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 ھال استرعیت انتباھكم. سوف نبدأ قریًبا.
 لم أحصل على جرس توم.

 رنین. ھذا ھو الرنین الثاني.
 

 مرحًبا، بالجمیع. برجاء الجلوس في أماكنكم، فسوف نبدأ الجلسة في غضون دقیقة.  توم دیل:

 

سوف أرأس ھذه الجلسة ألن ھیذر اضطرت للتغیب بسبب  --أھالً بعودتكم جمیًعا. سوف أكون  بیتر نیتفولد:

اجتماع جانبي. ھذه الجلسة المخصص لھا ساعة واحدة تتناول موضوع المساءلة والشفافیة. 

. والیوم سوف GACمجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة/اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ذات الصلة بـ  ATRT2ل مع توصیات فریق مراجعة المساءلة والشفافیة نتناول سیر العم

GAC .باإلضافة إلى مشكالت لجنة الترشیح 

في ھذه الجلسة، باإلضافة إلى بیل جراھام من جانب مجلس  GACومعنا الیوم منال، ممثل 

كجزء من  GACاإلدارة والذي سوف یتحدث من خالل عرض شرائح تمت تعمیمھا إلى 

الجتماعات الیوم. وبدون مزید من الجلبة، سوف أحیل الكلمة إلى منال وإلى  GAC مالحظات

 بیل.

 

شكًرا لك، بیتر. وشكًرا لكم، جمیًعا، على االنتظار لھذا الوقت المتأخر من أجل حضور ھذه  منال إسماعیل:

 ، وباألخص التوصیةATRT2الجلسة. إذن كما قال بیتر، سوف نتناول مسألة تنفیذ توصیات 

من خالل مجموعة  6.6والتوصیة  3-6.1. یجري تناول التوصیة 10.2و 7، و5، و6.4رقم 

 .GAC، ألنھ تم تعریفھا بأنھا من األمور الداخلیة بالنسبة لـ GACعمل طرق عمل 

من خالل مجموعة عمل المشاركة الحكومیة التي  9و 6.8كما یجري التعامل مع التوصیة 

 تقودھا لبنان.

 

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

 .كسجل رسمي
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ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، واسمحوا لي أن أعتذر لكم عن ھذه وبھذا القول، 

الشرائح المكتظة. لكننا نقتبس الكالم من خالل مستندات مختلفة ونشیر إلى التوصیات كما ھي 

 على حالھا، ولھذا السبب تبدو مكثفة للغایة.

، BGRIل مجموعة عمل إلى أن مجلس اإلدارة، الذي یعمل من خال 6.4إذن تشیر التوصیة 

. كما أنھا تشیر GACیجب علیھ وضع وتوثیق عملیة رسمیة إلشعار وطلب النصیحة من 

 .10رقم  ATRT1أیًضا إلى توصیة 

وكما اتفقنا في لندن، تم االتفاق على أن نبدأ من حیث تطالب العملیة الحالیة لمجلس اإلدارة 

الحالي. إذن إذا انتقلنا إلى الشریحة  وكیف تتم ھذه العملیة في الوقت -- GACبنصیحة من 

التالیة رجاًءً◌، فإنھا تقدم لنا موجًزا حول الخطوات التي یطلب من خاللھا مجلس اإلدارة 

. وھذه الوثیقة مكونة من صفحتین ووضعھا فریق عمل GACالحصول على نصیحة 

GAC دأب بیل على العمل على ذلك مع فریق عمل .GACزمني . وھذه ھذا ھو اإلطار ال

 المقترح واإلجراءات المطلوبة.

 GAC. وبعد ذلك یتم إمھال GACیوفر مجلس اإلدارة إشعاًرا مكتوًبا إلى  --بالتالي؛ فھي 

ومجلس اإلدارة على االجتماع خالل  GACبوقت معقول من أجل توفیر مراجعة. وتتفق لجنة 

على إطار زمني في  التالي. ویتبادالن بعد ذلك وجھات النظر مع االتفاق ICANNاجتماع 

 بإعداد موافق حول قضیة السیاسة العامة. GACالتالي. وبعد ذلك، تقوم  ICANNاجتماع 

ومجلس  GACومجلس اإلدارة، حیث تقوم  GACثم یتم عقد اجتماع لمشاورات كل من 

اإلدارة بعقد مشاورات من أجل توفیر النصائح. وبعد ذلك یحدد مجلس اإلدارة اإلجراءات 

التعلیقات، إن  GACباإلجراءات المرغوبة. وفي النھایة، تقدم  GACاًرا إلى ویقدم إشع

 وجدت، على ھذا اإلجراء.

. وأتمنى ICANNوإذا كنت أتذكر بشكل صحیح، فإن ھذه المسألة تستغرق حوالي اجتماعین لـ 

من  أن تكون الفرصة قد واتتكم للتصفح عبر ھذا المستند المكون من صفحتین. لكن لدینا مجموعة

 المشكالت الملحة حول ھذه العملیة الحالیة. ونتمنى االستماع إلى تعلیقاتكم اإلضافیة حول ذلك. 

 إذن، ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًء.
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 GAC، على وجوب إشعار وإحاطة ICANNإذن فھذا المستند ینص، كجزء من مجتمع 

ومراجعة ذلك من منظور السیاسة  ICANNبانتظام بأنشطة وضع السیاسات التي تقوم بھا 

في الحاالت التي كانت  GACالعامة. وفي الماضي، أدت ھذه المراجعة إلى توفیر نصائح 

أن ذلك مبرًرا. وقد یفسر ذلك السبب وراء ندرة حدوث طلب مجلس اإلدارة  GACترى فیھا 

احد حیث لم یصدر خالل األعوام الخمس الماضیة سوى طلب و GACالحصول على نصیحة 

 للنصیحة.

مشاركة بالفعل وتوفر النصائح والتعقیبات إلى  GACوكما نرى اآلن، ھناك فكرة ما ھنا بأن 

طلب الحصول على النصیحة بشكل  --مجلس اإلدارة حتى قبل طلب مجلس اإلدارة ذلك 

رسمي. وھذا ھو السبب في أنھ لم یكن ھناك سوى طلب رسمي واحد للحصول على النصیحة 

على مدار السنوات الخمس الماضیة. لذا رأیت أن ھذا األمر جدیر باإلشارة  GACتسلمتھ 

 إلیھ.

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فإن المستند یشیر إلى وجوب مالحظة أن قرارات مجلس 

اإلدارة بطلب الحصول على التعلیقات العامة أو دعوات مجلس اإلدارة التي تتنبأ باإلجراء من 

، فإن ھذه ال تقع GNSOالخاصة بـ  PDPمثل عملیة  GACتعلیقات  أجل الحصول على

 ضمن إطار عملیة المشاورات.

إذن ھاتین مالحظتین رأینا أنھ من الجدیر اإلشارة إلیھما باإلضافة إلى الخطوات الحالیة المتبعة 

 إلى مجلس اإلدارة. GACمن أجل تقدیم نصیحة 

 بیل، تفضل؟ --قي ردود الفعل على ذلك وأعتقد أنھ یمكننا التوقف قلیالًَ◌ ھنا وتل

 

 شكراً جزیالً لك، منال، على ھذا الطرح. بیل جراھام:

 إلى مجلس اإلدارة التوصل إلى مقترح من أجل نظركم فیھ ھنا. ATRTأوكل فریق 

كانت ھناك مناقشة دائرة على قائمة مجلس اإلدارة. وما  --ومن ثم أردت فقط القول أنھ كان 

حول تحقیقي أقصى استفادة من  3كنا نسعى للقیام بھ بالنسبة للعملیة الموضحة في الشریحة 

المباشرة وجًھا لوجھ. ألننا رأینا أنھ في الحاالت التي كنا نبحث فیھا عن  ICANNاجتماعات 

حول أحد الموضوعات التي لم تكن جزًءا من العملیات العادیة  GACة نوعیة للغایة من نصیح

فربما نستفید من الفرص من خالل االجتماع  ICANNفي عملیة وضع السیاسات الخاصة بـ 
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من أجل المساعدة في فھم الطلب وأیًضا  GACعلى المستوى الرسمي والتحدث مع أعضاء 

ت النظر. كما ستالحظون أیًضا أن ھناك إطار زمني مرتبط بھذه للحصول على فھم أولي لوجھا

یجب علینا في حقیقة األمر صیاغة ھذه العملیة الخاصة  --. لقد شعرنا أن بإمكاننا المسألة

للتعامل مع  ATRT1باإلضافة إلى عملیة اإلطار الزمني التي وضعت رًدا على عملیة بالطلبات بدقة 

 .GACنصیحة 

كثیر من التشابھ في المدد الزمنیة التي یجري تخصیصھا. باإلضافة إلى ذلك، لذا سوف ترون ال

 المباشرة وجًھا لوجھ. ICANNوكما قلت في السابق، لقد استفدنا كثیًرا من اجتماعات 

بشكل  GACوكما قالت منال، لم تتسن لنا في الماضي أیة فرصة للحصول على نصیحة 

 GACبسبب أن عملیة وضع السیاسات وعملیة نصیحة  مسبق وفًقا لما قد تتیحھ ھذه العملیة

 كانتا تعمالن بشكل جید للغایة. وبذلك لم تظھر في حقیقة األمر كثیًرا.

وعلى الرغم من ذلك، ربما تكونوا قد الحظتم أن مجلس اإلدارة في اآلونة األخیرة قد اتخذ 

بذلك لنا أن نتخیل البدء في عملیة لوضع السیاسات. و GNSOخطوة غیر مسبوقة بطلبھ من 

بأنھ قد تكون ھناك مناسبة في المستقبل بالنسبة لمجلس اإلدارة من أجل البدء في طلب طارئ 

. وھذا في حقیقة األمر ھو السیاق الخاص بما قمنا بھ ھنا. وقد GACللحصول على نصیحة 

 أردت فقط طرح ھذه المالحظات االفتتاحیة قبل أن نواصل عملیة المناقشة. شكًرا.

 

 شكًرا لك، بیل. واآلن ممثل إیران، تفضل. منال إسماعیل:

 

على الرغم من ذكرك للحاالت بشكل  --شكًرا لك، منال، وشكًرا للزمالء المتمیزین. أنا  ممثل إیران:

ضمني، إال أنني أرید معرفة ما ھي تلك الحاالت، أو الظروف التي یطلب فیھا مجلس اإلدارة 

صیحة؟ لقد ذكرت أنھ في بعض األحیان فإن ھذه الطلب أیة ن GACعلى وجھ الخصوص من 

خطوتان أخریان، لكن ھل ھناك مناسبات أو  -- GACالخاص بالحصول على النصیحة من 

؟ أو یمكن طلب النصیحة GACظروف یطلب فیھا مجلس اإلدارة النصیحة بشكل مباشر من 

ل ذلك سوف یتم إشراك عندما تكون ھناك عملیة للدوائر األخرى وبعد ذلك من خال GACمن 

GAC ؟ إذن أود أفّرق بین االثنین والتعرف على عدد الحاالت أو ما ھي الحاالت التي یطلب

 ؟ شكًرا.GACفیھا مجلس اإلدارة مباشرة النصیحة من 
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نشكركم على السؤال. لكي أكون صریًحا معكم، في ھذه اللحظة لم أتمكن من العثور على مثال  بیل جراھام:

بعمل رائع،  GACقامت  --دوث ذلك من قبل. لقد كنا ننظر إلى العملیة العادیة محدد على ح

أعتقد اآلن في حقیقة األمر، عملیة تطویر لكیفیة تعقب ما یقوم بھ مجلس اإلدارة، ما الذي تقوم 

. وقد كانت ھناك العدید من الحاالت التي طلبت فیھا ccNSO، وما الذي تقوم بھ GNSOبھا 

GNSO  أوccNSO  مشاركة منGAC  في وضع سیاسة. یتعذر علّي العثور على إحداھا

حتى اآلن لقیام مجلس اإلدارة بھذا األمر. والسبب وراء ذلك ھو أن مجلس اإلدارة في 

ICANN  لیس في حد ذاتھ ھیئة مختصة بوضع السیاسات. بل باألحرى فنحن ھیئة للتصدیق

ي المنظمة الداعمة أو مقترحات السیاسات على السیاسات وإقرارھا. إذن یتم وضع السیاسات ف

ثم تأتي إلى مجلس اإلدارة من أجل التصدیق علیھا وإقرارھا. وكان ھذا ھو الحال حتى اآلن 

بمراجعة تلك المقترحات، وفي العدید من الحاالت شاركت في العملیة، وفي  GACوقد قامت 

النصیحة إلى مجلس  GACت فقد قدم --حاالت أخرى، بمجرد معرفتھا بوجود مقترح، فإنھا 

اإلدارة باالستناد إلى ذلك المقترح. لكن ھذا كلھ بمثابة جزء من العملیة العادیة. أنا غیر ملم بأي 

 من الحاالت التي تعّین علینا استخدام ھذا األمر.

وبھذا القول، فقد رأي فریق مراجعة المسؤولیة والشفافیة أن من األفضل لنا أن نوضح الطریقة 

تم بھا ھذه المشاورات في حالة ظھور أیة حاجة لذلك. وأعتقد أن ھذا ھو السبب في أننا التي ت

 قمنا بذلك، بدالً من محاولة إضفاء الطابع الرسمي على شيء حدث في السابق.

 

 إیران. منال إسماعیل:

 

ھل قامت  نعم سیدتي، نعم سید غراھام، شكًرا جزیالً لك. إذن یأتي سؤال یطرح نفسھ وھو ممثل إیران:

، دون GACمنظمة الدعم التي أشرت إلیھا باتخاذ أي إجراء في النواحي ذات الصلة بأنشطة 

أو القواعد العامة حول األنشطة التي ترد إلى  -أو في الغالب  GACطلب النصیحة من 

GAC  من أجل الحصول على النصیحة؟ لقد فھمن من ذلك أن السبب في عدم طلبICANN 

ل مباشر، أو تطلب ھذه النصیحة في الحاالت النادرة للغایة، ألن بشك GACأي نصیحة 

إن ھل ھناك أیة حاالت لم تلجأ فیھا منظمات  --المنظمة الداعمة تقوم بذلك ومن خالل ذلك فإن 

من أجل الحصول على أي نصیحة أو القیام بشيء ما، أردت فقط  GACالدعم من قبل إلى 
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ت، دون استثناء، من أنھم قد سعوا من أجل الحصول على التأكد من األمر، أو في جمیع الحاال

 ؟GACالنصیحة من 

شكًرا لك، ممثل إیران. وإذا ما تسنى لي تقدیم رد سریع على ذلك، فال أعتقد أن المقصود من  منال إسماعیل:

وھذا  GACذلك ھو أن منظمات الدعم واللجان االستشاریة تطلب الحصول على النصائح من 

توفر  GACأن مجلس اإلدارة ال یطلبھا. أعتقد أن المعنى المقصود ھو أن ھو السبب في 

بشكل مسبق ونشط إلى مجلس اإلدارة وھذا ھو السبب في أن مجلس  --بالفعل تعقیبات إلى 

 GACوتقوم  GAC، ألنھ عندما یتم طرق المسألة على GACاإلدارة ال یطلب نصیحة 

ومجلس  GACبادل الخطابات الذي یتم بین رئیس أعتقد أنھ بشكل أو بآخر ت --بالفعل بوضع 

اإلدارة. لكنني أنتظر من یصحح لي ھذه المعلومات، بالطبع من أعضاء مجلس اإلدارة ھنا. 

 شكًرا.

 

أعتقد أن ھذا تلخیص جید، منال. عملیة وضع السیاسات، یمكنني التفكیر في مثال واحد، على  بیل جراھام:

سیاق منظمة دعم أسماء رموز البلدان وھو وضع وتطویر سبیل المثال، ھناك مثال جید في 

طالبة منھا النصیحة والتعاون  GACبالتأكید إلى  ccNSOالسریع حیث لجأت  IDNتعقب 

. إذن تلك GNSOفي وضع تلك السیاسة. وأنا متأكد من إمكانیة العثور على أمثلة مشابھة مع 

 األحداث قد وقعت بالفعل.

المواقف الدینامیكیة ألنني أعتقد أنھ من اإلنصاف القول بأن جمیع فھي من  --وھي إلى حد ما 

ویطلبون  GACمنظمات الدعم، إذا أدركوا تأثیر أي سیاسة عامة على عملیة، فإنھم یأتون إلى 

منھا النصیحة. وقد تفویتھم بعض األشیاء، ومن بین األشیاء التي كنا نعمل علیھ على مدار 

مشاركة أكثر  GACھو وضع وتطویر طرح من أجل أن تصبح  BGRIاألعوام الماضیة في 

ومبكًرا في عملیة وضع السیاسة. ومن ثم أنا أفھم على سبیل المثال، أننا عقد مجموعة ناجحة 

منسًقا للعالقات مع  GNSOوالتي أثمرت عن تعیین  GNSOللغایة من االجتماع مع 

GACت النظر حول السیاسات. ومن . وكان الغرض من ذلك ھو تسھیل ھذا التبادل لوجھا

األشیاء األخرى التي حدثت، یمكنني القول أنھ على مدار العامین الماضیین تقریَبً◌ا، وھو أن 

تقدم تحدیثات حول وضع  GNSOالذي یقدم الدعم لعملیة سیاسة  ICANNفریق عمل 

ات بعملی GACكوسیلة إلحاطة  GACالسیاسات كل ثالثة أشھر ویرسل ھذه التحدیثات إلى 

أن لدیھا رغبة في توفیر بعض المساعدة  GACوضع السیاسات التي تجري، بحیث إذا رأت 
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أو أن تشارك في تلك العملیات، فإن لدیھا علم مسبق بتلك العملیات، وبمرحلة التطویر، وأن 

 تكون لھا القدرة على المشاركة في تلك النقطة. شكًرا.

شكًرا لك، بیل. وإذا لم تكن لدینا أیة ردود أفعال أخرى مباشرة على ذلك، فإنني أقترح على  منال إسماعیل:

بتصفح المستند المكون من صفحتین بدقة وربما الرجوع مرة أخرى  GACالسادة الزمالء من 

إذا كانت ھناك أیة مقترحات إلجراء أیة تحسینات على العملیة الحالیة كما ھي اآلن، على 

أن ھذا یجري استخدامھ بشكل متكرر، لكن مرة أخرى، وكما قال بیل، من الجید الرغم من 

توثیق ھذه المسألة بحیث یمكننا الرجوع إلیھا متى ما كان ھنا أي طلب رسمي من مجلس 

 من أجل تقدیم النصیحة. GACاإلدارة إلى 

إلى الشریحة التالیة،  لذا إن لم یكن لدینا المزید من طلبات إلقاء الكلمة، فال تكرمتم باالنتقال

وھذا نصھا "ینبغي على مجلس اإلدارة  6.5رقم  ATRT2رجاًء. وھذه ھي توصیة فریق 

اقتراح والتصویت على التغییرات المناسبة على اللوائح الداخلیة من أجل التنفیذ الرسمي للعملیة 

 BGRIعمل  الموثقة لمشاورات اللوائح الداخلیة لمجلس اإلدارة وفًقا لما وضعتھ مجموعة

. 11رقم  ATRT1بأسرع وقت ممكن من الناحیة العملیة". كما أنھا تشیر أیًضا إلى توصیة 

إذن إذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فإنھا توفر قدًرا من التاریخ السابق حول ھذه التوصیة حیث 

 2/3، أن دعم ذلك GACأنھ في حالة قرار مجلس اإلدارة عدم اتباع نصیحة  GACاقترحت 

على األقل من أعضاء المجلس. وفي ذلك الوقت، فإن أعضاء مجلس اإلدارة من خالل 

، وافق أعضاء مجلس اإلدارة على إجراء ھذا التعدیل، أي التعدیل على BGRIمجموعة عمل 

الالئحة الداخلیة. واقتضى ذلك إجراء مراجعة للمادة الحادیة عشرة من الالئحة الداخلیة. وبعد 

تأجیل المراجعة على الالئحة الداخلیة من أجل التأكد من تناول تعدیل  GACذلك طلبت 

 gTLDالالئحة تاریخًیا ألنھ في ذلك الوقت من الزمن كنا نجري مناقشات حول نطاقات 

أن االقتراحات اإلضافیة قد تظھر في ضوء ھذه المناقشات. لذلك طلبنا  GACالجدیدة ورأت 

 الجدیدة. gTLDإلى أن یتم االنتھاء من مناقشات  من مجلس اإلدارة تعلیق ھذه المسألة

 6.5، قد توصل إلى التوصیة رقم ATRT1، بمتابعة تنفیذ توصیات ATRT2واآلن، فإن فریق 

على متابعة إجراء التعدیالت المتفق علیھا في الالئحة الداخلیة في  GACبتنفیذ ذلك، وأكدت 

 في لندن. ICANNاجتماع 

-حة الداخلیة للتعلیق العام، وأعتقد أن فترة التعلیق العام ھذه قد انتھت وقد تم نشر تعدیالت الالئ

 في السادس من أكتوبر. -
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 ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًءً◌.

أو ال أعتقد أنھ كانت ھناك فرصة للحصول على ملخص من فریق عمل  --ال أعتقد أننا 

ICANN أن أمانة سر الذي یتابع دائًما أي فترة تعلیق عامة، إال GAC بكل تعاون، قام توم ،

 دیل بتلخیص التعلیقات التي وردت حتى الخامس عشر من سبتمبر.

 تعلیًقا حتى ذلك التاریخ، ولم یدعم أي منھا التغییرات المقترحة. 41وقد ورد 

، تناولت باألساس توقیت التغییرات المقترحة، GACكما أن التعلیقات، وفًقا لتلخیص أمانة سر 

، أو كجزء من تعزیز IANAبأن ھذا التوقیت سيء ویجب النظر إلیھ بعد عملیات نقل إشراف 

 .ICANNعمل مساءلة 

مختلفة عن تلك العتبة  GACأما التخوف الثاني فیتمثل في أن العتبة الخاصة برفض نصیحة 

 شاریة.الخاصة بمنظمات الدعم واللجان االست

في عملیة  GACاألمر الثالث تمثل في أن التغییر قد یؤدي إلى طمس الحافز على مشاركة 

، فقد تؤدي التغییرات إلى GACوضع السیاسات. ومع االفتقار إلى الشفافیة في اختیار أعضاء 

 إلى التصویت بدالً من اإلجماع. GACمزید من المشاكل في حال انتقال 

ر من أوجھ عدم الفھم في التعلیقات المقدمة. في البدایة، لم یكن من وفي الحقیقة، أرى الكثی

. إذن ال ATRT1. بل یتعلق بتوصیات فریق IANAالمقرر للتوقیت أن یكون مع عملیة نقل 

عالقة لھ بھذا الشأن. بل كان األمر محض صدفة أن یحدث ذلك في نفس وقت نقل اإلشراف 

 .IANAعلى 

. وأكرر، أعتقد أن ھناك سوء فھم GACشفافیة في اختیار أعضاء ومرة أخرى، االفتقار إلى ال

یجري اختیارھم من خالل الحكومات. فلیس ھناك أي اختیار أو انتخاب  GACبأن أعضاء 

 . لذلك فإنني غیر متأكد مما كان مقصوًدا بذلك.GACلألعضاء في 

نا بالفعل على على المشاركة مبكًرا. وأعتقد أننا عمل GACوھذا سیؤدي إلى طمس حافز 

. وأعتقد حتى أن مجلس اإلدارة لم یطلب على المستوى GACتحقیق مشاركة مبكرة من 

توفر التعقیبات  GACألنني أعتقد أن  GACالرسمي للمسئولین، الحصول على نصائح 

 بالفعل في ذلك.

لردود، وبذلك ربما نكون بحاجة إلى مزید من الوقت من أجل النظر ملًیا في المجموعة الكاملة ل

للتعلیقات الواردة حتى  GACألنھ وكما ذكرت لكم، كان ھذا مجرد ملخص مقدم من أمانة سر 
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الخامس عشر من سبتمبر. وقد انتھت فترة التعلیق العام في السادس من أكتوبر. وبذلك فإنني 

 غیر متأكد بالفعل من بقیة التعلیقات.

 لكن ممثل إیران، ھل لدیك رغبة؟ تفضل، رجاًءً◌.

 نعم، سیدتي الرئیس. إیران: ممثل

 --سیدتي الرئیس، بصرف النظر عن أنني متخصص في المجال الفني، فإن لدي القلیل من 

 

 عذًرا، ھال تحدثت بالقرب من المیكروفون؟ منال إسماعیل:

 

لدي خلفیة  --نعم. سیدتي الرئیس، بصرف النظر عن أنني متخصص في المجال الھندسي  ممثل إیران:

 أن لدي بعض الخلفیة في المجال القانوني. ھندسیة إال

، حتى وإن كان اعتراضھم صحیًحا، وھو 45أو  44ال أعتقد أن المعاییر الخاصة بھؤالء الـ 

 غیر صحیح، ال أعتقد أنھا تبرر عدم متابعة الطلب.

شخص، قالوا ال، فھذا لیس مبرًرا  49، 42، عندما طلبوا من GACعضو في  144أو  140

 وافقة.على عدم الم

 ھذا ھو الشق القانوني.

وبعد ذلك باالنتقال إلى الشق الرئیسي، الطلب الخاص بتغییر عتبة القرارات ال یتعلق من قریب 

 . تماًما.NTIAأو بعید بعملیات نقل 

بالنسبة للممارسات البرلمانیة التي تم فیھا، في العدید  --إننا نشیر إلى الممارسات التي تستخدم 

تخدام أغلبیة الثلثین، بالنسبة للعناصر الھامة. وفي بعض األحیان في برلمان من الحاالت، اس

آخر، یتم استخدام أغلبیة بأربعة أخماس المصوتین. وكما تذكري سیدتي، مدى المعاناة التي 

 .ICGمررنا بھا في مستوى 

 .ICGفھؤالء األشخاص، لقد رغبوا في الحصول على أغلبیة بسیطة لم نكن نؤیدھا في 
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ي تقول بأن كل شيء یتم االتفاق علیھ بأغلبیة بسیطة، فقد تم اعتماده. ومن خالل التماثل، وھ

عضًوا. وھذا یعني أن وجھة نظر  16عضًوا، واألغلبیة البسیطة ھي  30عدد  ICGكان في 

 عضًوا تم تجاھلھا بالكامل. إذن فمبدأ األغلبیة البسیطة غیر مقبول. 14

إذن ھذه المعاییر، لما ال نعود إلى أسلوب الثلثین، فقد كان ذلك منطقًیا. لذلك ال أعتقد أن ھذا 

والمساءلة، والثاني  IANAالعنصر من ناحیتین لھ أیة قیمة. الجانب األول، العالقة بنقل 

 بالنسبة للمعاییر المستخدمة في جمیع أنحاء العالم في اإلجراءات البرلمانیة. ھذا مستبعد

 بالكامل.

 األمر اآلخر فقد شرحتھ.

لذلك ال أعتقد أنھ یجب أن نصاب باإلحباط، ویجب علینا الرد على ذلك وتقدیم األسباب 

أو إعادة التأكید على الطلب. ویجب أن یمضي ذلك. وسیدتي الرئیس، أنت  --وااللتزام بھ 

 بوننا. ھذا كل شيء.تعرفینني ویعرفني الكثیرون ھنا. أنا شخص مستقیم للغایة. وھم ال یح

، فإنھم ال یوافقون علیھ. وھذا األمر سھل GACفأي قرار نتخذه من أجل تحسین مشاركة 

للغایة. نحن نعلم ذلك. فنحن لسنا محببین إلیھم. وھذا ھو سبب المعاملة التي نلقاھا منھم. یمكنك 

بھا. أنا لست النظر إلى الجانب اآلخر والتعرف على مدى االرتیاح في القاعة الموجودین 

غیوًرا، لكن ھناك من یحصل على قاعة مریحة. ھذا ما ال أریده فحسب. نحن ھنا في مخیم 

 عسكري.

 [ ضحك ]

 ونحن على ھذه الحال المذریة ھنا. فقد انظري إلى ھذه األشیاء (یتعذر تمییز الصوت).

ن ھذا األمر غیر أنا لست میاالً إلى الشكلیات. فأنا قادم من الطبقة الوسطى من المجتمع، لك

مفید. وھذا غیر عادل ویجب أن نحقق الدیمقراطیة وما إلى تلك األشیاء. وھم ال یحبوننا. ال 

 ؟44أعرف من ھو المقصود باللفظ 

شخًصا التنظیم والتناغم والدفع لعمل شيء ما. األمر بسیط للغایة.  44من السھل جًدا أن نحمل 

ونصف الملیار. إنھم غیر ممثلین. وبذلك یمكننا أن ال یمثلون إجمالي ملیاري شخص  44إال أن 

نطلب بوضوح، أعني منك ومن اآلخرین الرد على ذلك وھذه نقطة أساسیة. وإذا ما خسرنا ھذه 

النقطة، فسوف نخسر كل شيء. كما ھو الحال بالنسبة لألمر اآلخر. إذن حضرة الرئیس، 

لك ویجب أن یكون ذلك في اجتماع برجاء التكرم بتوفیر إجابة ونحن سعداء للغایة بدعم ذ
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GAC  ھذا بأن نرفض تماًما ألسباب متعددة كنت قد طرحتھا ومع ذلك ذكرتھ ویجب علینا

 متابعة استخدام طریقة أغلبیة الثلثین وما إلى ذلك.

%. 51عن استخدام طریقة أغلبیة الخمسین زائد واحد، أو  --نحن غیر راضین عن استخدام 

لیس بھذه السھولة. لكن  GACریناھا، نعلم أن الوصول إلى نتیجة في وكل المناقشات التي أج

واالنتقال إلى الخطوة التالیة، فقد  --بمجرد الحصول على تأكید أي شيء بعد كل ذلك، فعندئذ 

تم رفضھا ولم یحدث ذلك. لذلك یجب علینا الحصول على ذلك، وطریقة الثلثین ھي أقل ما 

المستوى األعلى، االنتقال إلى طریقة أربعة أخماس، وھذا كل نطلب. أو یمكننا االنتقال إلى 

 شيء.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل إیران. أعتقد أننا متفقون بشكل أو بآخر. منال إسماعیل:

كان بھا الكثیر من اللغط وسوء الفھم،  --لقد ذكرت بالفعل أن التعلیقات كان بھا الكثیر من 

تعلیقات بحلول تاریخ اإلغالق، وأعتقد أن من المبكر القول بأن  56لكنني علمت اآلن أن لدینا 

 ھذه التعلیقات ستكون مقبولة أم ال.

أعتقد أنھ ال یزال علینا بحث العملیة، والحصول على الملخص واتخاذ الخطوات الطبیعیة، 

 والتي لم یسمح لنا الوقت بھا قبل ھذا االجتماع.

علیقات بھا قدر من سوء الفم، وھو أمر جدیر لكن مرة أخرى، وكما ذكرت، فإن بعض الت

 بالتوضیح.

 إذن، بیل، ھل ترید إضافة شيء؟

 ممثل ھولندا، تفضل.

 

شكًرا لك، منال. لدي تعلیقان سریعان على ھذه المسألة. أعتقد أنني أتفق معك في أن ھناك  ممثل ھولندا:

لھا أن تكون  في ھذه الحالة من المقرر GACشيء من سوء الفھم. أعتقد أن نصیحة 

، إن جاز لنا GACباإلجماع، نصیحة باإلجماع، بحیث ال یكون فیھا أي أحد معترض في 
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ال یعني ذلك أنھ یمكننا  --التعبیر. نحن نتحدث حول ھذا النوع من النصائح. وھذا ال یعني 

أعتقد أن المجتمع یجب أن یكون  --تقدیم النصیحة اعتباطًیا حول أي شيء. بل یجب أن تكون 

التي تكون فیھا حكومة واحدة فقط معترضة. أو  GACعلى علم بأننا نتحدث حول نصیحة 

 ربما تكون ھذه نصیحة باإلجماع.

لذلك أعتقد أن ھناك نقطة واحدة یجب التأكید علیھا. ھذه لیست فقط مجرد نصیحة أو كل 

 نصیحة. 

تجاه حقیقة أن ذلك قیل، إذا  أعتقد ثانًیا، حول موضوع المساءلة، أعتقد أن لدي قدًرا من التعاطف

في عملیة اتخاذ قرارات مجلس اإلدارة، بطریقة منطقیة،  --تأثیر قوي في  GACكان لنصیحة 

أعتقد أن المبرر المنطقي والطریقة التي نتوصل بھا إلى النصیحة یجب أن تكون محددة. لكن حتى 

وافقة على ھذا األمر في الالئحة اآلن لیس ھذا ھو الحال. لذلك أعتقد أنھ إذا كان من المقرر الم

 الداخلیة، فإنھا بحاجة إلى مزید من التداول لألساس المنطقي خلف ھذه النصیحة، إذا جاز لنا التعبیر. 

لنقل أن الحكومات ھي األخرى مسئولة. إن  --وثالًثا، بالنسبة لموضوع المساءلة، بالطبع، فإننا 

علومة للجمھور على موقع الویب. وقد یتم تحمیلنا أعتقد أن أسماؤنا وعناویننا ومنظمتنا م --

المسئولیة عن ما نقوم بھ ھنا. یمكن التقدم إلى كل مؤسسة والموافقة على ذلك. كل ما قلتھ ھناك 

. لذلك أعتقد أن ھناك طرًقا ووسائل یمكن أن نتحمل من خاللھا GACمجرد ھراء بالكامل في 

 ا نقدمھ من نصائح.المسئولیة عن ما نقولھ في ھذه المنظمة وم

الشيء المفقود  --تعلیق أو نحو ذلك. أعتقد أننا  40وفي النھایة، أعتقد أننا استمعنا إلى حوالي 

ھنا، حسب معرفتي،  GAC، الدول الممثلة في GACفي حقیقة األمر ھو حقیقة أن أعضاء 

لینا احتسابھم یجب ع --الجمیع متفقون على طرح ھذا المقترح للتشاور، بما یعني أنھ یمكننا 

كمكونات في ھذا المقترح. وھذا بشكل أساسي جمیع الحكومات في العالم. على األقل 

 . شكًرا.GACالحاضرین في 

 

 شكًرا لك، ممثل ھولندا. لدي طلب من مایك سیلبر، تفّضل. منال إسماعیل:

 

 شكًرا لك، حضرة الرئیس. مایك سیلبر:
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 أنني أمیل لالتفاق مع معدد من التعلیقات المقدمة. وأعتقد أن أعتقد أن ھذه مناقشة شیقة للغایة. وأعتقد

الطریقة التي تعمل بھا  --ھناك سوء فھم للمجتمع. وأعتقد أن العدید في المجتمع ال یفھمون 

GAC فھم ال یفھمون التحسینات الھامة على العملة التي قامت .GAC  بتنفیذھا. كما أنھم ال

. وسوف یالحظ معظمكم أن الغالبیة ICANNمجلس إدارة یفھمون الطریقة التي یعمل بھا 

 عبارة عن قرارات باإلجماع. ICANNالكبرى من قرارات مجلس إدارة 

ونادًرا جًدا ما یتم اتخاذ قرار بأقل من أغلبیة الثلثین. بل لم ُیسمع ذلك من قبل. إذن من حیث 

 الجوھر، فإننا نطالب فقط بالمصادقة. 

ھا ال تأخذ بعین االعتبار األحكام المنصوص علیھا في الالئحة الداخلیة أما األمر اآلخر فھو أن

ذات الصلة بالسیاسات الموضوع بمعرفة اللجان االستشاریة ومنظمات الدعم. لذلك أعتقد أن 

 ھناك ارتباك كبیر وسوء فھم. 

ي أحد وعلى الرغم من ذلك، فإنني ال أمیل لالتفاق على أن سبب سوء الفھم ھذا یرجع إلى أن أ

. GAC. أعتقد أن البعض ال یثقون في GAC. أعتقد أن البعض ال یفھمون GACال یحب 

وأعتقد أن قدًرا كبیًرا من الردود ال یحّسن من ھذا الموقف. وأعتقد أن ھذه مناقشة مفیدة للغایة 

من حیث الخطوات التي یجب اتخاذھا من أجل حل ذلك. إن الدخول في جدال حول عدد 

 GACیمثلون وما إذا كانت تعلیقات ألفراد ولیس تعلیقات مؤسسیة مقارنة بلجنة  المعلقین ومن

لیسوا موجودین ھنا كأفراد ولكن یمثلون حكومات أو منظمة  GACوبالنظر إلى أن أعضاء 

حكومیة دولیة لیس موقًفا مفیًدا في التقدم في النقاش، والسبب یرجع في جزء منھ إلى أن ھذا 

. بل إنھا مشكلة تتعلق بمجلس اإلدارة. قدمت لنا لجنة GACق بلجنة المشكلة لم تعد تتعل

GAC  .ونحن باعتبارنا مجلس اإلدارة وافقنا على التوصیة واتخذنا خطوات للمضي قدًما توصیتھا

ألیة تغییرات على الالئحة الداخلیة. أعتقد أنھ سیكون من المفید للغایة  في ھذه التوصیة بالنسبة

وتلقي تلك التعقیبات. ولكن في نھایة المطاف، فإننا بحاجة  GACت من الحصول على تعقیبا

النقاش مع المجتمع. القرار عائد إلینا، ولیس بأیدیكم، كھذا یكون كمجلس إدارة إلى إنجاز ھذا 

  أي ھجوم. GACالھجوم. ال تتلقى 

لمجتمع داخل ومع ذلك، فأنا أفھم أن ھناك قلق من التباطؤ وما یقولھ ذلك حول ثقة واعتقاد ا

GAC  وعملیةGAC لكن ھذه المشكلة متعلقة بنا. واآلن لنعمل كمجلس إدارة مع .GAC 

لنحاول البحث عن أفضل طریقة للتعامل مع ذلك. لكن في نھایة المطاف، األمر عائد إلینا. 

 ونرید أن نحقق تقدًما في ذلك.
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 ممثل إیران، تفضل. منال إسماعیل:

 

نعم. أنا أوافق على الكثیر من األجزاء. كما أنني أوافق كذلك على أن الموقف ربما لم یكن  ممثل إیران:

 واضًحا بما یكفي عندما تم طرح المسألة للتعلیقات العامة للحصول على ھذا الرد، في رأیي. 

 قد وافقت على ھذا االقتراح باإلجماع. GACأن  ICANNوقد ذكرت 

 ھذه إذن النقطة رقم واحد.

تمثل الحكومة "س". وبعد ذلك قاموا بالتعبیر عن شيء. وھي عبارة عن  GACاثنان: رقم 

مشاركة مشروعة مدعومة من حكومة تقترحھا. كما أن لھا وزًنا كافًیا. ومن خالل التناسب، ال 

یجب أن نفھم أنھ في حال طرحت ھذه المجموعة من الدول شیًئا یمكن للدول األخرى األقل أن 

 تبطلھ. 

. نعم، GACال أتفق إلى حد ما مع زمیلي المتمیز حیث إن ھذا ال یعني أنھم ال یحبون لكنني 

 -- GACلیس  --أو الحكومة  GACھذا ھو المعنى المقصود. وبسبب الدعایة اإلعالمیة، فإن 

تنوي الحكومة تولي المسئولیة عن إدارة اإلنترنت، وقد أعطیت انطباًعا سیًئا لدى الجمھور. 

، بشكل عام. وفي بعض GACلك. وأنا رأیت ذلك. في بعض األحیان ھجوم والكل یقول ذ

أنھم یریدون بعمل وإلغاء وتولي المسئولیة.  --الحكومة أ، ب، ج، د  --األحیان بضع حكومات 

 . GACوبذلك یعطي انطباًعا سیًئا عن األفراد في 

لمصلحة العامة وبأیة لغة، وأعتقد أن ذلك یتوقف على الطریقة التي یتم بھا طرح المشكلة أمام ا

 وما ھي المقدمة وما إلى ذلك. 

البعض منھا غیر صحیح. لكن البعض منھا على  --مستلمة المؤیدة  46وفي النھایة، حتى وإن كان 

الرغم من ذلك صحیح. وعلى الرغم من ذلك، یجب أن یوجھ مجلس اإلدارة القرار بإجراء مقارنة 

عن من وبین ما تم الرد علیھ وأن یتخذ قراره بناء على ذلك. وال أعتقد  مناسبة بین ما تم إرسالھ بالنیابة

أن مجلس اإلدارة یجب أن یكون منحاًزا ببعض من القرارات. فالبعض منھا قد ال یكون لھ أي مبرر 

منطقي أو أي أساس منطقي. لذلك أعتقد أن یجب أن نستوضح ھذه المسألة في أي اتصاالت إلى 

 .مجلس اإلدارة. شكًرا
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وأتمنى  --إذا كنت أفھم بشكل صحیح  --شكًرا لك، ممثل إیران. وفیما یلي رد سریع على ما  منال إسماعیل:

أن أیة تعدیالت على الالئحة الداخلیة یجب أن یمر بعملیة تعلیقات عامة. وال  --التصحیح لي 

یجب أن یتعلق باألمر بالجھة التي تطلب التعدیل على الالئحة الداخلیة. لذلك أعتقد بشكل 

اضي، أن أي تعدیل على الالئحة الداخلیة یجب أن یمر بفترة تعلیق عامة. باإلضافة إلى افتر

أعضاء مجلس اإلدارة  --عفًوا  --حول  GACذلك، یجب اإلقرار بأنھ جاءنا تأكید من أعضاء 

في ذلك التوقیت بأن ھذه ھي الممارسة بشكل أو بآخر. وإذا أراد  BGRIفي مجموعة عمل 

ا األمر في شكل مكتوب، فیمكنھم القیام بذلك من خالل التعدیل على وضع ھذ GACأعضاء 

ال یعترضون على أي  --الالئحة الداخلیة. إذن ھذا بشكل أو بآخر الممارسة التي یقومون بھا 

 بسبب أن عضًوا واحًدا فقط یرفضھا. GACنصیحة مقدمة من 

 إذن بیل، ھل تود إضافة شيء؟

 كًرا لك على تعلیقاتكم.شكًرا لك، منال. وش بیل غراھام:

یجب أن تعلم أن مجلس اإلدارة لم یناقش ھذه المسألة حتى اآلن منذ أن طرحت للتعلیق العام. 

تعلیق، كانت ھناك  41بدایة من أول  --ولم نرى حتى اآلن تلخیًصا بالتعلیقات. كما كان ھناك 

ي ذلك الوقت. ومن ثم لم فترة الرد. أنا أفھم أنھ كانت ھناك جولة أخرى من التعلیقات أتت ف

 تسنح لنا الفرصة منذ ذلك لمراجعة وجرد ھذه التعلیقات.

وسوف ینظر مجلس اإلدارة في ھذه المسألة قریًبا جًدا ویتخذ بعض القرارات حول كیفیة 

 متابعة المسألة. 

یمكنني القول بأنني قد تحدثت مع ستیف كروكر وآخرین في مجلس اإلدارة. ویمكنني أن أؤكد 

ببساطة نحن ال  --. لقد GACلكم، كما قال مایك، فإن مجلس اإلدارة ال یتعامل باستھانة مع 

لھا بالفعل حالة خاصة في الالئحة الداخلیة،  GACنفعل ذلك. نحن على علم تام بأن نصیحة 

س من النصائح األخرى المقدمة من اللجان االستشاریة. وھناك عملیة كاملة، إذا كنا على العك

، وتم العمل على ھذه المسألة من خالل ھذه اللجنة. وإذا اتجھنا GACنفكر في رفض نصیحة 

 لرفضھا، فھناك عملیة إضافیة أخرى. إذن ھذه لیس بالمسألة التي یستھان بھا.

 ھا.ولن یحدث أن یتم االستھانة ب
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أنا على ثقة مطلقة من ذلك. فقد كان ھناك بالتأكد قدر كبیر من سوء الفھم والمعلومات 

المغلوطة المنتشرة في حملة حشد قبل فترة التعلیق العام. ونحن على علم تام بذلك. وسوف یتم 

 وضع ھذه المسألة في االعتبار عند مراجعة التعلیقات. 

على التلمیح لكم بما قرره مجلس اإلدارة حیال ذلك  إذن فأنا في موقف عصیب من عدم القدرة

ألننا ببساطة لم تسنح لنا الفرصة للنظر في ذلك. وأنا أؤكد لكم أننا سوف ننظر في ذلك. 

التعلیقات التي قدمتھا مركزة للغایة ووثیقة الصلة تماًما باالعتبارات الخاصة بنا. وسوف یتم 

 دما نتحدث عنھا.إیصالھا بوضوح شدید إلى مجلس اإلدارة عن

إذن فنحن في مرحلة مبكرة إلى أبعد الحدود ھنا. لكن نتذكر أن ھذه التعدیل على الالئحة 

الداخلیة كان قد طرح كمقترح من مجلس اإلدارة، وجاء بعد توصیة مقدمة من ھذه اللجنة 

 والذي نسیر بھ في ھذا االتجاه، ومن ثم كانت ھناك نیة جیدة من جانب مجلس اإلدارة في

متابعة ذلك حتى ذلك الحین. وأنا ال أعتقد أن ھذه النیة الجیدة قد تبخرت. وقد یستغرق ذلك 

بعض الوقت. وقد یتوجب علینا العمل عبر بعض العملیات، لكنني لن أنزعج من الموقف 

وحتى الیوم من غیر الواضح  --الحالي أو بسبب ھذه التعلیقات. ھذا بكل بساطة ما حدث. فقد 

إنني أوصي فقط بقدر من الحیطة على جمیع الجوانب قبل  --ة ذلك. لذلك فإنني ما ھي نتیج

تعلیق سلبي، في ھذه القاعة ھناك  41تعلیق سلبیة أو  41اإلفراط في ردة الفعل. وكما تقولون، 

 شخص ربما تكون لدیھم وجھات نظر مختلفة تماًما. ونحن على وعي تام بذلك.  41أكثر من 

. ICANNالمسألة اإلجمالیة الخاصة بمساءلة  --اك أعمال كبیرة تتم اآلن إذن كما تعلمون، ھن

وھذا أحد العناصر في ذلك. إنني فقط أنبھ إلى اتخاذ الحیطة، ولیس اإلفراد في ردة الفعل، 

وسوف نتطلع إلى العمل معكم بشكل تعاوني مع تطور ھذا الموقف، ومع انتقال ھذه الالئحة 

 ًرا.الداخلیة عبر العملیة. شك

 

 شكًرا لك، بیل. ھال تفضلتم باالختصار في ذلك ألن الوقت یدھمنا. منال إسماعیل:

 

نعم، أجل، سوف أختصر، سیدتي. في أي مؤسسة اعتباریة، فإن عدد االعتراضات یجب أن  ممثل إیران:

یكون لھ بعض المعاییر من أجل التعامل معھا على أنھا اعتراضات. وإذا كان الموقف كھذا، 

فسوف أصاب بإحباط شدید. وبصرف النظر عن العدد الذي نقره وفًقا العتبار الالئحة الداخلیة، 
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شخص یقولون ال وال یعتد بھذا، فإن المقترح ال یعتد بھ. ھذا كل شيء.  42أو  41فإن حوالي 

وھذا غیر صحیح. فیجب أن تكون لھ معاییر في الالئحة الداخلیة تذكر ذلك. فاالعتراضات 

خلف حالة محددة یجب أن تعامل كأنھا اعتراض. واالعتراض بأقل من حالة محددة وھلم جًرا. 

كواحد وتلك المقترحات بأنھا واحدة ألن تلك المقترحات  GAC وال یمكنك احتساب مشارك

ورأیت أن شخًصا ما  NETmundialالواردة، فإنھا ترد فرادى. وقد خضت ھذا األمر في 

یطلب إلقاء الكلمة، یقوم السید الرئیس، أود التحدث بالنیابة عن نفسي. أنا أتحدث باألصالة عن 

ملیون شخص.  76یابة عن الحكومة، وھي تحتوي على نفسي في ھذا االجتماع. بل أتكلم بالن

، وحدیث آخر، وما إلى ذلك. الصین ملیار واحد. 250ربما في (یتعذر تمییز الصوت) الحدیث 

إذن لیس ھذا واحد مقابل آخر. فھذا من األشیاء التي یجب علینا النظر فیھا، عدد االعتراضات. 

الرئیس، شكًرا جزیالً على أن مجلس اإلدارة  وھذا من األشیاء التي یجب القیام بھا. سیدتي

سوف یتناول المسألة على محمل الجد، وأعتقد أن ھذا ھو الفحص األول للتعرف على مدى ما 

یلقاه موقفنا من احترام واعتبار بشكل مناسب. شكًرا. لن أطلب التعلیق بعد اآلن على ھذا 

 الموضوع.

 

 أسبانیا. --ممثل إسبانیا، ترغب  --ا جزیالً. إذن ھل شكًرا لك، ممثل إیران. شكرً  منال إسماعیل:

 

تحت  --تعلیق قصیر للغایة. حیث إن مایك سیلبر كان ھنا وأكد على ذلك، فإن مجلس اإلدارة  ممثل إسبانیا:

سقف مجلس اإلدارة اآلن یجب علیھم اتخاذ قرار. لیس علینا نحن نغیر آرائنا. على األقل أنا ال 

سوف نظل  GACونحن باعتبارنا  GACكلمة وافقت علیھا  أرى أي شخص ھنا یسحب

من أجل إصدار قرار  --متوفرین من أجل مناقشة ذلك مع مجلس اإلدارة متى رأوا ذلك مناسًبا 

مستندة إلى الالئحة  GACحول ھذه المسألة ویمكنني فقط أن أقول أن ھذه التوصیة القادمة من 

بوضع توصیات المصلحة العامة حسب األصول في الداخلیة من حیث تفویضھا لمجلس اإلدارة 

إذا قرر مجلس اإلدارة في حقیقة األمر باإلجماع  --. وأیًضا GACاعتباره وفًقا لما یرد إلى 

من األغلبیة. لذلك ال أعتقد أننا نطلب إجراء تغییر جوھري في الطریقة  2/3أنھ بما یزید عن 

نحن متوفرون من أجل  --من أجل اإلیجاز . فقط GACالتي یناول بھا مجلس اإلدارة نصیحة 

 مناقشة ھذه المسألة مع مجلس اإلدارة متى ما رأى ذلك مناسًبا. شكًرا.
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 شكًرا لك، ممثل إسبانیا. وأعتقد أن ھذه خاتمة جیدة لھذه التوصیة ولننتقل إلى الشریحة التالي، ر منال إسماعیل:

 جاًء.

ائح من أجل التماشي مع الوقت. فقد تأخرنا ربما یتوجب علینا تخطي شر --إذن أعتقد أن 

تتعلق باجتماعات المستوى الرفیع. إذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فقد  6.7كثیًرا. إذن التوصیة 

حددنا بأن ھذه التوصیة لھا جانبین. أحدھا یتعلق بتنظیم االجتماعات رفیعة المستوى واآلخر 

یمكنھم تناول  GAC. إذن أعتقد أن الزمالء في یتعلق بجرد االجتماعات المنظمة وتسجیلھا

الجوانب المختلفة فیما یجب على العضو المضیف القیام بھ قبل االجتماع وخاللھ وبعده، لذا إذا 

أمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، بھذا خالل االجتماع والذي یلیھ. نعم. إذن بعد كل اجتماع 

ر محضر االجتماع، والنص المدون، وتقریر الرئیس، یقوم بترتیب نش --فإن العضو المضیف 

من أجل مناقشة االجتماع رفیع المستوى من حیث الحضور ونقاط  GACوالجرد بمعرفة 

القدرة على تعقب وإعالن أیة زیادة  GACالنقاش والنتائج. وفي النھایة، قد تكون لفریق دعم 

 وى. تنتج بشكل مباشر من االجتماع رفیع المست GACفي عضویة 

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة وھذا ما ینتقل بنا إلى نقاش ما. حیث كنا نناقش كیفیة الحصول 

على جرد بعد كل اجتماع. لقد اقترحنا في البدایة الحصول على نموذج ما یجب أن یتم تعبئتھ، 

التكرم باستضافة  لكن بعد ذلك رأینا أن ذلك قد یتم تفسیره بأنھ نقد لترتیبات الدولة المضیفة بعد

االجتماع رفیع المستوى. لذلك رأینا أنھ قد یكون كافًیا الحصول على شكل من أشكال الجرد من 

 حیث الحضور والجوانب األخرى التي ذكرت في الشریحة السابقة.

وبالنسبة لجانب المواد، مرة أخرى، تم االتفاق على أنھ ربما یكون كافَيً◌ا أن نحصل على 

نتیجة، حسبما كانت الحالة في االجتماعین السابقین. لذا أعتقد أن ھذا مرة تقریر الرئیس ك

أخرى مستند مكون من صفحتین قام على إعداد میشیل وھو مباشر وصریح، وأعتقد أنھ یمكننا 

 االحتفاظ بأیة تعلیقات لالتصاالت عبر اإلنترنت حفاًظا على الوقت.

في  GACلذا إذا أمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًءً◌، وھي تتعلق بالمشاركة المبكرة لـ 

 .GNSOلـ  PDPعملیة 

وأكرر مرة أخرى، تمت مناقشة ھذه المسألة على نطاق واسع في الجلسة السابقة. لذلك إذا 

في الجلسة السابقة حیث  انتقلنا إلى الشریحة التالیة، فإنھا تركز على ما تمت مناقشتھ بالفعل

والتحدي أمام تحدید  GAC، والنتائج من استطالع GACلدى  GNSOلدینا اآلن منسق 

 .GNSOأولویة تدفق المعلومات المقدمة بمعرفة 
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لذا، أعتقد بذلك أنھ یمكننا اآلن االنتقال إلى الجزء الثاني من اجتماعنا والذي یتعلق بتقریر لجنة 

 الترشیح.

 ال إلى الشریحة التالیة، رجاًءً◌؟ نعم.ھل یمكن االنتق

 .GAC-سریًعا جًدا، بدأت مشكلة لجنة الترشیح كنقطة أولي في تقریر مجموعة عمل مجلس اإلدارة

لدى لجنة الترشیح.  GACعلى منسق غیر مصوت من  ICANNوتنص الالئحة الداخلیة لـ 

التشغیلیة ال تتناول ھذا األمر على وجھ الخصوص المتعلقة بوظیفة المنسق،  GACومبادئ 

لكنھا تذكر أن أمانة السر سوف تنفذ على سبیل المثال ال الحصر أنشطة المنسق حسب 

 الضرورة.

وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالي، ومرة أخرى، فإنھا مستخرجة من تقریر مجموعة العمل 

 .JWGالمشتركة 

للعمل كمنسقین  GACبترشیح أربعة أفراد من أعضاء  GAC، قام رئیس 2007 حتى عام

لدى لجنة الترشیح. وتقّید متطلبات االلتزام بالسریة على مداوالت لجنة الترشیح قدرة منسق 

GAC  على تزویدGAC .بالتقریر حول طبیعة مشاركتھ أو مشاركتھا 

لجنة الترشیح على تسھیلھا باإلضافة إلى إذن تم إجراء المناقشات في ذلك الوقت، وقام رئیس 

 في ذلك الوقت. GACمنسق 

ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًءً◌. وتقرر بموجب ذلك أن وظیفة ھذا المنسق مثیرة 

في ضوء القیود التي تفرضھا متطلبات االلتزام بالسریة الخاصة  GACللخالف بالنسبة 

بلجنة الترشیح. وقد تحددت ھذه المشكلة للتعامل المباشر مع مشكلة السیادة، والتي ال یمكن 

 نقلھا من حكومة إلى أخرى.

 إذن ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء.

، وھي JWGر مجموعة العمل المشتركة وكانت ھذه ھي الخیارات المدة والمحددة في تقری

بشكل أساسي إما تعدیل على الالئحة الداخلیة یوضح بأن ھذه الوظیفة لیست من وظائف 

GAC  لكنھا وظیفة یمكن شغلھا من خالل دعوةGAC  لتحدید المرشحین المتحملین الذین ال

ة وتحدد بأن تضمین ، أو تعدیل على الالئحة الداخلیGACیعملون في الوقت الحالي كممثلین لـ 
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أمر مثیر للخالف، وطبًقا لذلك، تعدل الالئحة الداخلیة إلزالة أیة إشارة إلى منسق  GACمنسق 

GAC .لدى لجنة الترشیح 

إذا كان التقریر یقترح أنھ في حالة عدم جدوى تعدیل الالئحة  --وعلى الجانب اآلخر، إذا كان 

 بصورة أساسیة.الداخلیة، فیجب أن یحدد بیان عام نفس الشيء 

. فھو یقترح تشكیل BWGإذن ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء. وھذا ھو تقریر مجموعة 

ومنظمة دعم العناوین، على أن  ccNSO، وALACمن خمسة أعضاء بعد التعیین بمعرفة 

كل واحد من كل  --، وأن یكون كل GNSOیكون أحدھم من كل منطقة جغرافیة، وأربعة من 

، باإلضافة GACیتم تعیینھم من  GACأصحاب مصلحة، وحتى ثالثة أعضاء من  مجموعة

، ورئیس واحد غیر مصوت RSSAC، وSSAC، وIABإلى عضو واحد من كل من 

باإلضافة إلى رئیس مساعد. إذن فھو من الناحیة األساسیة یقترح عدد ثالثة أعضاء بحد أقصى 

 .GACیتم تعیینھم من 

 ریحة التالیة رجاًء.إذن ھال انتقلنا إلى الش

على العدید من التوصیات. لقد حاولنا ھنا استخراج التوصیات المتعلقة  BWGویحتوي تقریر 

یمكن أن یزداد  GACتتعلق بأن تمثیل  3على وجھ الخصوص. إذن التوصیة رقم  GACب

توصى بأنھ نظًرا للعضویة المتزایدة للجنة  BWG. ویفید بأن لجنة ترشیح GACحسب تقدیر 

GAC  وتنوع وجھات النظر بین الحكومات، من المناسب بالنسبة لـGAC  تعیین ما یصل إلى

ثالثة أعضاء في لجنة الترشیح بدالً من عضو واحد غیر مصوت مخصص في الوقت الحالي لـ 

GAC كما أن عدد المعینین یخضع لتقدیر .GAC. 

. وھي تتعلق بنظام لجنة 5رقم ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة، رجاًءً◌. وھذه ھي التوصیة 

توصي بأن یتم تنظیم  BWGالترشیح حسب التفویض. وھي تفید بأن لجنة الترشیح لمجموعة 

، والفینة، ALAC، وGNSO، وccNSO، وASOأعضاء لجنة الترشیح إلى وفود: 

، ccNSO، وASOعفًوا. في كل من  --. ویكون في الوفود خمسة أعضاء GACو

والتوصیة  1خمسة أعضاء في كل منھا وفًقا لما ھو وارد في التوصیة  ALAC، وGNSOو

وفًقا لما ھو محدد من خالل  GACأعضاء. وفي النھایة، یضم وفد  3. أما الوفد الفني فیضم 2

 ما یصل إلى ثالثة أعضاء. 3التوصیة 

 .8التوصیة  أما الطریقة التي تصوت بھا الوفود خالل عملیة االختیار فھي مشروحة بالتفصیل في
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حول التخلص من أدوار األعضاء غیر  7وإذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة، وھي التوصیة رقم 

 وتصف الطریقة التي تتم بھا عملیة التصویت. 8المصوتین. وبعد ذلك التوصیة رقم 

بأن یكون لجمیع األعضاء القدرة على  BWGإذن توصي لجنة الترشیح الخاصة بمجوعة 

شحین، باستثناء منصبّي القیادة. فمن شأن ذلك توفیر أكبر قدر من الحیاد في التصویت للمر

 عملیة االختیار وھیكل التصویت الخاص بلجنة الترشیح.

لدیھم القدرة على  IETF، وALAC، وGNSO، وccNSO، وASOوالیوم، فإن أعضاء 

یعملون بدون صفة  GAC، وSSAC، وRSSACالتصویت، في حین أن أعضاء 

. والسماح بإمكانیة التصویت غیر كافة الوفود یخدم أكثر غرض لجنة الترشیح من التصویت

 خالل وضع سائر الوفود على قدم المساواة، مقارنة بالھیكل الحالي.

. وأغراض التوصیة 8لذلك أعتقد أنھ یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، وھي التوصیة رقم 

على االنتخاب من خالل الوفد، وھو ما یعني أن وفد  تتمثل في أن یتم إجراء عملیة التصویت

ASOو ،ccNSOو ،GNSOو ،ALAC  سوف یكون لكل منھا ثالثة أصوات، والوفد الفني

 لھا صوت واحد. GACسوف یكون لدیھ صوتین و

ویمكن لكل وفد التصویت بجمیع أصواتھم لمرشح واحد أو یجوز لھم تقسیم أصواتھم لمرشحین 

 لك مجدًیا.متعددین، متى كان ذ

یمكنھم التصویت،  --على ما یصل إلى ثالثة أعضاء. وھي  GACواالقتراح بأن تحصل 

ولیس غیر مصوتین كما في السابق. كما یصوتون كوفد بصوت واحد. ومن ثم یجب علیھم 

 االتفاق فیما بینھم والحصول على صوت واحد.

ي وراء التصویت بالوفود. وأعتقد أن ھناك شریحة واحدة باقیة، وھذا ھو األساس المنطق

 وأعتقد أنھ یمكننا التوقف قلیالًَ◌ ھنا وتلقي ردود الفعل قبل االنتقال إلى ھذه الشریحة الطویلة.

 إذن لدي وإیران، وبعد ذلك األرجنتین ثم الوالیات المتحدة. 

 

أفضل مما سبق، شكًرا لك، سیادة الرئیس. ربما یعتقد البعض أن ھذا األمر جید اآلن، وأنھ  ممثل إیران:

 --لكننا نفضل أن 
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 ھال تحدثت بالقرب من المیكروفون؟ منال إسماعیل:

 

حسًنا. بعض الناس یعتقدون أن األمر اآلن جید، وأنھ أفضل من ذي قبل، لكن على األقل فإن  ممثل إیران:

الطریقة التي تدربت بھا تقول أنھ إذا كان ھناك شيء یجب تصحیحھ، فیجب تصحیح بشكل 

 صحیح.

للتعرف على أعداد األشخاص  --نحن بحاجة للحصول على نموذج جدولي للتعرف على ما 

لدى اآلخرین بصفة مصوت والعدد اإلجمالي لألصوات، ویجب علینا إجراء مقارنة للتعرف 

 . ونود أن نعرف إلى أین وصلنا اآلن.GACعلى المكان الذي وصلت إلیھ 

ون في البدایة، فقد أرادوا الحصول على اثنین توفر لنا خبرة أفضل، وتتذكر ICGومجموعة 

 فقط، وقد تجاھلوا أھمیتنا تماًما وھمشونا، ومن خالل الدراسة قمنا بالتصحیح.

 أنا ال أقول بأننا سوف نقوم بالمساومة، لكن یجب أن یكون لدینا صورة واضحة للموقف.

؟ كل ما لدینا ھو؛ ھذه ھي المجتمعات؛ وھذه ICGھل من الممكن الحصول على جدول مثل 

الثالثة یمكن أن  GACھي أعداد األصوات؛ وھذه ھي عملیة التصویت. وقلتم بأن أعضاء 

یكون لھا صوت واحد فقط. ال توجد مشكلة. أود أن أتعرف على اآلخرین. اآلخرین لدیھم أیًضا 

 نفس الشيء، واحد؟ ومن ھم ھؤالء اآلخرین، ألقصى حد؟

. كم صوًتا لدیھم؟ إذا قمتم بمقارنة ذلك، فیجب علیكم ICC-BASISأعطیكم مثاالً  --ن أرى أ

 ICC-BASISأم ال. ھذا مجرد مثال.  GACالتعرف على ما إذا كان ذلك قابالً للمقارنة مع 

مثال جید، یا صدیقي، ولیست لدي أي مشكلة معھا. ھذا مجرد سؤال، وھناك أمثلة أخرى. أرید 

، ماذا لدیھم. وأود أیًضا (یتعذر تمییز الصوت). بذلك، یمكننا IETFمركز  أن أعرف ما ھو

 الحصول على فھم أفضل.

ونود أن نعرف إلى أین وصلنا اآلن بكل بساطة. نرید أن نحصل على معاملة مناسبة كما ینبغي 

 أن نعامل. شكًرا.
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سكي. فقد كان رائد ھذا الجھد قبل الرد، أعتقد أنني سوف أعطي الكلمة إلى جورج سادو منال إسماعیل:

 وسوف یفید للغایة في الرد على أسئلتك.

 

 شكًرا لك، منال. وشكًرا لك على ھذا الطلب. جورج سادوسكي:

نعم یمكننا تقدیم ھذا الجدول. وسوف نقوم بذلك. لقد تشجعت في حقیقة األمر بردك، ألن ھذا 

 ة الترشیح. یعني أنھ یمكن أن تكون مھتًما بالمشاركة في أنشطة لجن

، ولكن بعد ذلك، رفض 2005ممثل في لجنة الترشیح حتى عام  GACوكما تعلمون، للجنة 

 المشاركة على نفس األساس والذرائع التي أوضحتھا منال.

 GACلقد تأكدنا أن ال نترك  --وبتصمیم ھیكل جدید للجنة الترشیح، فإن المقترح الذي قدمنا 

 وحدھا لمجرد أنھا ال تشارك في الوقت الحالي. 

وأود أن أوضح بأن طریقة المشاركة أمر یرجع إلیك. إننا نرید الحصول على اقتراحاتكم فیما 

یخص ما تم اقتراحھ. وإذا أردتم عدم ذكركم تماًما، فال بأس بذلك. وإذا أردتم ذكركم 

لك بھا بحیث یمكننا تعدیل المقترح، إذا والمشاركة، فأخبرونا بالطریقة التي تریدون تحقیق ذ

 كان ذلك ضرورًیا، لتلبیة متطلباتكم. شكًرا.

 شكًرا لك، جورج. إذا األرجنتین. منال إسماعیل:

 

 شكًرا لك، منال. شكًرا لك، جورج. وشكًرا لك، ممثل إیران على التعلیقات.  ممثل األرجنتین:

دل في لجنة الترشیح. فیجب علینا الحصول على تمثیل عا GACترى األرجنتین أن على 

الحصول على خمسة أعضاء، واحد لكل منطقة، وأیًضا نفس أصوات الوفد كما أرى في 

 .ALACولدى  ccNSOالمقترح المقدم إلى 

ترى األرجنتین أنھ یجب أن یكون لدینا رأي في مسألة  --لدینا العدید من األعضاء. ونحن 

سوف تقدم دولتنا تعلیقات على ھذه الوثیقة. وقد تكون اختیار المرشحین في لجنة الترشیح. و

، إال أن ھذه مناقشة داخلیة GACھناك دوالً أخرى ترغب في االنضمام إلینا في ھذا الجھد أو 

إجراء مناقشة داخلیة حول المشاركة الثابتة في لجنة  GAC. أیًضا یجب على GACفي 
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امة للغایة وأن مشاركة الحكومات في اختیار الترشیح. إال أن األرجنتین تؤمن بأن ھذه مسألة ھ

ھؤالء المرشحین وثیق الصلة بنموذج أصحاب المصلحة المتعددین وللتمثیل العادل لجمیع 

 أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات. شكًرا.

 جورج. منال إسماعیل:

 

 شكًرا. شكًرا جزیالً لك على تلك التعلیقات.  جورج سادوسكي:

ح لكم من أین جاء العدد ثالثة. من بین األشیاء التي حاولنا القیام بھا في اللجنة اسمحوا لي أن أشر

ھو محاذاة ھیكل الممثلین لدى لجنة الترشیح بھیكل المؤسسة المقدمة للممثلین. إذن ھذا ھو السبب في 

، على سبیل المثال، بھا خمسة مرشحین یمثلون خمسة مناطق. لقد فكرنا في ASOأنكم ستجدون أن 

تألف في حقیقة األمر من ثالث  GACوقد تابعنا في ھذه الفكرة بأن الھیكل الداخلي لـ  --البدایة 

 نواب للرئیس. وقد أردنا توضیح الھیكل في المقترح. وسوف نضع تعلیقات في الحسبان. شكًرا.

 

 الوالیات المتحدة.  منال إسماعیل:

 

وعلى وجھ الخصوص جورج على وجوده  BGRIشكًرا لك، منال. وشكًرا إلى الزمالء من  ممثل الوالیات المتحدة:

. أفترض أنني بحاجة إلى تقدیم BWGمعنا، حیث إنك كنت بالفعل في لجنة الترشیح لمجموعة 

. وفي GACرار الذي اتخذتھ اعتذار أقل حدة مقدًما، ألنني سوف أعود بكم مرة أخرى إلى الق

، جورج. وزمیلي في ذلك الوقت جیانتا فیردناندو من 2007حقیقة األمر، أعتقد أنھ كان في 

أو منك ولكن  --سریالنكا والذي طلب منھ الرئیس في ذلك الوقت، شاریل تارمیوي من 

ي العمل . وفي حقیقة األمر، فقد كان على استعداد وفكر فGACالتسھیل كان من جانب رئیس 

بما تقوم بھ  GACعن قرب معكم، كما أتذكر، من أجل التوصل إلى طرق إلحاطة وإشعار 

 لجنة الترشیح في حقیقة األمر.

وما لم یتم تعدیل متطلبات الحفاظ على السریة للجنة الترشیح بشكل كبیر، أعتقد أن التحدي 

ال یمكن لممثل  --ما أستخدم اقتباًسا رب --الذي ال یزال قائًما بالنسبة لنا الیوم أیا ما كان اسمھ 

GAC  االجتماع في الواقع معGAC أو مشاركة المواد مع ،GAC  أو الحصول في ذلك
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للرجوع بھا بعد ذلك إلى لجنة الترشیح. لذلك أعتقد أن ذلك ھو صمیم  GACعلى نصیحة 

. ولم GACعلى أنھا تمثیل  GACالمشكلة التي نواجھھا دائًما وھي مسألة توصیف مشاركة 

نعثر حتى الیوم على آلیة یمكننا من خاللھا القیام بذلك بفاعلیة تحترم جمیع وجھات نظر 

 الحكومات المختلفة.

وبصراحة شدیدة، ھناك العدید من وجھات النظر المختلفة حول ھذه الطاولة بقدر ما بھا من 

األعمال كعضو في أفراد فیما یخص ما یمكن لنا كدولة أن نراه مجموعة جیدة من الخبراء و

 لجنة الترشیح. وربما تكون مختلفة اختالًفا كبیًرا ربما، ولكل واحد من ھؤالء. 

مشكلتنا تتمثل في أن تكون ألي حكومة واحدة حریة مشاركة وجھة نظرھا الفردیة. والتحدي 

 .GACیحاول اقتراح أن یكون التمثیل إلى حد ما ممثالً إلجمالي وجھات نظر لجنة 

د أننا ال زلنا في صمیم المشكلة مرة أخرى، وھي أن متطلبات الحفاظ على السریة، ولذلك أعتق

في الواقع، عائق كبیر، بصراحة شدیدة، أمام  --المناسبة كما ھي، تؤدي إلى نوع من العوائق 

على المشاركة بفاعلیة. وأعتقد أنني سوف أكتفي بھذا القدر بدالً من الدخول في  GACقدرة 

داد؛ ألننا بحاجة إلى عبور ھذا الجسر في حقیقة األمر. فنحن في الوالیات نقاش حول األع

 المتحدة ال نمیل إلى المصادقة على المقترح في الوقت الحالي. شكًرا.

 

أرید أن أقدم تعلیقات بسیطة حول ما قیل. أوالً، أنت على صواب. ھناك مشكلة ھیكلیة ھنا  جورج سادوسكي:

 تعرضنا لھا في الماضي.

سیاسة لجنة الترشیح باختصار، یجب أن تكون شفافة بالكامل فیما یخص العملیة وأن تكون 

مبھمة بالكامل فیما یخص ھویات األفراد. إذن من حیث العملیة، یمكن اإلشعار بأي شيء. ومن 

 حیث األشخاص، ال شيء.

یتم تعیین شخص ما نطلب بموجب الالئحة الداخلیة، أنھ عندما  --نطلب  --ھناك أمر آخر وه أننا 

لجنة الترشیح، أن یتركوا المؤسسة خلفھم وأن یھتموا فقط برفاھیة قراراتھم فیما یخص في 

ICANN لكن ھذا ھو الھدف. ورؤساء لجنة 100. ومن الواضح أن ذلك ال یحدث بنسبة .%

 لجان الترشیح التي ترأستھا، فقد كانت تحظى باحترام كبیر. --الترشیح 
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شكًرا جزیالً لك جورج. وشكًرا للجمیع على الجلوس لمدة خمس دقائق أخرى فقط. أعتذر على  منال إسماعیل:

إبقائكم لما بعد الوقت المخصص، الوقت المجدول. لدینا بعد ذلك ممثل لبنان ومایك سیلبر، 

 تالًیا. ممثل لبنان، تفضل.

 

التسبب في تأخیر أي أحد. أعتقد أن حسًنا، سوف أتخلي عن الدقیقتین. ال بأس. فأنا ال أرید  ممثل لبنان:

أولجا تناولت بعض الموضوعات. إننا نعید النظر مرة أخرى بشكل عام في الطرقة التي تعمل 

حتى أعداد نواب الرئیس والمناطق، إلخ. ومن ثم یجب تناول ھذه المسائل في  GACبھا 

 مرحلة أو في أخرى. أترك األمر عند ذلك. شكًرا.

 

 ا لك، ممثل لبنان. مایك؟شكرً  منال إسماعیل:

 

تعید تعیین شخص ما في  GACباختصار شدید. اسمحوا لي فقط أن أقول، أوالً، أعتقد أن  مایك سیلبر:

 GACلجنة الترشیح في حین أن إعادة الھیكلة تستمر وھو ما یعد إشارة جیدة للغایة بأن 

بمزید من  GACي تزوید تكترث لألمر. ألنني في الوقت الحالي أجد دافًعا لقول ما السبب ف

األشخاص؟ وللقول بأننا نرید مزید من األشخاص سوف ینظر إلیھ بدرجة من االستخفاف من 

 ال تقوم بتعیین شخص واحد في الوقت الحالي.  GACبعض األشخاص بالنظر إلى أن 

ة القدر GACأعتقد أن النقطة التي أثارھا جورج فیما یخص الوالیات المتحدة ھي، إذا كانت لـ 

على توفیر التوجیھ للمعینین فیھا فیما یخص نوع األشخاص، والتنوع الجغرافي والجنس 

 أن تراه في األشخاص القادمین إلى منظمات الدعم باإلضافة GACومجموعات المھارات التي تود 

منظمات الدعم مھمة  --المجلس  --إلى مجلس اإلدارة، ألن لجنة الترشیح ال تقوم بالتعیین فقط 

 GAC. وھذه رسالة یمكن لـ GACوبالنسبة لي، ھذه رسالة مفیدة للغایة أحملھا من  --یة للغا

 . إرسالھا

القیام بھ ھو الحصول على مشاورات داخلیة متعمقة حول ھویة كل  GACوما ال یمكن لـ 

 مكان مناسب للغایة.  GACواحد من المرشحین. وفي حالة قبول ذلك، أعتقد أن 
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الدفعة التي تصلنا بالفعل فیما یخص التوسع المقترح في عدد لجنة لكن یرجى أیًضا فھم 

 50الترشیح. ونحن نتلقى ھذا الضغط بأننا ال یمكن أن ننتقل إلى إنشاء لجنة ترشیح مكونة من 

 شخص للتعیین في مراكزنا. 100أو 

 

 ممثل أسترالیا، تفضل، نعم. منال إسماعیل:

 

مامكم خالل اجتماع الیوم. إنني أقدر بقاءكم ھنا من أجل مناقشة ھذه شكًرا لكم جمیًعا على اھت بیل جراھام:

 المسائل الھامة. 

وقبل أن نختم، أود أن أقول لكم جمیًعا ربما تعلمون أنھ لم یتم إعادة انتخابي في مجلس إدارة 

ICANN في الجمعیة العمومیة السنویة  --. ولذلك تنتھي مدة عملي في مجلس اإلدارة بنھایة

 لخمیس. ونتیجة لذلك، لن أتمكن بعد اآلن من المشاركة في رئاسة ھذه المجموعة. یوم ا

وسوف یخوض مجلس اإلدارة مداوالتھ من أجل التعرف على من سیتم تعیینھ في ذلك المنصب 

یوم األربعاء. وسوف یتم اإلعالن عن ذلك یوم الخمیس. وال یمكنني إخباركم بمن سیكون 

قول بأن لدینا مرشح قوي للغایة، وأنا متأكد من أنھ سوف یعمل الرئیس الجدید. یمكنني ال

ببراعة في ھذا المنصب. وفي النھایة، أود فقط توجیھ الشكر لكم جمیًعا على تعاونكم 

ومساعدتكم ونیتكم الطبیة خالل فترة عملي رئیس مشارك مع منال. وأرید في ھذا الخصوص 

لى شراكتھا الرائعة وتعاونھا خالل رئاستنا توجیھ الشكر إلى منال ع --أن أطلب من منال 

 المشتركة. سأنھي كالمي بھذا، وأعود أدراجي. شكًرا.

 جزیل الشكر لك، بیل. وسوف نفتقدك كثیًرا. لقد استمتعت بالعمل معك. شكًرا. منال إسماعیل:

 

، إذن GAC. وللزمالء في شكًرا لك بیل، سوف نفتقدك بحق --شكًرا لكم جمیًعا. شكًرا أعتقد  یتعذر تمییز الصوت:

لكن سیكون ھناك العدید من االجتماعات التي یجب  GACفي الغد لیس ھناك اجتماعات لـ 

حضورھا، لذا رجاًء، ألقوا نظرة على جدول األعمال. ومن بین ذلك ھناك قرارات تحدثنا عنھا 

تشاریة والتي الیوم مع الجلسات ذات االھتمام العالي بالنسبة لمنظمات الدعم واللجان االس

فیھا. لقد طلب مني المشاركة فیھا من أجل تعریف وتحدید أولویات  GACنوصي بمشاركة 
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الجدیدة، لذلك سوف أحضر فیھا وفي  gTLDاألمور ذات االھتمام للجولة الثانیة من نطاقات 

یوم  GAC، وبعد ذلك سوف نعود إلى اجتماعات WHOISغیرھا. كما أن ھناك جلسة 

الثالثاء. وإذا أمكن للزمالء أن یتذكروا أن لدینا مجموعة أصحاب المصلحة التجاریة في 

GNSO  قد دعونا إلفطار جمیع الدوائر قبل بدایة یوم الثالثاء. إذن سیكون ذلك في تمام

 . شكًرا للجمیع.9:30في تمام الساعة  GAC، وسوف نعود مرة أخرى إلى قاعة 8:00الساعة 

 

 إیران. عیل:منال إسما

 

 سؤال بسیط فقط. تواصلون عملكم فیما بعد ألن علینا القیام بأمر ما. ولم ینتھي األمر، أنشطتكم.  ممثل إیران:

 شكًرا.

 [ نھایة النص ] 


