھذا الصدد، نثني

على مجموعة العمل ألنھا كانت حّساسة لھذه االحتیاجات ومّھدت عوائق الدخول إلى آلیات 

ونالحظ أّن ھناك أحكاّما ینبغي أن تجعلھا متاحة، على الرغم من أننا نرغب في  الطعن ھذه.

المراجعة قد تم تمدیده لیشمل  وقد الحظنا أیّضا أّن معیار تمدیدھا، إن كان ذلك ممكنًا.

ولكننا الحظنا كذلك أنّھ بالنسبة للشخص  وھذا أمر أساسي. المضمون، ولیس العملیة فحسب.

الذي ینبغي أن یستخدم آلیات الطعن ھذه، فإنھ یُفترض أّن یتأثر مادیًا أو یلحقھ ضرر بالفعل 

وینبغي أالّ  تتضرر حتى اآلن. ونحن نعتقد حًقا أنھ قد توجد حاالت لم .IRPللمثول أمام لجنة 

 یحول ذلك دون استخدام ھذا الطرف ھذه اآللیات.

وأوّد القول أیًضا أّنھ ال تزال تساورنا بعض الشكوك بشأن ما إذا كانت قد بُذلت كل الجھود 

وأتساءل  بدفع أجر ھذه اللجان. ICANNوستتكفّل  الممكنة لضمان االستقالل الكامل للجنة.

الممكن دفع أجورھم إلى المنظمة التي یتم تعیینھم منھا بدالً من دفع رواتب عّما إن كان من 

 أعتقد أّن ذلك یمكن أن یكون جیًدا؛ فبإمكانھ تحسین استقاللیة أعضاء اللجنة. اللجان.

أشعر بتحفّظ بالغ  إنھا لیست شرًطا، ولكنھا مطمح. -وبخصوص نقطة التنوع؛ فھذا صحیح 

ا في تعلیقاتنا أّن استخدام اللغة اإلنجلیزیة كلغة عمل في اإلجراءات وقد ذكرن إزاء ھذه القضیة.
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ولست أدري، ربما  .IRPقد یحّد من عدد أعضاء اللجنة الذین یمكن تعیینھم في لجنة 

تعارضني وتقول أنّھ لن یشّكل عائًقا في وجھ من یعمل محامیًا، وھو شخص متخصص في ھذا 

نوني مختلف ولكنھ ال یتحدث اللغة اإلنجلیزیة القانونیة األمر، والذي یأتي من بلد لھ عرف قا

ولذلك أوّد أن تنظر مجموعة العمل في ھذا األمر، فربما تبني على تجارب المنظمات  بطالقة.

 األخرى التي لدیھا لجان تحكیم أیًضا.

 فإذا كنت قد أصبت وثمة تعلیق أخیر بشأن الرد المقّدم إلى ممثل البرازیل، على ما أعتقد.

حسًنا، ربما من مجموعة األقلیة في  الفھم، أنت تحاول تجنب اللجوء إلى المحاكم قدر اإلمكان.

بلد سحیق، سیكونون أكثر أمانًا لو لجئوا إلى محاكمھا، ألنّھ یتعین أن تكون اإلجراءات بلغتھم 

غي أن یكمن ولذلك ال أعتقد أّن الھدف ینب الخاصة، في بیئة قانونیة یشعرون بالراحة إلى حٍد ما.

ولكننا نرغب أن  فینبغي أن تكون إمكانیة اللجوء إلى المحاكم قائمًة دائًما. في تجنب المحاكم.

 یكون لذلك آلیة طعن داخلیة أو آلیة طعن تتمّتع بضمانات استقالل كافیة ومتاحة وفعالة أیًضا.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل إسبانیا.  الرئیس شنایدر:

وأوّد كذلك حّثكم، ربما یكون في  ندّون القضایا التي أثارھا ممثل إسبانیا.أعتقد أنّھ ینبغي أن 

كما سیتعین علینا  بصورة خاصة. IRPالجزء األخیر من ھذه المناقشة، إلى التركیز على 

لتقدیم  GACأیًضا أن نلقي نظرةً على السؤال الذي یمكن أن نرسلھ فیما بعد إلى أعضاء 

قد  -ولذلك لست أدري إن كنتم ترغبون في مواصلة ھذه  وع.وجھات نظرھم إزاء ھذا الموض

 .IRPیكون ھناك مزید من األسئلة القادمة بشأن 

 لدي على القائمة حتى اآلن ممثلو إیران وفرنسا وسویسرا والمغرب.

، ألّن ھذا IRPوأوّد بعدھا، عقب ھذه المداخالت، المضي قدًما والتركیز على  إندونیسیا. -أود 

 .GACناقشھ بصفتنا األمر لم ن

 والممثل التالي ھو ممثل إیران. لذا یُرجى اإلیجاز.
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فإذا أردت اإلیجاز؛  لألسف، یصعب اإلیجاز، لوجود أسئلة رئیسیة. شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

ولذا یجب أن نكون  فنحن نناقش مبادئ أساسیة. وال أعتقد أّننا نُسرع. فیُستحسن أالّ نتكلّم.

فدعنا نواصل بدالً من  ثانیًة. 20ثالثون ثانیًة،  لذلك فال إیجاز، ولن أكون موِجًزا. واضحین.

 الجدال.

 سادات الرؤساء الموّقرین، شكًرا جزیالً لكم على حضوركم وتوضیح األمور لنا.

إّننا نُدرك أنّھ من أجل تمكین المجتمع من ممارسة بعض مجاالت التمكین أو كلّھا، فھناك حاجة 

  فھل ھناك أي حد أدنى لتلك العضویة؟ ع بصورةٍ من صور العضویة.للتمتّ 

ھل یمكن وجود منظمة داعمة أو  لدینا سبع منظمات داعمة ولجان استشاریة. أذكر لكم مثاالً.

لجنة استشاریة واحدة فقط ویمكن أن تستفید منظمة داعمة أو لجنة استشاریة أخرى من تلك 

 استفھام.عالمة  العضویة وتمارس سلطتھا؟

ولنفترض أن جمیعھم  السؤال الثاني، إذ لم تكن ھناك عضویة على اإلطالق، فما الوضع إًذا؟

فھذه حالة  حیث سیردون في وقت الحق. فھم ال یریدون الرد اآلن. قرروا أال یكونوا أعضاًء.

 من ضمن الحاالت.

تقرار واللجنة السؤال الثالث، لنفترض أن بعض أعضاء اللجنة االستشاریة لألمن واالس

فھل  وقلت إنك ستضع ذلك في االعتبار. االستشاریة لنظام خادم الجذر قرروا عدم التصویت.

أم أنك ستضع حقھم في التصویت بالالئحة الداخلیة واألمر  یلزم وضع ذلك في االعتبار اآلن؟

 یلة؟فلماذا نرغب في توفیر العدید من المقترحات البد متروك لھم سواء استخدموه أم ال.

وسنضع جمیع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التي یحق لھا التصویت على أشیاء 

 فھناك سؤال آخر یحتاج إلى إجابة. معینة، واألمر متروك لھم سواء استخدموا ھذا الحق أم ال.

یتحدث البعض  بعد ذلك، إذ لم یرد شخص ما التصویت على اإلطالق، فھل ھناك طریقة بدیلة؟

وھل یتسم الرأي بموقف قانوني، بدالً من التصویت، لقد عبرت عن  عبیر عن آرائھم.عن الت

 وما جدوى ذلك من الناحیة القانونیة؟ رأیك فحسب.

أوضحتم أنكم ترغبون في الرد على قرار المحكمة إلى أقصى حد ممكن مع  ھناك سؤال آخر.

 لك.وال یمكن القیام بذ ھناك مجالین مختلفین. تسویة المنازعات.
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وینبغي إحالتھ  متنازع علیھ من قبل المجتمع. قرر شیًئا. ICANNلنفترض أن مجلس إدارة 

وال توافق  ورأت ھیئة المراجعة المستقلة أن ھذا األمر ملزم. إلى ھیئة المراجعة المستقلة.

 على ذلك، فینبغي اللجوء إلى المحكمة. ICANNمؤسسة 

فما ھو الوضع بالنسبة لتسویة  یمكن تسویة المنازعات.وقلتم أنھ بدالً من اللجوء إلى المحكمة، 

ونتیجًة لذلك، ھناك العدید والعدید من األسئلة  وھل النتیجة ملزمة أم لیست ملزمة؟ المنازعات؟

 لم تتم اإلجابة عنھا.

فمن وجھة نظرنا، ینبغي أال نُعقِّد األوضاع ونضع العدید من اإلجراءات المعقدة التي یصعب 

لى وجھ الخصوص، بالنسبة لبعض الدول، لم یكن لدیھم اآللیة الالزمة أو الدعم وع تطبیقھا.

وینبغي لنا  الالزم من الناحیة القانونیة والمالیة وما إلى ذلك، إذا كانت قضایاھم على المحك.

 اتباع أبسط الطرق إن أمكن ذلك وعدم التطرق إلى ھذا المستوى.

 شكًرا.  

 

 ثل إیران.شكًرا لك مم  الرئیس شنایدر:

 اسمحوا لي أن أعطي الكلمة للرؤساء بالمشاركة لمحاولة تقدیم إجابة بسیطة لكل ھذه األسئلة.

 یرجى التحدث باختصار. شكًرا.

 

أوالً وقبل كل شيء، فیما یتعلق بالنقاط التي أثارھا ممثل إسبانیا، فقد وضعنا جمیع ھذه  حسًنا.  توماس ریكیرت:

سنضع ھذه األمور في االعتبار عندما نتناولھا بمزید من  ممتازة.أفكار  النقاط في االعتبار.

  الدراسة.

وفیما یتعلق بالسؤال الذي طرحھ ممثل إیران، أرید أن أؤكد أیًضا على أن ممثل إیران كان 

 متعاوًنا للغایة خالل مداوالتنا ومن خالل التزامھ. 

ولكن ماذا یحدث إذا اختارت أرجو أن أكون قد أشرت إلى جمیع األسئلة بطریقة صحیحة، 

یجري العمل على ذلك، وال  -وفقا لرؤیتنا  منظمة واحدة الحصول على عضویة بصفة رسمیة؟

فلدینا الكثیر من االجتماعات خالل ھذا األسبوع وما  یمكنني التأكید على ذلك على نحٍو كاٍف.

 

  80من  63صفحة 

 



 AR الجلسات الصباحیة للجنة االستشاریة الحكومیة -بوینس آیریس 

ا اختارت منظمة واحدة فقط ولكن إذ بعده لتنقیح أدق التفاصیل الواردة بھذا النموذج المنقَّح.

، فال زلنا متأكدین من أن لغة ICANNاتخاذ الخطوات الرسمیة للدخول في عالقة مع مؤسسة 

الالئحة الداخلیة تضیف عدد األصوات نفسھ لھؤالء الذین ال یرغبون في اتخاذ تلك الخطوة 

 الرسمیة.

مة لألسماء العامة، تلك ھي ولتجنب ھذا الموقف، على سبیل المثال، لنَقُل أن المنظمة الداع

المنظمة التي أتبعھا، تفضل اتخاذ تلك الخطوة الرسمیة، ومن ثم ال یجب أن یكون ھناك موقف 

 یحق من خاللھ للمنظمة الداعمة لألسماء العامة فقط التصویت.

لذا ستتمتع تلك المنظمات الراغبة في التصویت باألھمیة والتأثیر ذاتھما لما یدلون بھ من 

حتى في الوقت  ولكننا نرید أن نقلل من أھمیة تلك الطریقة ومغزاھا بأقل قدر ممكن. .أصوات

الحاضر، فإن جمیع المنظمات التي تختار عدم فعل أي شيء، ال تتخذ أیة خطوات رسمیة فیما 

 .ICANNیتعلق بوضعھا وعالقتھا بمؤسسة 

یتعلق األمر بتحدید  فھم سیصوتون، سیختارون التصویت، وسیؤخذ ذلك في االعتبار عندما

 الحد األدنى للتصویت وما إذا كانت ھناك جاذبیة لحركات معینة ُوضعت على طاولة النقاش.

كما ینبغي لمجلس اإلدارة احترام القرارات التي تتخذھا تلك المجموعة من منظمات الدعم 

 -یًة تماًما وسیكون األمر طواع واللجان االستشاریة، ومن ثم فال یلزم اتخاذ خطوات إضافیة.

 ولن نحتاج إلى اتخاذ أیة خطوات إضافة.

 وفي حال ما إذا رغبت المنظمة في اتخاذ خطوة أكثر رسمیة، فقد نحتاج إلى إنفاذ ھذه الحقوق.

ولكننا نعتقد أن احترام مجلس اإلدارة للقرارات التي تتخذھا ھذه المجموعة یتمتع باحتمالیة 

 كبیرة.

نصت اللوائح الداخلیة على وضع جمیع المنظمات أم  وسیكون ذلك مشروع صیاغة سواء

عكسنا الوضع الراھن لإلجابات التي وضعناھا باللوائح الداخلیة مع الحفاظ على إتاحة النموذج 

 إلمكانیة التعدیل علیھ مستقبالً كما َذكرُت في وقت سابق.

ریة لنظام خادم الجذر ومن الممكن أیًضا أن تفضل اللجنة االستشاریة الحكومیة واللجنة االستشا

واللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار، نظًرا لطبیعتھم الخاصة، االمتناع عن ممارسة حقوق 

ومع ذلك، یمكن أن یتاح إجراء تغییرات على  التصویت، حیث ینعكس ذلك في اللوائح الداخلیة.

 النظام في المستقبل.
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ذا علینا التأكد من عدم قضاء المزید من الوقت فھذا ھو المبدأ، ل ینبغي أن یكون التحكیم ملزًما.

وعلینا النظر في أدق  بھذا الصدد، كما أوضحتم، بین مجلس اإلدارة وھیئة المراجعة المستقلة.

التفاصیل، ولكن یكمن المبدأ األساسي في أن قرارات ھیئة المراجعة المستقلة یجب أن تكون 

 كمة.ملزمة وبالتالي، تتضاءل فرصة اللجوء إلى المح

ولكن لنكون واضحین بكل معنى الكلمة، فیما یتعلق بالقوى المجتمعیة التي جعلناھا تحت 

تصرفنا، ینبغي أن تُعد مسارات التصعید بشأن القرار من قبل ھذه المجموعة المجتمعیة المالذ 

 وسیكون ھناك آلیات محددة للتشاور والمشاركة قبل أن یتخذ مجلس اإلدارة قراًرا. األخیر.

إجراء ذلك، نأمل في التمكن من الحفاظ على الثقافة حیث تُبنى قرارات مجلس إدارة وب

ICANN  على اإلجماع وینبغي استخدام آلیات التصویت فقط نظًرا لرغبة مجلس اإلدارة في

 تجاھل رغبات المجتمع.

 

 للتغییر قلیالً، سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة.  ماثیو ویل:

ھا لما قالھ السید توماس، والتي أعتقد أنھ ال یمكن التأكید علیھا ھناك نقطة واحدة أود إضافت

د في اللوائح الداخلیة في القریب العاجل،  على نحٍو كاٍف، بالرغم من أن أسس النظام ستحدَّ

وسأعطیكم  ونأمل أن یكون ذلك في غضون بضعة أشھر، حیث نضمن بقاء ھذا األمر مرًنا.

  أمثلة على ذلك.

حیث اجتمعنا بھا باألمس، وقالت  اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر. المثال األول ھو

 .ICANN ولقد تم تعییننا من قبل مجلس إدارة صراحًة أننا لجنة استشاریة في الوقت الحالي.

وھذا ھو الوضع  فلدینا تركیز ومھمة محدودة وال نرغب في المشاركة في آلیة التصویت ھذه.

ي الوقت نفسھ، قد نرغب مستقبالً في تنظیم أنفسنا كجمعیة، وقد یتحقق ولكنكم تقولون ف الحالي.

 .ICANNعاًما حیث نصبح منظمة داعمة لمؤسسة  15ذلك في غضون خمسة أو عشرة أو 

 ویمكن تصور ذلك، مع وضع دورھا الھام بشأن أمان نظام اسم النطاق واستقراره في االعتبار.

ألمر حال تنفیذه، حیث یمر بتغییرات على اللوائح الداخلیة ولھذا السبب، لدینا ثقة كبیرة بھذا ا

وما إلى ذلك، ولكن یعمل نظامنا على تعدیل ذلك، حیث یكون بمقدوره  ICANNلمؤسسة 

 المشاركة بآلیة التصویت ھذه.
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كما أن ھناك مرونة الستیعاب المنظمة الداعمة إلنترنت األشیاء یوًما ما، وذلك إذا صار األمر 

فلیس األمر مغلًقا، فعندما ننھي  ال زالت ھناك مرونة كبیرة حیال ذلك. --لذا  یة.حقیقة واقع

وستكون ھناك بعض المرونة المضمنة  تقریرنا، فمن سیكون لدیھ حقوق التصویت وكل شيء.

في النظام فیما یتعلق بذلك، واإلجراءات الوقائیة أیًضا، وھي األمور التي نوفرھا من أجل 

 لداخلیة أو تغییرات الالئحة األساسیة لألحكام األساسیة في اللوائح الداخلیة.تغییرات اللوائح ا

لذا أعتقد أنھ من األھمیة بمكان أن نؤكد على أن ھذه ھي الدعوة النھائیة، ولكن یؤدي ذلك إلى 

ومن ھنا فنحن نتحمل مسؤولیة كبیرة ولكن ال تزال  إلى األبد. ICANNتجمید ھیكل مؤسسة 

 ى التعدیل بعد ذلك.لدینا قدرات عل

 

 شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 لدي خمس طلبات أخرى إلجراء مداخالت في الوقت الراھن.

دقیقة الماضیة  15وتتمحور خطتي حول قضاء الـ  دقیقة. 20وتبقى لدینا من الوقت حوالي 

الكافي  على األقل في التركیز على دور ھیئة المراجعة المستقلة، نظًرا ألننا ال نملك الوقت

لمناقشة كل ذلك مع اللجنة االستشاریة الحكومیة ألننا سنبدأ في صیاغة البیان في فترة ما بعد 

فھل ینبغي لنا المحاولة  لذا فسأوجھ سؤالي لكم وھو كیف ینبغي لنا المضي قدًما. الظھر.

جمعھم وإفساح المجال أمام الراغبین في التحدث ولكن لیس أمام ھیئة المراجعة المستقلة مع 

مًعا، أم إعطاء أحدھم فرصة أكبر للتحدث أمام مجلس اإلدارة ثم تجمیع كل شيء ذي صلة 

ونحتاج إلى تنظیم القرار  ؟12:30بھیئة المراجعة المستقلة، أم قضاء بعض الوقت بعد الساعة 

 بطریقة أو بأخرى من أجل الحصول على كل ما نریده.

 والمغرب وإندونیسیا ومصر.لدینا اآلن ممثلي فرنسا وسویسرا   

وأقترح أن ننھي القائمة ھنا فیما یتعلق بالقرار غیر المتعلق بھیئة المراجعة المستقلة، وطرح 

كما نعطي مجلس اإلدارة رًدا واحًدا، ومن ثم علینا أن نركز فقط على  نقاطك بسرعة شدیدة.

 لك.ھیئة المراجعة المستقلة بعد ذلك، إذا كان ھذا مقبوالً بالنسبة 

 وال أرى أیة اعتراضات، لذا فنحاول لنرى ما إذا كان ذلك یجدي نفًعا أم ال.

 ممثل فرنسا، تفضل.
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 شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.  ممثل فرنسا:

 ونحن نتفق مع البرازیل فیما یتعلق بإطار العمل القانوني. ینضم صوت فرنسا بالطبع لتھنئتكم.

وكما ھو الحال مع  التقدیم لمجموعة العمل عبر المجتمع.وعلینا التأكید على ذلك في إطار 

الكثیرین، نأمل في مناقشة مشكلة اللجوء إلى الدورة في وقٍت الحق كي ال نفقد كل ما ناقشناه 

 حتى اآلن.

ونحن نعرف أن مجموعة  النقطة األولى، ھي تمكین المجتمع. وأود أن أشیر إلى أربع نقاط.

إلى المقترح األولي فیما یتعلق بھذا الصدد، فإذا طالبت أي دولة العمل عبر المجتمع قد عادت 

 بأن یكون لھا صفة قانونیة في القانون األجنبي، فسیكون ھذا أمًرا جدیًدا تماًما.

وأتمنى أال یساوي  واآلن لننتقل إلى مقترح جدید من مقترحات مجموعة العمل عبر المجتمع.

 ار من منظور قانوني.وسنحلل كل تلك اآلث ذلك بین الحكومات.

ونعتقد  .ICANNوتتعلق النقطة الثانیة بخطورة االستیالء على إطار العمل المؤسسي لمؤسسة 

أن النموذج األولي لمجموعة العمل عبر المجتمع مھدد باالستیالء علیھ، فھو مھدد باالختطاف 

في من قبل مجموعة من األفراد، لذ فقد یعتقد أصحاب المصلحة أن كل شيء مضمن 

NETmundial .ونحن نعرف أن ذلك قد نوقش بجدیة بمؤسسة  یُعد إعالًناICANN. 

 ICANNویتعلق ذلك أیًضا بتبني السیاسة الرئیسیة فیما یتعلق بمجلس اإلدارة الجدید لمؤسسة 

 وھیئة المراجعة المستقلة وجمیع ھذه الموضوعات.

بادئ التي تقود تفكیرك، نظًرا ألننا وأود أن أشیر بإیجاز إلى آلیات الطعن، اثنین من أھم الم

فحسب،  ICANNنعرف أن قرارات ھیئة المراجعة المستقلة إلزامیة، وال یتعلق ذلك بسیاسات 

 فیما یتعلق باللوائح الداخلیة. ICANNقرارات مجلس إدارة  -- ICANNولكنھ یتعلق بموافقة 

فلقد  ر المجتمع تنفیذ كل ذلك.ولیست لدینا مشكالت فیما یتعلق بطریقة تتبع مجموعة العمل عب

عملنا بجد مع زمالئنا الذین یراعون اآلثار المترتبة على اللجوء إلى التحكیم الدولي ونحن 

وھذا ما ینبغي مناقشتھ في أزواج خالل االجتماع القادم لمجموعة  نعرف أن ھذا قلًقا مشروًعا.

 العمل عبر المجتمع.

ید تسلیط الضوء على أن الھدف المتمثل في عملیة ونر وأود أن أضیف تعلیًقا بھذا الصدد.

في وضع یضطرھا  ICANNال یعني وضع مؤسسة  ICANNالمحاسبة المحسنة لمؤسسة 

  ویمكن الخلط بین شیئین ھنا. للجوء إلى المحاكم الدولیة.
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في التعلیق  11والقیمة الجوھریة رقم  18لقد أشرنا إلى آخر نقطة تتعلق باختیار اإلجھاد رقم 

ونعتقد أن التعدیالت على اللوائح الداخلیة توضح المیل إلى التحدي الطوعي لمسؤولیات  لعام.ا

ولقد َدّونا مالحظات بشأن حقیقة أن ھذه لیست وجھة  الحكومات فیما یتعلق بالسیاسة العامة.

وال یوافق أعضاء اللجنة االستشاریة  نظر یتشارك فیھا أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة.

ونحن نُِصر على اإلشارة إلى ذلك في الوضع  مقترحات التعدیل. -لحكومیة على المقترحات ا

الراھن، ولكن ماذا سیحدث إذ لم تتمكن اللجنة االستشاریة الحكومیة من قبول مقترحات 

 وماذا سنفعل؟ مجموعة العمل عبر المجتمع في دبلن؟

 

 لى ذلك مع أسئلة أخرى.وسنشیر إ نوجھ الشكر لممثل فرنسا.  الرئیس شنایدر:

 التالي ھو ممثل سویسرا.  

 

وكمشارك بالمجموعة،  شكًرا جزیالً لرؤساء مجموعة العمل عبر المجتمع على تقدیمھم.  ممثل سویسرا:

وعضو باللجنة االستشاریة الحكومیة، أود التأكید على حقیقة أو تذكیر أنفسنا كما قال السید 

 أساسیة بالھیاكل.توماس ریكیرت، نحن بصدد تغییرات 

والنقطة الثانیة ھي أن األمور قد استقرت اآلن واتضحت الصورة التي ستسفر عنھا تلك 

 الھیاكل الجدیدة أو أُطر العمل الجدیدة.

ھو  2016والنقطة الثالثة ھي أننا قد استمعنا لبعض من القادة المجتمعیین حیث قالوا بأن عام 

 علینا أن نضع في اعتبارنا ذلك اإلطار الزمني أیًضا.لذلك  الموعد النھائي لھذه العملیة.

والنقطة الرابعة ھي أني أعتقد أننا نشھد مناقشات الیوم مثیرة لالھتمام وموضوعیة للغایة مع 

ولقد أوضحنا لكم، حسب اعتقادي، بأنھ ستكون ھناك إسھامات في  اللجنة االستشاریة الحكومیة.

لذا أود التأكید على حقیقة أنھ من المحتمل  اجتماع باریس.مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن 

الحصول على إسھامات خالقة من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن الطرق الممكنة 

 لتكیُّف اللجنة االستشاریة الحكومیة مع الھیاكل الجدیدة.

قد ال تكون ھناك احتمالیة لذا ربما تكون ھناك طریقة طلب للمحافظة على تفھم الموقف، نظًرا ألنھ 

ولكن ربما نحصل  اإلجابة بنعم أو ال بشأن ما تقترحھ وما نراه اآلن، حیث إن الغمة قد انقشعت اآلن.

 شكًرا لكم. وأعتقد أنھ من المفید أن یحافظ كل فرد على عقٍل متفتح. على مزید من اإلسھامات الخالقة.
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 شكًرا لممثل سویسرا.  الرئیس شنایدر:

 لمغرب.ممثل ا

 

  شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل المغرب:

أوالً وقبل كل شيء، أود أن أنضم إلى زمالئي في التعبیر عن تقدیري للجھود الكبیرة التي 

وبرأیي، ینبغي المحافظة على ھذه  بذلتھا مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة.

 الجھود وتعزیزھا.

 سؤالي.لنبدأ ب لدي تعلیق وفكرة وسؤال.

یرى وفدنا ھذه العملیة كعملیة فعالة ودینامیكیة، من أجل الوصول إلى نموذج أكثر شمولیًة 

 ICANNوشفافیًة وأكثر قابلیة للمحاسبة والذي من شأنھ أن یعزز مصداقیة مؤسسة 

 وشرعیتھا.

فنحن بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا  ونحن طموحین بالفعل ولكن علینا أن نكون واقعیین.

خاوف كل شخص ونحن نعد ھذه العملیة مكونة من مرحلة واحدة داخل عملیة طویلة كما قال م

 وھذه عملیة تحتاج إلى تعزیز ودعم في المستقبل. ھذا الصباح. ICANNرئیس مؤسسة 

وأرى أن الشریحة المعروضة على الشاشة تعكس عدًدا من الدول  لنتشارك جمیًعا في فكرة.

 قَّبت على العمل مع المجموعة الخاطئة.التي قدمت إسھامات أو عَ 

 152فھناك ثمانیة دول من بین أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة ومراقبیھا البالغ عددھم 

وھذا یدفعنا إلى التفكیر بشأن اللجنة  من الدول. %5أو  %5ولكن ھذا أقل من  عضًوا.

نسعى إلى تضمین الدول  االستشاریة الحكومیة بشأن كیفیة التحدث عن نموذج شامل إذ لم

باإلضافة إلى احترام مصالح الدول النامیة والدول األفریقیة، في محاولة للقیام بعمل أفضل في 

 رفع التوعیة وتقریبھم. 

وفیما یتعلق بالعالقات والتبعیات بین عمل مجموعة العمل عبر المجتمعات ومجموعة العمل 

 لصدد.عبر المجتمع، أود أن أعرف التبعیات في ھذا ا
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 معذرًة؛ ال یمكنني ترجمة لغتك اإلندونیسیة إلى الفرنسیة.  ممثل إندونیسیا:

نعم، سیدي الرئیس، أعتقد أننا سمعنا عن المناقشة بشأن كیفیة تحدید اختصاص المنظمات 

وكیفیة استخدام طریقة أخرى لقرارات النزاع داخل المنظمات لالعتناء بھا في حالة إذا كان 

 أعضاء جمعیة اإلنترنت والمجموعة المجتمعیة في العالم ككل. ھناك نزاع بین

واآلن، بعیًدا عن ذلك، یمكن أن تلتزم كل دولة بغض النظر عن القانون المعمول بھ داخل 

وقد تنشأ نزاعات عندما ترغب بعض الدول في إنفاذ القانون داخل حدودھا في نظام  حدودھا.

 اإلنترنت.

 المشكلة، أود أن أقتبس بعض العبارات من االتفاقیة، ماذا تسمى؟واآلن، للتغلب على ھذه 

اقتراح األمم المتحدة. فریق عمل حوكمة االنترنت فیما یتعلق بإمكانیات عقد اتفاقیة بین الدول 

وجرى التأكید على ذلك أیًضا خالل كلمة قصیرة ألقاھا الوزیر  بشأن حوكمة اإلنترنت.

المیة ونظام التحكم في المركز الھندي، حیث جرى التأكید على اإلندونیسي ومسؤول القیادة الع

 أھمیة احتماالت وجود اتفاقیة من ھذا النوع.

 وفیما یتعلق بتلك االتفاقیة، على كل دولة اإلذعان وال یمكن إنفاذ ما یریدونھ حتى داخل دولھم.

نبغي وضع اتفاقیة وإذا وافقنا على أن تكون اللوائح الداخلیة بالمنظمة ملزمة لكل منا، فی

وفیما یتعلق بتلك الحالة، لن تكون ھناك شكاوى بشأن أماكن تواجد المنظمات  وسنوافق علیھا.

 واختصاص المنظمات.

 واآلن، یستغرق األمر بعض الوقت، بالطبع، ولكن لدینا اللجنة االستشاریة الحكومیة ھنا.

كومیة ولكن سنطلق علیھا اسم اتفاقیة حسًنا، لن نطلق علیھا اسم اتفاقیة اللجنة االستشاریة الح

ولكننا نمثل الدول، حیث ُذكر العدید منا، لذا یمكننا البدء في التعرف على الفارق بین  الدول.

العملیة ككل وعملیة مجموعة العمل عبر المجتمعات ككل وعملیة مجموعة العمل عبر المجتمع 

، ثم البدء في التفكیر في كیفیة تجنب ككل، وذلك للتعرف على المشكالت المحتملة في المستقبل

 وقوع المشكلة مستقبالً من خالل الفصل بین جمیع المقترحات، وذلك لعقد اتفاقیات لنا جمیًعا.

 وال یلزم أن تكون اتفاقیات لألمم المتحدة. وبإمكان اللجنة االستشاریة الحكومیة البدء في ذلك.

وطالما اتفقت جمیع الدول على ذلك، فال  سب.إنھا اتفاقیات اللجنة االستشاریة الحكومیة فح

ولكن سنتبع تسویة المنازعات في العملیة  ولن نتبع اللوائح الداخلیة للمنظمة. توجد ثمة مشكلة.

 بدالً من القانون المعمول بھ في الدولة.
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كما أفھم أن بعض الدول تتمتع بنوع من االختصاص اإلضافي أو اإلقلیمي داخل حدودھا حیث 

ویمكن أن یصبح إحداث مشكلة في  -الجرائم في دول أخرى ولكنھا تُحِدث مشكالت  تُرتكب

الدولة جریمة بموجب القانون المعمول بھ في الدولة، بالرغم من أنھ قد ال یكون جریمًة بموجب 

 لذا فإن ھذه النوعیة من األشیاء معقدة للغایة نظًرا لوجود العدید من الدول، ولكن قانون دولة أخرى.

 مجرد وضع االتفاقیات، سننسى جمیع االختالفات بین القوانین وسنتبع اللوائح الداخلیة للمؤسسات.ب

 شكًرا لكم.  

 

 شكًرا جزیالً لممثل إندونیسیا.  الرئیس شنایدر:

 وفي النھایة دور ممثل مصر.  

 

والتحلي بالمرونة لقبول وشكًرا جزیالً على التقدیم والجھود الكبیرة  شكًرا، سیادة الرئیس.  ممثل مصر:

 نماذج جدیدة في ھذه المرحلة المتأخرة.

في الواقع، لقد أجریت مناقشة مع أحد الزمالء من إیران فیما یتعلق بمرونة النموذج وإمكانیة 

تعبیر منظمات الدعم واللجان االستشاریة عن اھتمامھا بممارسة سلطات التصویت في مرحلة 

لذا ھل سیخضع ذلك لنطاق التغییر  لى اللوائح الداخلیة.وأعرف أن ھذا سینعكس ع الحقة.

وھذه لیست  العادي لالئحة الداخلیة فیما یتعلق بعدم التنفیذ حتى فترة التعلیق العام وما إلى ذلك؟

 بالمسألة التي ستحدث على الفور.

واألھم من ذلك، ھل سیخضع ذلك لفترة التعلیق العام، أقصد، بطریقة أو بأخرى لموافقة 

 لمجتمع إذا تطلبت المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة ذلك؟ا

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 لقد تلقیت العدید من اإلسھامات، لذا حاول تقدیم بعض اإلجابات.
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یُعد  باختصار شدید، ربما نبدأ بمصر، نعم، ھناك إسھامات كبیرة من المجتمع المحلي بالتأكید.  ماثیو ویل:

التشغیلیة، وینطبق األمر على  ICANNتغییًرا ھیكلًیا، وفًقا لمبادئ  ICANNتغییر مؤسسة 

ولذلك ھناك  إسھامات المجتمع وبالطبع تنطبق العملیة الناتجة عن تغییرات الالئحة الداخلیة.

 الكثیر من التنسیق بین المجتمع بشأن مثل ھذه التغییرات.

 لى األمور التالیة بعد ذلك.وإذا أردتم، یمكننا االنتقال إ

وأود تناُول اثنین من المسائل اإلجرائیة التي ُطِرحت، وأعتقد أنھ كان ھناك العدید من التعلیقات 

وأعرف أن العدید من أعضاء المجموعة  األخرى التي تعد مفیدة للغایة لنا كي نستمع إلیھا.

مجلس اإلدارة في حین نمضي والمشاركین یجلسون بھذه القاعة وینصتون باھتمام لقرارات 

ویمكنني أن أؤكد لكم أننا سنحاول وسنحرص على االلتزام بأكبر قدر من سعة األفق في  قدًما.

 ھذه العملیة، نظًرا ألنني أعتقد أنھ شرط للنجاح.

لذا ماذا سیحدث إذ لم توافق اللجنة االستشاریة الحكومیة أو غیرھا من المنظمات األعضاء 

 ائي حال صدوره في دبلن؟على التقریر النھ

ولذا  ومن الناحیة الفنیة، ھناك احتمالیة لوصف ذلك في میثاق مجموعة العمل عبر المجتمعات.

یوضح المیثاق أنھ یجوز لمجموعة العمل عبر المجتمع، حسب تقدیرھا، إعادة النظر في 

تراح تكمیلیة التعلیقات العامة المحتملة باإلضافة إلى تزوید المنظمات األعضاء بمسودة اق

 تراعي الشواغل التي أُثیرت.

وبعد  وسیكون ھذا القرار األول. لذا علینا أن ننظر في ما إذا كنا سنقدم مسودة تقریر أم ال.

 االنتھاء من ذلك، سنھتم بما إذا كنا سنطلق تعلیقات جدیدة أم ال وما إلى ذلك.

وھذه حقیقة نظًرا  تقال ككل.ویتضح من خالل الجدول الزمني الحالي أننا نضر بعملیة االن

بأحد جوانب المجتمع المعني، ولقد أوضحت الوكالة  IANAلشروط انتقال دور اإلشراف على 

 الوطنیة األمریكیة لالتصاالت والمعلومات أنھا ستقدم باقة كاملة، بما في ذلك مقترح المساءلة.

 بالتوقیت. ولن تطبق الخطة "ب" فیما یتعلق لذا فھذه حقیقة، وال أعرف الحل.

والعملیات األخرى لتتبع مقترحات انتقال دور  ICGبعد ذلك نتناول موضوع التنسیق مع 

ولقد عملنا على نحٍو وثیق الصلة مع مجموعة العمل عبر المجتمع  .IANAاإلشراف على 

اآلن، ألننا سنتولى  ICGكما نسعى إلى دعم التنسیق مع  خالل األشھر القلیلة الماضیة.

وسنتخذ الخطوة الرسمیة في دبلن نظًرا  وسنواصل التفاعل. بعد ھذا االجتماع.المسؤولیة 
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للتبعیات التي حددناھا مع مجموعتنا، حیث یوضح دور اإلشراف على مجموعة العمل عبر 

وتُمنح ھذه الشھادة لجمیع المنظمات األعضاء كجزء من  المجتمع توافق مقترحاتنا مع الحالة.

 عملیة المقترح النھائي.

 فھذا ھو التنسیق الذي نصبو إلیھ في ھذه المرحلة.  

 ولن أطیل علیكم سیدي الرئیس، نظًرا ألني أعتقد أننا نحتاج إلى مزید من الوقت.

 

 شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

دقیقة كحٍد أقصى، للتركیز على التعلیقات والمراكز وتبادلھا معكم،  15أقترح أن نأخذ عشر أو 

ارة أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة بشأن المشكالت المتعلقة بآلیات باإلضافة إلى استش

ولقد سمعنا بعض اآلراء والعناصر وغیرھا من األشیاء بالفعل التي تُعد أمًرا ھاًما  المراجعة.

 لبعض الحكومات على األقل مثل أسبانیا وفرنسا.

بشأن عناصر آلیات  شاركوا وجھات نظركم أو أسئلتكم -لذا یرجى التعلیق من فضلكم 

 المراجعة المستقلة.

 10ویتمثل سؤال المسودة الذي لدینا حتى اآلن في أننا قد نرسل إلیك طلًبا للتعلیقات حتى یوم 

یولیو، وھو ما أوجھ توافق التحسینات المقترحة على ھیئة المراجعة المستقلة مع السیاسة العامة 

فھذا  یتعلق بزیادة الشفافیة والتركیز وما إلى ذلك.على سبیل المثال، فیما  واحتیاجات الحكومة؟

 ھو السؤال الذي نحاول استخدامھ لمعرفة تعلیقاتكم وإسھاماتكم بمجموعة العمل عبر المجتمع.

 لذلك، رجاًء، فلنحاول ونركز على ھیئة المراجعة المستقلة وتبادل اآلراء بشأنھا.

 التعلیق العام بالفعل.قد یكونوا ھؤالء الذین قدموا تعلیقات خالل فترة 

 ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي.  

 

 أتوجھ بالشكر لرؤساء مجموعة العمل عبر المجتمع بالمشاركة على ھذا التقدیم. شكًرا، سیادة الرئیس. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

 السؤالین بالفعل،وقد تم طرح ھذین  لدي سؤالین، ومن الممكن أن یكونا قد تمت مناقشتھما بالفعل.

 حسب اعتقادي، من قبل مجلس اإلدارة بشكٍل عام فیما یتعلق بالمقترح المؤقت الذي قدمناه.
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والسؤال ھو ینطوي التخفیف المؤقت قبل اتخاذ أي إجراء فعلي من قبل مجلس اإلدارة على 

، وفي ھذه الحالة على العمل؟ ICANNعواقب خطیرة أو واسعة االنتشار على قدرة مؤسسة 

قراًرا بشأن تدابیر  2014أود استخدام مثالنا حیث أصدرت ھیئة المراجعة المستقلة في مایو 

الحمایة المؤقتة، وتوجیھ دولنا إلیقاف نطاق المستوى األعلى عن العمل لحین صدور القرار 

 والسؤال المتعلق باقتراحاتنا ھو، ھل ینبغي إتاحة التخفیف المؤقت فقط في حالة وجود النھائي.

 خالف حقیقي وحاسم وثابت بشأن تلك المسألة المحددة؟

 والشيء اآلخر ھو مسألة االنفتاح والشفافیة والتركیز حیث إن لدیك لجنة لیست على درایة بكیفیة

 ونظًرا ألننا لدینا رغبة في االبتعاد عن أو اللجنة االستشاریة الحكومیة. ICANNعمل مؤسسة 

 على مزید من مسائل العملیة بدالً من المسألة التي بین أیدینا اآلن.القضیة الرئیسیة، وربما التركیز 

ھل ینبغي لنا تحدید إطار زمني للموعد الذي ینبغي  ویتعلق السؤال اآلخر باإلطار الزمني.

 ولدینا لجنة في الوقت الحالي ال نعرف متى تصدر قراراتھا. للجنة أن تصدر فیھ قراراتھا؟

لذا فقد یستغرق  س اإلدارة ھذا الصباح، ولم یُِجب عنھ بعد.ولقد طرحنا السؤال على مجل

 شھرین أو ستة أشھر أو ستة أعوام أو عشرون عاًما.

 مع الشكر.

 

 شكًرا جزیًال ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي.  الرئیس شنایدر:

 لمن یرید التحدث، یرجى منھ التقدم. ردود فعل أو مزید من التعلیقات بشأن ذلك.

 ً  ، لیون. حسنا

 

سننظر إلیھا بعین االعتبار خالل  جزیل الشكر لممثل مفوضیة االتحاد األفریقي على تعلیقاتھ.  لیون سانشیز:

 المناقشات ھذا األسبوع، وسنواصل تناول مختلف الشواغل المطروحة.

 

  شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 ھل توجد أیة تعلیقات أو أسئلة بشأن عملیات المراجعة؟

 ممثل إسبانیا.  
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ال أرید أن أطیل علیكم بذكر ما قلتھ آنًفا، ولكن قد یفیدنا حضور المستشارین القانونیین ھنا   ممثل إسبانیا:

 ال أعلم ما إذا كانوا في الغرفة أم ال. لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بھیئة المراجعة المستقلة.

 

 إنھم ھنا. متحدث غیر معروف: 

 

 نھم ھنا.إ  الرئیس شنایدر:

 

 إنھم ھنا. متحدث غیر معروف: 

 

 ھل یمكنني طرح سؤال علیھم؟  الرئیس شنایدر:

 

 أراھم بالغرفة. متحدث غیر معروف: 

وأنا  أود فقط اإلشارة إلى أنھ من غیر الضروري طرح أسئلة دائًما على المحامین في عجالة.

ومن الواضح أننا سنتناول  اإلجابة.أتوخى ھذا الحذر ألنھ في حالة عدم وصولھم، فقد ال یمكنھم 

 ذلك في وقٍت الحق.

 لذا إذا كانت لدیكم استفسارات محددة، فتفضلوا. ولكنھم ھنا ویستمعون إلینا، أعرف ذلك.

 

 فیما یتعلق بآثار قرارات ھیئة المراجعة المستقلة، مذكور لدیكم في االقتراح بأن القرار یمكن تنفیذه  ممثل إسبانیا:

 التقاضي أمامھا. ICANNمن قِبل المحاكم األمریكیة أو أي سلطة قضائیة أخرى یمكن لمؤسسة 

عدم التزام تم التنبؤ بأنھ في حالة  -ال أتذكر الرقم بالضبط-واآلن، في أحد اختبارات اإلجھاد 

مجلس اإلدارة بقرار ھیئة المراجعة المستقلة، یمكن للجنة المجتمعیة إسقاط مجلس اإلدارة 

 بسبب ھذا القرار المعني برفض تنفیذ قرار ھیئة المراجعة المستقلة.
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وھل ھو عبارة عن  لذا فأنا أطرح سؤاالً، ما حقیقة القرار الذي تتبناه ھیئة المراجعة المستقلة؟

من خالل طرق غیر  ICANNلیة یمكن للمجتمع فرضھا على مجلس إدارة مؤسسة آلیات داخ

أم ھل ھذا األمر ملزم لكال طرفین التقاضي، بحیث إذ لم  مباشرة، مثل إسقاط مجلس اإلدارة؟

بھذا القرار، على الطرف الفائز في النزاع الذھاب إلى المحكمة من أجل  ICANNتلتزم مؤسسة 

 إًذا، ما الطبیعة القانونیة للقرار الذي تبنتھ ھیئة المراجعة المستقلة؟ بھ؟ ICANNإلزام مؤسسة 

 شكًرا لكم.  

 

 من یرید التعلیق على ھذا؟ شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 

 أعتقد أن ھذا یعني أكثر من سؤال فیما یتعلق بھیكلة آلیات المساءلة، على ھذا النحو، وكیف تتفاعل. متحدث غیر معروف: 

یتعلق بقرارات ھیئة المراجعة المستقلة، ووفقًا لتفكیرنا الحالي، ینبغي أن تكون ملزمة لذا فیما 

 والسؤال ھو، ماذا یحدث إذ لم یلتزم مجلس اإلدارة بقرار ھیئة المراجعة المستقلة؟ لمجلس اإلدارة.

رین إما إقالة المدی وفي ھذا الصدد، ھناك اثنین من السلطات المجتمعیة التي یمكن ممارستھا:

 األفراد أو التھدید باستدعاء مجلس اإلدارة بأكملھ.

كما نعتقد أن خطورة اللجوء إلى المحكمة وفرض قرار ھیئة المراجعة المستقلة على مؤسسة 

ICANN  یُعد سببًا نظریًا فحسب، ألن المجتمع سیتدخل في حالة اختیار مجلس اإلدارة عدم

 احترام قرارات ھیئة المراجعة المستقلة وتھدید مجلس اإلدارة الذي سیقال.

ونعتقد أنھ من غیر المحتمل أن  -لكمیة ھائلة من التدقیق العالمي ICANNتتعرض مؤسسة 

وء اإلشراف على التعلیقات، إذا رغبت، لعدم تتبع في ض -یتجاھل أعضاء مجلس اإلدارة 

 ویمكننا حینھا إقالتھم. قرارات ھیئة المراجعة المستقلة.

 ونرى أن احتمالیة إقالة مجلس اإلدارة أكبر من احتمالیة إنفاذ قرار ھیئة المراجعة المستقلة في المحكمة.

 

 شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 ممثل إیران ھو التالي.
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 شكًرا، سیادة الرئیس.  یران:ممثل إ

في البدایة، لدّي بعض التعلیقات، ثم لدي بعض المالحظات بشأن ما أجاب بھ رئیس مجموعة 

 العمل عبر المجتمع أو رئیس بالمشاركة.

كما أن لدّي بعض  لدي بعض المخاوف بشأن تشكیل مجلس إدارة اللجنة. أذكر األسئلة أوالً.

وفي  أیًضا بعض المخاوف بشأن الكیفیة التي تم اقتراحھم بھا.ولدّي  المخاوف بشأن األرقام.

وأرغب في بعض  في المقام األول. ICANNالوقت الحالي، یقع األمر في ید مجلس إدارة 

 التوضیح بشأن ذلك.

واآلن، السؤال الذي طرحھ ممثل إسبانیا وأجاب عنھ رئیسنا بالمشاركة، في حالة اتخاذ قرار 

تج عن ذلك اللجوء إلى ھیئة المراجعة المستقلة، فإن القرار المتَخذ ال وطعن علیھ المجتمع ون

قد یرى أن ھذا القرار  ICANNونظًرا ألن مجلس إدارة  یؤدي إلى إقالة مجلس اإلدارة تلقائًیا.

فھذا قرار محكمة أو أیًا  ومن سیتولى الرد على ذلك؟ الملزم ال یتفق مع الواجبات المنوطة بنا.

ال یمكن أن نقول عن أي قرار أنھ ملزم، ألن مؤسسة  ت األخرى المتخَذة.كانت اإلجراءا

ICANN  لدیھا بعض الواجبات االئتمانیة، وتتیح ھذه الواجبات االئتمانیة أشیاء قد تكون

صحیحة ولكنھا قد تكون ضد ما یُتوقع فعلھ. ومن ثم الذھاب إلى المحكمة، فال زالت لدي 

وأجد صعوبة في قول أننا سمعنا ذلك ھذا  قرار المحكمة. شكوك بأن قرار النزاع سیحل محل

وبال شك،  ، حیث ینبغي اللجوء إلى سلطات قضائیة مختلفة.ICANNالصباح من مجلس إدارة 

 ینبغي اللجوء إلى السلطات القضائیة لقانون والیة كالیفورنیا.

 لطات القضائیة.وقد أثار ذلك مخاوف أناس من مختلف الس فھذا أمر تلقائي في ھذا الصدد.

 ومن ھنا یقع كل شيء ضمن اختصاص السلطة القضائیة لوالیة كالیفورنیا.

 شكًرا لكم.

 

  ھل یمكنني عرض فكرتین بھذا الصدد.  ماثیو ویل:

أوال وقبل كل شيء، فیما یتعلق بالنقاط األولیة التي أثرتھا بشأن عملیة االختیار، فإنھا جزء من 

  ن التعلیقات العامة، والتي جرى التركیز علیھا عند تنقیح ھذا المقترح.المالحظات التي حصلنا علیھ م

وعلینا التأكد من صیاغة ذلك بطریقة  ثم ركزَت على مشكلة في التفاعل بین مختلف اآللیات.

 صحیحة بحیث ال نصل إلى طریق مسدود.
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مع وجود سلطات وھناك أمر مفید للغایة وھو أن ھیئة المراجعة المستقلة ال تمتلك المقومات، 

ویمكن القول، "أوافق على ھذا القرار"، أو یمكن القول،  ملزمة، إلعادة النظر في السیاسة.

 وھذا كل شيء. فھو باطل". "یحتاج ھذا القرار إلى إعادة صیاغة.

وآمل  ونتیجة لذلك، فإن احتمالیة التداخل مع الواجب االئتماني لمجلس اإلدارة محدودة للغایة.

ذلك صیاغة تلك اآللیات بحیث ال نصل إلى طریق مسدود كما أوضحتم، وھو أمر  أن یتیح لنا

 ینبغي تجنبھ بأي ثمن.

 

 لدي طلب إضافي آخر إلجراء مداخالت مع ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي. شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

 

  نعم، أعتذر على انتظاركم إیاي. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

فال یدور األمر حول التوزیع الجغرافي لألعضاء  أحد الشواغل بتشكیل اللجنة فحسب.ال یتعلق 

 ولكن ھناك مشكلة أخرى تتعلق بالكفاءة. فحسب.

 ، رأینا اللجنة تطرح بعض األسئلة التي ال تتعلق بالمسألة نفسھا.AFRICA.وفي حالة 

 على اإلطالق. ICANNووجدتم أنكم تسحبون العملیة وتختطفونھا بطریقة غیر مفیدة لعملیة 

فمن بین األمور التي ینبغي وضعھا في االعتبار، أننا نحتاج إلى تكوین لجنة ال تُلِم بعملیات 

ICANN  وآلیاتھا وسیاساتھا فحسب، ولكن یمكنھا تأطیر كل شيء فیما یتعلق بالمجال الذي

 وھذا أمر بالغ األھمیة. في االعتبار بالفعل.وضعناه 

ویتعلق األمر اآلخر الذي یشغلني بحقیقة أنھ من اآلن فصاعًدا، قد یكون القرار نوًعا من إلزام 

فالتدقیق ھو التدقیق، إن أمكن لي  مجلس اإلدارة أو ضرورة اتخاذ نوع معین من القرارات.

مكان أي الشخص أن یقف ویقول "أحتاج إلى ولكن فیم یتعلق باختطاف النظام، بإ قول ذلك.

عملیة ھیئة المراجعة المستقلة"، ثم یختطف كل شيء، وفي النھایة نصل إلى شيء ال عالقة لھ 

 بأي شخص.

 برجاء التكرم والنظر في ھذه المسألة.

 شكًرا جزیالً.
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 شكًرا جزیالً لك، ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي مجدًدا. متحدث غیر معروف:

وسنھتم  وھذا ھو سبب اختیار المجتمع لھذه اللجنة الدائمة. نعم، نحن نأخذ ذلك بعین االعتبار.

كما  بتوضیح التفاصیل بشأن المتطلبات التي ینبغي أن یفي بھا ھؤالء األعضاء بطبیعة الحال.

سننظر في الضمانات كي ال تصیر ھیئة المراجعة المستقلة ھذه مجرد آلیة ابتزاز للمجتمع 

 لشركة نفسھا.وا

 شكراً جزیالً لكم على مالحظاتكم.  

 

 شكًرا لكم.  الرئیس شنایدر:

سأتیح الفرصة  إن لم یكن لدینا المزید من الطلبات للحدیث، فأعتقد أنھ بإمكاننا إنھاء الجلسة.

 لممثل إیران، وسنحاول إیقاف المناقشة، في الوقت الحالي على األقل.

 شكًرا لكم.  

 

یلزم إنشاء  أوجھ عنایة رئیسنا بالمشاركة، ھذا لیس األمر الذي ینبغي أخذه بعین االعتبار. عم.ن  ممثل إیران:

وینبغي أن  ولكن ال یتعین على كل فرد فعل ذلك. معاییر واضحة بشأن كیفیة االحتجاج بذلك.

 تكون المعاییر واضحة كي یتم االلتزام بھا، ومن ثم إدخالھا في العملیة.

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لك ممثل إیران. یس شنایدر: الرئ

وفي ھذا الصدد، نود أن نتوجھ بالشكر للرؤساء  أعتقد أننا بحاجة إلى استراحة لتناول الغذاء.

 بالمشاركة وكل فرد على المشاركة في ھذه المناقشة.

وسنجري مناقشة  .02:00وسنستأنف لقاءنا بشأن اللجنة االستشاریة الحكومیة في تمام الساعة 

 ة بشأن كیفیة المضي قدًما في ھذا الصدد، وسنبدأ في صیاغة البیان.سریع
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 شكًرا لكم جمیًعا على كل ما قدمتموه.  

 [ تصفیق ]

 مناقشة جیدة. --

 

 شكًرا لكم على مشاركتكم. متحدث غیر معروف:

 

 استمتعوا بغدائكم.  الرئیس شنایدر:

 عید میالد سعید، توم. عید میالده. بالمناسبة، نأمل أن یستمتع شخص معین بالغذاء ألن الیوم

 

 [ استراحة الغداء ]

 

 

 

 [نھایة النص المدون] 
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