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سوف نبدأ بمناقشة  لدینا عدة موضوعات في جدول الموضوعات الیوم. .GNSOجلسة مع   الرئیس درایدن:

والعمل القائم ھناك، وھذا العمل ھو جھد مشترك  GAC-GNSOالمجموعة االستشاریة في 

مبكرا في عملیة وضع  GACللنظر في طرق المشاركة في  GACو  GNSOبین 

 إنھ واحد من توصیات مراجعة المساءلة والشفافیة الواردة من المراجعة األولى. السیاسات.

وأحد اقتراحاتكم كان وضع  وكما سمعتم من قبل في اجتماعاتنا، فإن ھذا ھو العمل القائم اآلن.

إذن لدینا میسون كول في المقدمة ھنا معنا، ویمكننا  ،GACو  GNSOتنسیق واتصال بین 

 الحدیث أكثر عن دور ممثل االتصال في مناقشاتنا ھنا.

في المؤخرة، ھل أنت  GNSOونحن لدینا ... ھل ھذا نائب الرئیس، دیفید كیك، من مجلس 

، GAC، ثم منال إسماعیل، أحد قادة الجھد المبذول من جانب ...میسون الذي تم تقدیمھ إلى

 .GNSOوعلى یمیني جوناثان روبینسون وھو رئیس مجلس 

إذن سوف أسلم األمر إلى منال وجوناثان إلعطائنا تحدیث عن عمل ھذه المجموعة 

 االستشاریة.

 شكًرا.

 

في البدایة تقریر من المجموعة  جلسة كما نراھا.فقط إلعطائكم نظرة عامة عن ال شكراً ھیثر.  جوناثان روبینسون:

ثم  GACاالستشاریة، و شرائح صغیرة من میسون للتعریف بدورھا كممثلة اتصال للجنة 

 نتناول مجاالت االھتمام الحالیة التي قد تریدون مناقشتھا.

 إذن ھل ننتقل إلى الشریحة التالیة رجاء.

في البدایة،  م التوقف على شریحة العنوان لدقیقة.یمكنك -- إذن ھذا في البدایة یتناول العمل

 GAC-GNSOتتناول ھذه الشریحة العمل الذي قمت بھ أنت ومنال معا بمشاركة زمالئنا في 

نحن الرؤساء المشتركین  .GNSOالمجموعة االستشاریة في ومشاركة مبكرة في سیاسة 

 ا منھ وأین سنؤدي ھذا العمل.للمجموعة وسوف نخبركم بمزید من التفاصیل عن البلد الذي جئن
 

. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى wordمالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن التدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف 
حد كبیر، فقد یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. ویتمثل الغرض 

 في مساعدة الملف الصوتي األصلي، ولكن دون التعامل معھا كسجل رسمي. من نشر ھذه النسخة الكتابیة
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 الشریحة التالیة من فضلك.

إذن الطریق الذي سوف نؤدي بھا ھذا ھي أخذكم إلى شریحة فردیة في الخلفیة؛ ثم إعطائكم 

تحدیث بالحالة لیشمل مساري عمل، برنامجي العمل؛ ونتائج من الدراسات التي شارك فیھا 

نحن نشعر بأھمیة وجود  على توقعات االتصال. الكثیر منكم. ونرید أن نركز مع میسون تحدیدا

 ھذه تجربة نعمل معھا وما ال نرید --نحن  فھم مشترك وتوقعات مشتركة لدینا لدور ممثل االتصال.

 عملھ ھو التقصیر في التجربة من خالل بعض سوء الفھم او الفھم المختلف لدور ممثل االتصال.

خرى والحصول على أي مشاركات أو تعلیقات وبعد ذلك نرید الحدث معكم عن خطط العمل األ

 لدیكم، بما في ذلك النتائج التي نود رؤیتھا من االجتماع.

 ھل لي أن آخذ الشریحة التالیة من فضلكم.

 

وھي  GAC-GNSOإذن كما ذكر جوناثان، فإن ھذه ھي المجموعة االستشاریة لكال من   منال إسماعیل:

 وعملیة تطویر السیاسة. PDPو  GNSOي المبكرة ف GACمفوضة بمعالجة مشاركة 

؛ أي 2و  1تم تحدید قضیة المشاركة المبكرة من خالل فریق مراجعة المساءلة والشفافیة، مادة 

 .2من المادة  2-10والتوصیة رقم  1من المادة  12التوصیة 

وقد  ، وھذه السنة بدأت مبكرا جدا. 2014بدأت المجموعة عملھا في الربع األول من عام 

 GNSOو  GACأحد ھذین المسارین ھو التنسیق الیومي بین  سمنا عملنا إلى مساري عمل.ق

وكما ترون فإن كال  .PDPفي  GACواآلخر ھو التعامل مع المشاركة المبكرة لكال من 

المسارین قد یتقاطعا من خالل اإلخطارات التي نحصل علیھا في تنسیقنا الیومي وھذا قد 

 .PDP في GACیتطور إلى مشاركة 

 إذن، ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء.

وكما ذكرنا من قبل فإنھ ینظر في آلیات تحسین وتعزیز  .1لدینا مھمة فریق مسار العمل 

 .GNSOالتنسیق الیومي مع 

والتوصیة األولى لمسار العمل ھذا قد تم تنفیذھا بالفعل ویجب التعامل مع المشروع  •

ویتم وضعھ في المكان الصحیح  GACو  GNSOتنسیق مع  الرائد الخاص بعمل
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لذلك فإن ھذا ھو االجتماع  .2015بمشروع رائد لمدة سنة یبدأ من السنة المالیة 

 األول الذي نتناول فیھ ذلك.

 وما إذا كان بإمكان كال GAC-GNSOیركز مسار العمل ھذا اآلن على التفاعل المنتظم لرؤساء 

واالتصال  GACو  GNSOخل الجلسات وربما عمل اتصال مع الرئیسین عمل اتصاالت دا

 من خالل ھذه االتصاالت حسب ما یكون ضروریة ومناسبا. PDPو  GNSOبین 

حیث قد تكون  ---وكذلك فھناك جانب آخر وھو إعادة التفكیر في تكرار االجتماعات المشتركة 

الجلسات من خالل المنتدیات ھناك ملخصات للموضوعات وأشیاء مثل تلك التي یتم أدائھا بین 

على اإلنترنت أو اتصاالت المؤتمرات وتركز الجلسات على معالجة القضایا وطرح أسئلة 

 محددة وإجابات ملموسة لھا.

الجانب الثالث الذي یتناولھ ھذا المسار من العمل ھو الوعي المبكر واإلخطار  --النقطة الثالثة 

ا وستأتي مؤخرا في العرض، ألننا وافقنا بشكل أساسي وقد قمنا بإجراء دراسة على ھذ المبكر.

على أنھ لتحسین الوعي المبكر وآلیات اإلخطارات المبكرة، یجب أوال أن نقوم بتقییم كیفیة 

 عمل اآللیات الحالیة وأین یمكن تحسینھا.

 إذن، ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاًء.

 

 استطعنا العودة للوراء للشریحةالسابقة لدقیقة واحدة.فإذا  شكًرا.  جوناثان روبینسون:

أعتقد أنھ من المفید جدا التفكیر في حقیقة أنھ ال یمكننا  إذن كما قالت منال، ھذا أحد األسلوبین.

فقط التركیز على كیفیة مشاركة اللجنة االستشاریة الحكومیة في عملیة تطویر السیاسة، التي 

في مرحلة مبكرة، إنھا مسألة بناء عالقة وظیفیة، إذا كنتم  ---ھي مسار العمل اآلخر في 

 التفكیر في ھذا التعاون الیومي المستمر. --وھذا ھو غرض ھذا الیوم  تتفقون في ذلك.

بینما أنا ال أرید أن استبق عمل المجموعة االستشاریة وال موافقتكم على  --إذن عند التفكیر في 

على سبیل المثال، ھذا یذكرني بأنني اعتقد أن أنكم على  --غي ھذه النتائج، فأنا أعتقد أننا ینب

لذلك من المھم جدا أن  وشك رؤیة بعض التغییرات في قیادتكم باالنتخاب الدورة القادمة وكذلك.

ثم بعد ذلك كما قالت منال نفكر في ھذه  نبني تلك الجسور مع قیادة جدید ونفكر في ذلك.

نا فجوة في كل اجتماع من ھذه االجتماعات، واآلن من المفید جدا إننا لدی االجتماعات المتواترة.

ولكن في المستقبل سوف  ألننا یمكننا تحدیثكم بشان عمل المجموعة االستشاریة وبما نقوم بھ.
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تكون لدینا الرغبة في استخدام ھذه الفجوة بشكل إنتائج قدر اإلمكان عندما نجتمع كلنا وجھا 

 فجوة.لوجھ واالستفادة من تلك ال

لذلك، ھناك بعض الفرص الحقیقیة التي تجتمع ھنا، ومن الواضح أن أو ھذه الفرص ھو 

 میسون وسوف أعود إلى ذلك في دقیقة.

 شكراً منال.

ومن الواضح أن ھذا في جوھره  ، حینئذ.2حسنا، سوف أذھب للشریحة التالیة في مسار العمل 

فإن نوع الوصف المسھب للمشكلة ھو أنكم وفي النھایة إذا كنتم توافقونني،  ما نتحدث عنھ.

تتلقون الكثیر من الرسائل وال تتعرفون بالضرورة على القضایا واألھمیة النسبیة للعمل الجاري 

وتصلون إلیھا مؤخرا في العملیة، وتصابون باإلحباط الكتشافكم لھا مؤخرا؛ وكوننا محبطین 

 بشكل مشترك معا. إذن نحن ننظر إلى ھذا بأنكم لم تشاركوا بشكل مبكر.

، ففي البدایة تم GNSOوعندما تنظرون في المراحل الستة لعملیة تطویر السیاسة في منظمة 

تحدید القضیة بما نسمیھ تقریر القضیة قبل العمل الفعلي الذي بدأ وتم التعھد بھ من خالل 

أین تقع  ومن الواضح أن الفرصة الصریحة للمشاركة المبكرة ومحاولة إبراز مجموعة العمل.

 السیاسة العامة والمصالح األخرى المتعلقة باللجنة االستشاریة الحكومیة في مرحلة مبكرة جدا.

وبالتالي فإن مسار العمل التالي لنا الذي یتم التعامل معھ من خالل الفریق الثاني في ھذه 

 .2و  1المجموعة ھو التركیز كثیرا على ھاتین المرحلتین المبكرتین، وھما المرحلة 

 الشریحة التالیة من فضلك.

، بعمل دارسة GNSOفي آخر اجتماع لمنظمة  --لذلك تعھدنا بالتعاون معكم وعلى األقل 

ألعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة وكیف وجدتم آلیات االتصال التي تلقیتموھا حتى اآلن 

 لالستفادة والتحسین المحتمل.

مسجلة في النموذج ھذا  استجابة. 29نحصل على في الحقیقة من الجید أن نرى أنفسنا ونحن 

النموذج الموجود على اإلنترنت وأعطیتمونھا تعلیقات شاملة لھذه المجموعة االستشاریة عن ما 

 كنتم تتلقون.
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تحدیثات شھریة على السیاسة وبعذ  ما تتناولھ بقیة ھذه الشریحة ھو تلخیص لما تلقیتموه اآلن.

وقبل كل اجتماع لھیئة  --اإلضافة إلى مؤتمرات تحدیث السیاسة المستندات الشھریة المختلفة ب

ICANN.كانت توجد طلبات للمشاركة وطلبات للمساھمة، وغیر ذلك ، 

أحد األشیاء األخرى التي نفذناھا في  لذلك فإنھ توجد وفرة من المعلومات والفرص تأتي إلیكم.

ولذلك أشكركم  أدائھ بطریقة مختلفة. الدراسة قبل محاولة عالجھ ھو كیفیة إصالح ذلك أو كیفیة

 كثیرا على ھذا منكم حیث كنتم قادرین على إیجاد الوقت ووضع ھذه المساھمات.

لذلك أعتقد أن منال وأنا سوف نناقشكم اآلن عن بعض المشاركات والبیانات الخاصة بالدراسة، 

 وسوف نناقش معكم ذلك وقد تجدون أنھ من المفید سماع ما جرى ھناك.

 ریحة التالیة.الش

 

 الذین قام بعمل GACالقضایا التي تم تحدیدھا من جانب زمالء  --لذلك فالقضایا التي تم تحدیدھا   منال إسماعیل:

وعدد الخطط المتزامنة التي  GNSOالدراسة وبالطبع حجم األنشطة الذي یتم تنفیذه من خالل 

قدرة على المشاركة في تسیر في نفس الوقت والجدول الزمني الصعب ونقص الفھم وال

، التي GNSO وكذلك الوتیرة السریعة الجتماعات مجموعة عمل GNSOمجموعات عامة 

وفي بعض األحیان تتم  في بعض األحیان تكون بمعدل اجتماعین في األسبوع وتستمر لشھور

وبالطبع من الصعب على الزمالء الحكومیین المشاركة في ھذه  مرتین في األسبوع.

 المتكررة بوتیرة سریعة وتكریث الوقت والجھد الكافیین لھا.االجتماعات 

استخدمنا اللغة الدقیقة التي تم تقدیمھا في الدراسة، لذلك فإنني متأكد من أن زمالئي في الغرفة 

 یتعرفون على ما نقوم بھ على الشاشة في الوقت الحالي.

 الشریحة التالیة من فضلك.

في البدایة إبراز  ا أیضا من خال الدراسة عبر اإلنترنت.ھذه بعض االقتراحات التي تم تقدیمھ

أنھ قد یكون من  GACلذلك یشعر بعض زمالء  جانب السیاسة العامة للقضیة المطروحة.

العمل إذا قمنا بإبراز وجود جانب السیاسة العامة للقضیة  GACالمفید والیسیر على 

أیضا  GACح اسئلة على زمالء یجب أن أتذكر أنھ في نقطة زمنیة معینة تطر المطروحة.

 التخاذ قرار بشأنھ. GACلترك ھذا للجنة 
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لذلك فإنني اعتقد أننا قد نحتاج أن نكون واضحین فیما إذا كنا نرید استالم ھذه المشاركة أم ال 

وما إذا كان لھا جانب في السیاسة العامة أم ال وما إذا كانا نرید أن نتخذ قرار بشأن ھذا ھنا في 

 أم ال. GACإطار 

لذلك إذا  .GACاالقتراح الثاني یتناول العالقة بین مبادرة السیاسة واالستشارة الحالیة للجنة 

 .GACھي أن ھذا یخص  GACكانت ھناك مبادرة سیاسة موجود بالفعل، فإن استشارة 

وكذلك، كان ھناك اقتراح بعمل مزید من التحدیثات المتكررة على السیاسة والمشاركة المباشرة 

توضیح أي  .GACوالمدیرین التنفیذیین فیھا وبالطبع أمین سر  GACلمشاركة مع المتابعة مع وا

بخصوص قضیة معرفة متى وكیف یمكن للجنة  GNSOمرحلة من مراحل العمل التي تعمل فیھا 

GAC .التعلیقات المنتظمة على نتائج عملیات  تقدیم المشاركة والمساھمة في العملیةPDP بما في ،

وأعتقد أن ھذا یجب أن یرتبط بالعمل  مزید من العالقات بین اللجان. خص العملیات السابقة.ذلك مل

لننتقل إلى الشریحة التالیة من فضلكم، ھنا یوجد  .GNSOو  GACعلى التعاون الیومي بین 

 بعض االقتراحات التي تتوافق مع الروابط السریعة من الصفحة الرئیسیة ألنشطة السیاسة الرئیسیة.

وكذلك الدرجة  GACكذلك تبرز أنشطة السیاسة التي تحتاج إلى اتصال ومدخالت من و

 GACومن األمثلة التي تم تقدیمھا على سبیل المثال ما إذا كانت لجنة  المتوقعة من االھتمام.

متوقعة أو أن المشاركة مطلوبة  GACینبغي أن تكون على علم بالقضیة أو أن المناقشة مع 

 لموضوع بالذات.عن ھذا ا GACمن 

ھذه الوصف ألھمیة السیاسة عبر  GACوفي النھایة، ینبغي أن یعكس الموقع اإللكتروني لجنة 

إذن ھذه ھي االقتراحات التي قدمھا زمالء  .GNSOالمجتمع وتقدیم وصالت لمجتمعات 

GAC .ع وأعتقد أنھ عندما نأتي للمناقشة ربما یستطی بشكل مفید جا عن الدراسة على اإلنترنت

 إذن جوناثان. بعض الزمالء توضیح المزید عن اقتراحاتھم.

 

 إذن لنتوقف على ھذا، ما ال نرید أن نفعلھ ھو أداء العمل في المجموعة االستشاریة بدون شكراً منال.  جوناثان روبینسون:

 یغھاولكنھ من المفید والمھم جدا أن نص ومن الواضح أننا نتحدث ھكذا وھذا عظیم. الحدیث لكم أوال.

لذلك، فإننا استخدمنا بشكل أساسي الدراسة لتحدید  بالشكل الخاص ببعض البیانات من الدراسة.

إذن نحن حصلنا على  القضایا التي قدمتموھا وأخذ االقتراحات السریة منكم ونعمل بشكل فعلي.

 حددتموھا. وھا قد ذھبنا إلى القضایا التي البیانات للعمل بھا عندما نعود باالقتراحات العملیة.

 لذا دعونا نقوم بذلك. نعم. –إذن أعتقد 
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لذك قبل الدخول بشكل أكبر في العرض، دعونا نطلب من سوزان، أحد األعضاء النشطین في   منال إسماعیل:

 سوزان فلتتفضل ، تقدیم بعض التعلیقات.PDPمجموعة العمل وھي تقود أیضا مسار العمل 

. 

 شكرا لكم أیھا الزمالء على األفكار والردود اإلضافیة الممتعة على ھذا. شكراً جزیالً منال.  سوزان رادیل:

 عضو. 142ونحن  29ولكنھ من المالحظ وجود  نتائج الدراسة كانت في الحقیقة مفیدة جدا.

وإنني أتذكر الحدیث ألعضاء المجموعة القلیلین والزمالء في لندن الذین عبرو ا عن إحباطھم 

ا على الدراسة ألن المستندات التي كنا نشیر إلیھا كانت ببساطة جزء بأنھم لم یعرف كیف یجیبو

 بشكل ثابت. GACمن تدفق المعلومات التي تأتي البرید اإللكتروني الخاصة بلجنة 

ولذلك وبینما أنا ممتنة كثیرا للزمالء على مساعتھم لنا في تحقیق ھذا الحجم في جزء ھو في 

لم تتابع  GAC، إلن GNSOش نوع من منظور زمالء الحقیقة جزء من التحدیث، فقط إلنعا

 الذي بالطبع یعتبر GNSOلذلك بالنسبة لنا، فإن الحجم یتعدى حجم عمل  فقط. GNSOعمل 

لذلك فإنني أخمن ما قد اقترحھ أننا  ونحن نحاول أن نحترم ذلك. فأنتم جمیعا لدیكم الكثیر. كبیر.

ولذلك  .GACصوص حجم أعمال بخ ICANNبحاجة لفھم أي شيء وكل شيء یسیر في 

فإننا نتلقى أي عدد من المستندات والتحدیثات والتویضحات والدعوات على منتدیاتنا وبشكل 

 والجدل اآلن ھو أن كل واحد فینا یجب أن یعرف بشكل شخصي ما یمثل ضغطا علینا اآلن. یومي.

لقد  ألولویة.لتحدید مجاالت العمل ذات ا ICANNنحن نبذل قصارى جھدنا في اجتماعات 

ومن الواضح  على سبیل المثال، قبل أن تأتوا إلى الغرفة. WHOISعقدنا لجنة مصغرة بشأن 

أي  .WHOISلدیھا اھتمامات منذ سنوات وسنوات منذ البدایة بخصوص  GACتماما أن 

  دعوني أعدل ذلك. . WHOISشيء یتعلق ب

 . WHOISن األنشطة التي تتعلق بوالتحدي الذي یواجھنا في الوقت الحالي ھو وجود الكثیر م

إنھ  .GNSOلذلك فإن ھذا النوع یعكس على ما أعتقد أي قد نكون فیما یخص تطور سیاسة 

لذلك فإن السؤال الذي أرید أن  من الصعب إدراك ما یسیر وما ھي المرحلة التي نحن فیھا؟

م تتفقون مع نتائج بالطبع، أنا متأكد من أنك ---أطرحھ على الزمالء الیوم ھو ما إذا كان 

ألن  ھل ھناك آراء واھتمامات أخرى تریدون طرحھا علینا الیوم كمجموعة كاملة؟ الدراسة.

إحساسي الشخصي ھو أنني متردد قلیال بخصوص استمرارنا في التحرك ما لم تكن لدینا 

قد یكون من  تعلیقات من الزمالء بخصوص ما تجدونھ مفیدا بشكل أسبوع أو شھري، أیھما.
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في أي  حقیقي والمفید لنا كمجموعة استشاریة مشتركة معرفة ما ھو الموضوع الذي یشغلكم.ال

  تنسیق ینبغي مشاركة المعلومات؟

 أعتقد أنكم تعرفتم على بعض ھذه المعلومات الموجودة في الشركة في جانب اقتراح الدراسة.

  تعرفون في أي مرحلة ھذا. لذلك فإن ھذا مفید جدأ.

ى التي أود أن أضعھا أمام الزمالء ھنا وزمالء اللجنة االستشاریة الحكومیة ھي والقضیة األخر

إذن ھذا ھو نطاق القضیة وتقریر  تركیزنا على المراحل االبتدائیة لعملیة تطویر االسیاسة.

بأن تأخذ في االعتبار ھذا  GNSOھل ھناك محفزات تجعلنا نوافق على توصیة  القضیة.

  الوطني أو الدولي.المرجع الصریح للقانون 

منكم والذین لم یحضروا ھنا من  GNSOوالمثال الذي استشھدت بھ لھؤالء الموجودون في 

لذلك ما  في قانون الخصوصیة الوطني. WHOISقبل، فإن ھذا إجراء للتعامل مع تعارضات 

، وما ارید أن GNSOأن ھذا تطور تلقائي لسیاسة  GNSOیبدو دلیال ذاتیا بالطبع لھیئة 

 البادئین. --إذن ھي إعادة تفكیر، إذا كنتم  --كر فیھ نف

إذا كان ھناك مرجع واضح للقانون الوطني أو الدولي إنھ یكون مفید وأنا اقیم آراء زمالء 

GAC .ھل ھذا الشيء الذي قد نتفق علیھا بشكل متبادل للبدء فیھ حیث أنھ من الواضح  في ھذا

فقط أن یتم نشره بشكل عام للتعلیق علیھ ولكن یتم  من البدایة أن تقریر القضایا یحتاج لیس

لذلك ھذا ما نسیر علیھ في نفس الصفحة على الجانب األیمن  GACمشاركتھ بشكل فعلي مع 

إذا  تمتلك تلقائیا خطة عمل. GACوبھذه الطریقة فإن  من البدایة عن تعریف ھذه القضایا؟

 رف بالضبط ما ھو متوقع منا على الطریق.البدایة في تقریر قضیة معینة، فإننا نع شاركنا في

یتم نشر جمیع تقاریر القضایا من  واحترم ذلك كثیرا. ---لذلك أنا أفكر اآلن في الموقف الحالي 

 في نفس الوقت. GACواعتقد أن الفھم ھو التوقع وھو ما تعلق بھا  أجل التعلیق العام.

النھ لو ان  دي إلى النتیجة المرجوة.اعتقد أنا ما نراه من نتائج الدراسة ھو أن ذلك لن یؤ

GAC  كانت مغمورة بالمعلومات ومغمورة باإلخطارات الخاصة بما ھو منشور وكانت

  .التعلیقات مرحب بھا، فإننا نجد أنفسنا غیر قادرین على وضع خطة عمل لتقدیمھا تعلیق بشكل فعلي

التي سوف تستفید من  GACلذلك ما أجاھد فیھ ھو محاولة إیجاد طریق للتسھیل من جانب 

 في جانبكم ألننا شاركنا منذ البدایة األولى. GNSOعملیة 
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 لذلك أود أیضا أن أقترح وجود بعض االقتراحات اإلضافیة ربما بعد ذلك في ظھر الشریحة.

ولكن مجموعتنا نظرت فیما إذا كنا سنعمل نوع من تحدید  لذلك ال ارید أن أسرق حدیثكم ھنا.

وأنتم  ---قد تأخذ  GACوبالتالي قد توجد مجموعة صغیرة في  صحیح؟ األولویات، ھل ھذا

تعرفون، تكون راغبة في العمل التطویع إلعطاء نظر سریعة على جمیع ھذه المعلومات 

 .GACالمحدثة التي تأتي بشكل منتظم وتحاول عمل تقییم نیابة عن 

ر في أسلوب تبنینا منذ قد ترید إعادة النظ GACأود أیضا اقتراح عمل تحول صغیر ھو أن 

 .SOsو  ACsسنوات عدید في عملنا، والذي یحتاج لمجموعات عمل تم تكوینھا حول لجان 

 --أحدھم أمام یتذكر األیام القدیمة، توماس دي ھان  --أفكر بوجود بعض الزمالء  --لذلك فإنني

وقد  لطة.وأعتقد أننا مررنا مع آخرین بنتائج مخت .GAC/ccNSOنحن لدینا مجموعة عمل 

بأن ما تم اكتسابھ في  2011و  2010توصلنا إلى نتیجة مؤكدة، حسب ما اعتقد بین عامي 

  مجموعة العمل المشتركة الخاصة بنا أننا وجدنا ھذا النوع من التحدیات.

اعتقد أنھ من الصعب  أود أن أطرح سؤال على الزمالء إذا كنا نرید إعادة النظر في ذلك.

مفروضة على الرئیس ونائب الرئیس وحدھما أو الألعضاء القلیلین الذین تصنیف المسئولیات ال

  یشاركون في مجموعات العمل المشتركة ھذه لتكون مراقبا.

التي قد تشمل أكبر عدد أعضاء  GNSOلذلك فإن المنھج البدیل قد یكون مجموعة العمل في 

نا ان نتحمل بشكل ممكن من مناطق متنوعة لذلك فإننا كمجموعة، كمجموعة عمل، یمكن

لذلك فإن  .GACتطوعي مسئولیات معینة للمساعدة في تقدیم مشاركات واقتراح أفكار للجنة 

ألنھ منذ سنوات عدیدة، عندما فعلنا ذلك،  ھذا قد یكون لھ أثر ما على خطط اجتماعاتكم أیضا.

 فقد تلتقي مجموعات العمل یوم السبت كمجموعة عمل.

ھناك اقتراحات  ثم قد تظھر األفكار بعد ذلك. را إلى المجموعة.ثم بعد ذلك قد یرفعون تقری

ولكنني أخمن أنا  لذلك فھذا الشيء أفضل إظھاره ھناك. وأفكار قد تظھر في الخطوات التالیة.

ما أطلبھ فعال من الزمالء ھو التفكیر في تقدیم تعلیقات لنا فیما یتعلق بالخطوات التالیة التي 

 ي جمیع اھتماماتنا ومشاغلنا.ستكون فعلیا والتي ستلب

 شكًرا.

 



 GAC / GNSO ARلوس أنجلوس االجتماع المشترك بین 

 

 25من  10صفحة 

 

وربما نستطیع التوقف لدقیقة من المتابعة مع  قد كان ھذا مفیًدا للغایة. شكراً جزیالً لك سوزان.  منال إسماعیل:

 تفضل جوناثین. العرض وأخذ أي تفاعالت فوریة على ما اقترحتھ سوزان.

 

ولكن بالتأكید  أكون عظیما، إذا كان ھناك عظماء غیري.قد  سوف أتیح لك مشاركة مختصرة.  جوناثان روبینسون:

المنظور الذي تركھ لي ھو أن ھذه المجموعة االستشاریة یمكنھا أداء ذلك العمل ویمكنھا تحقیق 

ولكن یبدو أنھ كما تعرفون أن المفھوم مما قالتھ سوزان أن بعض من  بعض ھذه االقتراحات.

مھما  --وسواء عملتم كلجنة عمل أو  .GACاولھ في األعمال كما اشعر سوف یحتاج أن یتم تن

ولكن البعض من آلیة معلومات العملیة للنتائج للجنة سواء كان  كانت تسمیتكم لھذه المجموعة.

 تبدو لي أمرا ضروریا. --ذلك سیاسة عامة أو نتائج أخرى بمساعدة ممثل التنسیق سوف تكون 

فرانكلي، إنھا مشكلة كبیرة  معلومات الغزیر.لست مندھش بأنكم كافحتم بشكل كبیر مع كم ال

لدینا قضایا متشابھة حیث یوجد ھذا الفیضان من  GNSOنحن في  .ICANNعلى مستوى 

ولكن بالتأكد طالما أن اللجنة االستشاریة تتعامل  المعلومات وتوجد تحدیات فعلیة للتعامل معھا.

 شيء على طول الخطوت التي اقترحتھافإنھا تشعر تجاھل كما لو أن ھناك  GNSOمع عملة سیاسة 

 سوزان حیث یمكن لمجموعة العمل أو لجنة تحدید األولویات أو أي شيء من ھذا النوع للجنة الفرعیة

أو  GNSOالوظیفیة مساعدتكم جمیعا في معرفة ما إذا كان یوجد مزید من العمل القادم لمنظمة 

 لدیھم نتائج ھامة تحتاجون المشاركة فیھا. ما إذا كنتم ستسمحون لھم بالمرور أمامكم ألنھم لیس

 

وبسبب ذلك فإن ھذه المجموعة االستشاریة تعمل  ھل ھناك أي أسئلة أخرى؟ شكراً جوناثین.  منال إسماعیل:

وھذا تم اختباره  .GNSOو  GACعلى محاولة إیجاد بعض اآللیات لتعزیز التعاون بین 

ات تطویر السیاسة أو الموضوعات الجوھریة عملی على نفس المادة أو القضایا الجوھریة أو

وبعد ذلك یمكننا حتى تعزیز ھذا ونحن نسیر سواء كان ذلك یعمل بشكل مباشر أو كنا  األخرى.

  نحتاج لتحسین األشیاء األخرى.

بل نحن  وكما ذكرت سوزان وجوناثان، فإننا لم نرید الوصول اقتراح وفرضھ على موافقنا.

وبالطبع كیف یریدون أن یروا ھذا  GNSOنة االستشاریة الحكومیة لدینا ھذا من زمالء اللج

ویمكننا أن  ومرة أخرى لدینا ھذا كمحاولة. الجھد المشترك یعمل على موضوعات بعینھا.

 إندونیسیا، رجاءا. --لذلك، إذا لم تكن لدینا تفاعالت حتى اآلن  نحسن ذلك أثناء عملنا.
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فھم أنھ عندما تبدأ في اكتشاف عمل ما تسمونھ قضیة النطاق، أحد أ شكًرا لك، منال. نعم. إندونیسیا: 

كما ذكرنا  --األشیاء التي أرسلتموھا ھو الدراسة ورؤیة النتائج على الدراسة وغیر ذلك، كما 

لیست كل مشاكلنا یمكن كتابتھا في  --ما أرید أن أسئلھ ھو ربما ال یكون كل ما لدینا  من قبل.

وكمثال، ذكرت أمس خالل االجتماع مراقبة ذلك في دولة مثل  ملھا.الدراسة التي قاموا بع

أندونیسیا على سبیل المثال حیث لدینا الكثیر من األشخاص والكثیر من األخالقیات والكثیر من 

ربما اسم معین  األدیان والكثیر من المعتقدات وربما لدین أسماء عامة تكون حساسة اجتماعیا.

مشكلة ال یمكنني التنبؤ بھا  --خالل سنتین یسبب مشكلة ال أعرفھا الیوم یكون مقبوال ولكن 

على سبیل المثال، إلیكم مثال فقط، أسماء مثل حالل وإسالم وحرام، إذا كنتم تتفقون  الیوم.

وفي أندونیسیا  أندونیسا على سبیل المثال اسمھا جمھوریة أندونیسیا. معي، أعني الكلمتین.....

شركة  ---ولكن إذا كانت شركة  .RI، روسیا، وھكذا، ولیست RUینا ھنا لد .RI. RIنسمیھا 

ولكن خالل سنة سوف  ربما ال یمثل الیوم أي مشكلة. RIفجأة ترید أن تجعل لنفسھا اسم، فإن 

لذلك فإن ھذا نوع من األشیاء أو القضایا التي یجب أن تحدث لھا  تكون لدینا مشكلة أخرى.

  خالل سنة قد نواجھ مشاكل أو خالل سنتین، إلخ. ن ذلك.تغییرات دینامیكیة، ھل تستوعبو

 المجھول عندنا. و عملیة تطویر السیاسة لدیكم PDPأود أن أعرف كیف یمكن أن تغطي 

 --یعتمد األمرى على ذلك بأنني شخصیا اعتقد انھ لیست الدراسة فقط مھمة ولكن أیضا 

 شكًرا. ھذا النوع من القضایا.مھم لتسویة  --مثل ھذا قد یكون مھم  GACاالجتماع مع 

 

الغرض الفعلي من الدراسة ھو  إلیكم رد سریع على ما ذكرتم. شكًرا لك، ممثل إندونیسیا. منال إسماعیل: 

اختبار وعي اللجنة وكیفیة رؤیتھا لآللیات الحالیة وفائدتھا وسواء ما إذا كانت توجد أشیاء 

اقترحات لطرق جدیدة من التواصل مع مقترحة لتحسین اآللیات الحالیة أم ال أو ربما 

GNSO.  ونطاق القضایا ھو مرحلة واحدة من ست أو سبع أقسام من عملیة تطویر السیاسة

أشیاء مثل التي  ونحن حاولنا المشاركة في وقت مبكر في نطاق القضایا. GNSOفي 

تى اآلن وھذا یأتي للجوھر ونحن كمجموعة استشاریة ال ننظر في الخالصة ح --اقترحتموھا 

مجموعة عمل بجھد مشترك مع  ---ولكن ھذا ما اقترحتھ سوزان، وھذا ربما أننا قد یكون لدینا 

GNSO  للبقاء مسار عملھا بشكل مبكر قدر اإلمكان وربما إثارة قضایا مثل التي ذكرتیھا من

 خالل مجموعة العمل ھذه ومن خالل عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة أیضا.

 ---جوناثان، ھل تود  ---ل آم ---لذلك، 
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 ھناك نقطتین وأقترح أن ما نكافح فیھ اآلن لذا ، أعتقد أنھا نقطة مثیرة لالھتمام. رد إضافي آخر. جوناثان روبینسون: 

ھو كیفیة مساعدة اللجنة بأفضل شكل في نقل حجم المعلومات وجمیع اعتبارات السیاسة العامة 

 قد ولكنكم ألمحتم فعال إلى نقطة جیدة ألن المشكلة الیوم أنھ ن.الھامة في الوقت الحالي في ھذا الشأ

واآلن، لن ننظر في ذلك، ولكنھ جانب إضافي مھم  ال یمكن التعرف على المشكلة في المستقبل.

 نعم، إنھا نقطة مھمة. --إنھا  --إنھا  أشكركم على تعلیقاتكم. ---إذن  من أجل التفكیر فیھ. --من أجل 

 

لذلك في الحقیقة قبل أن نحصل على نتائج الدراسة كنا نحاول التفكیر في كیفیة توفیر   منال إسماعیل:

لذلك كان األمر بالنسبة  المعلومات الصحیحة في الوقت المناسب للجنة االستشاریة الحكومیة.

لنا أكثر من نقص المعلومات، ولكن بعد ذلك تحولت الدراسة ألن تكون مصدر معلومات 

  لذلك فقد كان ھذا جزء من نتائج الدراسة. ة األولویات ومصنفة كما ینبغي.غزیرة غیر محدد

لذلك إذا لم یكن لدینا تفاعالت أخرى مع ھذا اآلن، یمكننا االستمرار في ھذا على اإلنترنت 

 ویمكننا المتابعة مع الشرائح.

 دور ممثل إسبانیا، تفضل.

 

أفكار تحسین مشاركة اللجنة االستشاریة الحكومیة كنت أفكر في حجة سوزان الخاصة ب شكًرا. أسبانیا: 

أننا لدینا أمامنا جانب من قضیة ذات  --أعتقد أننا في عملیات تطویر السیاسة كما تعلمون.

ونحن نعرف أن توجد عملیات  WHOISأھمیة كبیرة للجنة االستشاریة الحكومیة التي تخص 

یمكننا أن نبدأ  ----ننا سوف نبدأ بـلذلك أعتقد أ .GNSOمتعددة لتطویر السیاسة تسیر في 

ربما من خالل میسون كول، ممثل  GNSOبھذه القضیة من خالل طرح األسئلة على 

االتصال الجدید للجنة االستشاریة الحكومیة لتزویدنا بالمعلومات التي تخص الروابط بین 

ر واضح ألنھ بالنسبة لنا غی WHOISعملیات تطویر السیاسة المختلفة الجاریة بخصوص 

فعلى سبیل المثال، فإن خدمات السریة والوكالة مع اقتراح خدمات  كیفیة التفاعل فیما بینھم.

دلیل السجل الجدید وفي أي مرحلة تكون ھذه العملیات الخاصة بتطویر السیاسة حتى یمكننا 

ي لذلك، فإن ھذا مجرد اقتراح لالنتقال قدما ف تحدید األولویات في مشاركاتنا في القضیة.

 شكًرا. القضیة.
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أنا أعني، أعتقد أنھ استخدام  لذلك أود أن أشكركم ممثلو أسبانیا، على ھذا االقتراح البناء جدا. جوناثان روبینسون: 

وسوف أنظر  ---إذن میسون آمل  عملي جدا وجید لوظیفة ممثل االتصال وھذه ھي رؤیتنا.

ادرین على ربما تزویدكم بنوع أو ولكن مع بعض الدعم من فریق العمل سوف نكون ق --إلیھ 

، وكیفیة ترابطھا، ومساعدتكم في معرفة WHOISورقة تلخیصة توضح نطاق شكل أعمال 

 .شكًرا إذا ھذا اقتراح عملي مفید جدا. أیا منھا ینبغي أن یتلقى األولویة في مساھماتكم ومشاركتكم.

 

لذلك، بعد ھذا الدعم  أیضا. GACمن جانب أضف إلى ھذه النقطة، الموضع ھو ماذا نعمل  الرئیس درایدن: 

بالتنسیق والتواصل واألشیاء األخرى فقد وضعنا ذلك لمساعدتنا في  GNSOوالجھد من 

أیضا، وبعد  GACتحدید ما نحتاج االھتمام بھ من أجل دعم االحتیاجات بشكل كبیر من جانب 

الحصول على دعم أمین السر الذي لدینا اآلن أعتقد أن ذلك سیساعدنا على في أداء ذلك ونلتقي 

معكم في منتصف الطریق، لذلك نتحدث عن أسالیب أداء ھذا النوع من التحلیل الذي نحتاج 

من  GACل لذلك أعتقد أن ھذا األمر واعد جدا وأننا نحتاج إلدارة األشیاء بشكل جید داخ إلیھ.

لذلك أعتقد أنھ من المھم التركیز على ذلك واالستفادة القصوى من  أجل العمل بكفاءة معكم.

 شكًرا. .GACالحصول على ھذا الدعم األمانة العامة داخل 

 

شكرا لكم ممثل أسبانیا، وقبل إعطاء حق الكالم لمیسون، فإننا نطلب حق الكالم من  ممتاز جًدا. منال إسماعیل: 

 د.تایالن

 

لذلك من خبرتنا التي شاركنا بھا في مجموعات عمل تطویر سیاسة الترجمة  شكًرا لك، منال. تایالند: 

األولى تتضارب كثیرا مع عملیة  والنسخ الحرفي، لذلك أنا لدي نقطتین أرید طرحھما للمناقشة.

ن شاركنا في تعتبر العملیة معقدة جدا للجان االستشاریة الحكومیة ونح تطویر السیاسة نفسھا.

أعتقد أن ھذا سوف یكون  ---وبذلك جلسة أخرى تلخص كیفیة إجراء عملیة تطویر السیاسة.

نفس نوع التعلیم الموجود في عملیة تطویر السیاسة ألن ذلك أمر ضروري في بعض األحیان 

وبسبب ذلك فقد تم ذلك  للجنة االستشاریة الحكومیة لفھم عملیة تطویر السیاسة وكیف تتطور.

 رة واحدة في في مرحلة مبكرة من عملیة تطویر السیاسة، وھي مجموعة نقدرھا.م
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ثانیا عندما تتحدث عن المضاعفات والنتائج، وكیف یكون تأثیرھا على اللجنة بشكل عام فھذه 

قضایا مھمة وأنا أحفز أعضاء اللجنة على المشاركة فعلیا في القضایا التي تؤثر على اإلطارات 

وار اللجنة للتنسیق مع الحكومات المحلیة وبعض القضایا ومن المھم أن تكون القانونیة أو أد

مجموعة العمل قادرة على الرؤیة مما مررنا بھ من تجارب على سبیل المثال ترجمة 

لذلك أشخاص قلیلین ھم من ال یطرحون أسئلة،  --االعتبارات التي تخص عدم طرح أسئلة 

ینا عملیة تطویر السیاسیة التي تحدد نقاط عددیة خالل لد وفي الحقیقة یشاركون في مجموعات.

لذلك،  أمرا صعبا تماما مما نراه. األعمال والتعاون عندما یریدون التنسیق مع اللجنة الذي یبدو

أعتقد أن ھذا لھ نفس المجموعات الرسمیة التي یكون التنسیق معھا مفید جدا لمجموعات العمل 

 شكًرا. جنة االستشاریة الحكومیة.لتكون قادرة على التنسیق مع الل

 

 جوناثان. وأعتقد أننا لدین رد سریع من جوناثان أوال قبل المتابعة. شكًرا لك، ممثل تایالند. منال إسماعیل: 

 

وأنا أرى أن میسون قام بعمل  أكرر بأن ھذه مشاركة مفیدة. نعم، شكًرا لك، ممثل تایالند. جوناثان روبینسون: 

 .معرفتك بعملیة تطویر السیاسة، لذلك أعتقد أن ھذه النقطة تمت بشكل جید مالحظة ھناك بخصوص

تسمى مؤتمرات الوافدون الجدد تساعد في تعلیم المشاركة في  --ناك مؤتمرات شھریة تجري ه

أعرف  تطویر السیاسة وبالتالي فإنني أود فعال أن أشكركم وأعبر عن شكري لمشاركتكم. عملیة

ألسباب عملیة وربما أیضا أسباب إجرائیة،  GACالممكن ألعضاء لجنة أنھ ال یكون دائما من 

 المشاركة بشكل مباشر في عملیات تطویر السیاسة، ولكننا دائما نرحب بھم ونقدر مجھودھم.

 شكًرا على ذلك. لذلك أشكركم على ھذا ألنني فھمت أنھا لیست ساعات مرحب بھا من الیوم أیضا.

 ن ھذه المرحلة.دعوني أسلم منال وربما میسو

 

وبالطبع تم تعیین  إذن من أتى متأخر في المناقشة. الشریحة التالیة من فضلك. شكراً جوناثین. منال إسماعیل: 

ھذا ویتم  ICANNللجنة لمدة سنة، تبدأ من اجتماع  GNSOمیسون كول كممثل اتصال في 

 عوني أن أسلمھ لمیسون.وعند ھذه النقطة في العرض د وسوف یتم تقییمھ عبد سنة. --تقییمھا 

حتى قبل أن  لقد بدأنا فعال إسناد بعض المھام میسون، یمكنك حقا رؤیة كیف نتطلع للعمل معك.

 تفضل. شكًرا. تحضر شرائحك. --
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من السعادة بمكان أن أكون ھنا  مساء الخیر، أیھا السیدات والسادة. شكراً جزیالً منال. شكًرا. میسون كول: 

 لذلك سوف أبدأ اآلن في ھذه الشرائح. .GNSO/GACي كممثل اتصال معك في الیوم الثان

سوف أكون مختصر بقدر المستطاع مع محاولة تذكر الحدیث بشكل بطيء بما یكفي 

 الشریحة التالیة، من فضلك. للمترجمین الفوریین.

البعض منكم قد یعرف أنني كنت مشارك مع مجموعة المسجلین، كأمین سر  ھذا عن خلفیتي.

لمدة عامین وعملت فترة كنائب للرئیس أیضا وقد كنت  GNSOكنت مستشار في  یس.ورئ

مشارك بقوة في مجموعة العمل السابقة أیضا، وترون األمثلة الثالثة التي أشارك فیھا في 

 الوقت الحالي أیضا. الشریحة التالیة من فضلك.

في البدایة تسھیل  تعرفون.أنھ یتناول عدة أھداف كما  ھذه عن الغرض من دور ممثل االتصال.

إلى اللجنة بالتأكد من أن اللجنة تقوم بإبالغ ذلك بشكل جید حتى  GNSOتدفق المعلومات من 

یمكنھا تحدید متى تتواجد آثار السیاسة العامة ومتى ترید اللجنة أن تساھم في صناعة السیاسة 

ثل واتواصل مع واجبي األول ھو أن أم كیف یمكننا البدء في عمل ذلك؟ .GNSOداخل 

بشكل محاید وموضوعي مما یعني أنن ال أعطي أفضلیة ألي طرف  GNSOأعمال سیاسة 

إنني أقدم للجنة جمیع المعلومات المتاحة عن عمل السیاسة في أي  .GNSOمعین داخل 

وھذا یشمل التحدیثات في الموعد المناسب للجنة بشأن  طریقة تحدد األولویات للجنة لتداولھا.

والمساعدة في إرشاد اللجنة في الفرص للمشاركة  GNSOلیة تطویر السیاسة في أنشطة عم

لضمان أن اللجنة یكون لدیھا فھم دائم ألسالیبنا وعملیاتنا والتأكد من  GNSOالمبكرة في عمل 

یتم إبالغھا بشكل عادل باألنشطة نیابة عن اللجنة، خاصة فیما یتعلق بمصالح  GNSOأن 

GNSO. لعمل عن قرب مع اللجنة االستشاریة الحكومیة في وفي النھایة، اGNSO  لوضع

آلیات مشاركة مشتركة وھذا في الحقیقة بدأ بعد ظھر الیوم ومرة أخرى مع اجتماع اللجنة 

 االستشاریة التي أتطلع للمشاركة فیھا. الشریحة التالیة، من فضلك.

األول باللون  ذا البرنامج أم ال.إذن ھنا ثالثة أسئلة مفتوحة لنا للنظر فیما إذا كنا سنرسي ھ

وھو كیف تعلم اللجنة االستشاریة الحكومیة فرص المشاركة في  GNSOاألخضر لمنظمة 

وأعتقد أننا لدینا زوج من األفكار البناءة جدا حتى بعد ظھر الیوم، في طریقھا  السیاسة؟

والسؤالین  كثیرا للجنة. للمساعدة في تحدید أولویات تدفق المعلومات لذلك فإنھا ال تبدوا مبركة

وأنا أعرف أنني والزمالء اآلخرین في  للجنة للنظر فیھما. --اآلخرین باللون األحمر ھم عن 

GNSO .األول ھو أین ومتى یمكن للجنة  مسرورون بالمساعدة في ھذا بقدر اإلمكان

ثم كیف  جدا؟ أین تكون مفیدة ومناسبة وبناءة االستشاریة الحكومیة تقدیم مشاركة في السیاسة.
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لذلك فإن ھذه ھي األسئلة التي أعرف أنني أتطلع  یمكن للجنة أن تتابع تقدیم ھذه المشاركة؟

 الشریحة التالیة من فضلك. لمساعدة اللجنة في اإلجابة علیھا.

بالتفصیل ألنكم رأیتم جمیعھا ولكن ھذه قائمة باألشكال  --لن أبحث في ھذه األسئلة ألن 

إلى المجتمع، بما في ذلك اللجنة االستشاریة الحكومیة،  GNSOعلومات من المختلفة لتدفق الم

أو السیاسة العامة المحتملة التي ترید  ---لذلك فإن اللجنة یمكنھا أن تعلم قضایا السیاسة العامة 

أعرف أن كل شخص ھنا لیس ملم  لذلك لیست ھناك حاجة لتالوة ذلك. فیھا أن یكون لھا رأي.

 ریحة التالیة، من فضلك.الش بھذا تماما.

، حیث أن ھذه طریقة رائعة، إذا كنتم غیر GNSOإذا اقترحت أن تصبحوا ملمین بسیاسة 

یضع فریق العمل ملخص رائع من صفحة إلى صفحتین كل شھر عن  ملمین بھا مباشرة.

والمعلومات تكون مصاغة حتى یمكن ھضمھا  تكون مفصلة خصیصا للجنة. GNSOأنشطة 

و یعطي اللجنة الفرصة في البحث بشكل أعمق في المناطق التي یرید األعضاء وھ بشكل سھل.

الشریحة التالیة من  في صناعة السیاسة. GNSOاألفراد أو اللجنة المشاركة فیھا لمساعدة 

 فضلك.

لذلك فإن دراسة اللجنة االستشاریة الحكومیة تكشف بوضوح كما ناقشنا ھنا أن اللجنة ال تعاني 

وأنا أعرف  في الحقیقة، تقع الصعوبة في وضع أولویات المعلومات. معلومات.من نقص في ال

أنھ في ھذا الدور أنظر إلى مساعدة اللجنة في وضع أولویات عملیاتھا ثم مساعدتھا في التشاور 

 الشریحة التالیة من فضلك. واللجنة. GNSOمع المجموعة على تحسین التعاون الیومي بین 

یكون ممثل االتصال ھو الحل الشامل، على الرغم من أنھا خطوة في +وأنا ال أرغب في أن 

إلى اللجنة على الرغم  GNSOفھو في البدایة یمثل ماسورة معلومات من  االتجاه الصحیح.

كما  من أن المعلومات ال تتدفق في طریقین، من أجل أن تكون ھذه العالقة فعالیة قدر اإلمكان.

ك عمل سیتم أدائھ من خالل المجموعة االستشاریة لمساعدة لمح جوناثان، فإنھ ال یزال ھنا

 GNSOونبغي على اللجنة بمساعدة  اللجنة في صیاغة آلیات كاملة تقوم من خاللھا بالتعاون.

یتطلعون  GNSOوأنا أعرف أن زمالئي في  .GNSOتحدید طرق للمشاركة الفعالة في 

 الشریحة التالیة. لذلك أیضا.

ھي جھة  GNSOصادي الشامل لعمل السیاسة الذي نتعاون بشأنھ، فإن لذلك في النظام االقت

تسیر عملیات تطویر السیاسة بالتوازي، ولذلك وجدنا أنفسنا نتعامل مع قضایا  فعالة جدا.

 ھناك مركبات متعددة لحسن الحظ إلبالغ اللجنة بما في ذلك ھذا الدور. متعددة في وقت واحد.
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أنھ توجد فرص متعددة لمشاركة اللجنة، والتي ترحب بھا أخبار جیدة أیضا وھي  ---ھناك 

GNSO.  وخطوتنا التالیة مع العمل مع المجموعة االستشاریة، ھو تحدید منھجیة لتقدیم تلك

لذلك أشكر اللجنة  ھو كذلك. الشریحة التالیة. وأنا اعتقد أن ھذه كل شرائحي. المشاركة.

 أتفق مع منال.االستشاریة الحكومیة على ھذه الفرصة، وأنا 

 

إذن ھذه ھي شریحة النظرة لألمام ونحن نعقد  الشریحة التالیة من فضلك. شكراً میسون. منال إسماعیل: 

في غرفة  7:30إلى  6:30اجتماع وجھا لوجھ ھذا الیوم للمجموعة االستشاریة الساعة 

م، فأنتم مرحب بكم إنھ اجتماع مفتوح لذلك إذا بقیتم ساعة أو أكثر بعد أن ینتھي الیو التشاور.

خالل  ---جدا لحضور اجتماع المجموعة االستشاریة حیث سنراجع المشاركة التي تلقیناھا من 

بالطبع نحن نخطط لالستمرار في تنفیذ المشروع الرائد  . ونخطط لعملنا القادم.L.Aاجتماع 

في اللجنة واالستمرار في العمل على وضع التوصیات للعناصر  GNSOلممثل تنسیق 

 الشریحة التالیة من فضلك. للموافقة علیھا. GNSOاألخرى بھدف تقدیمھا للجنة و

لذلك فإننا نقدر جدا أي تعلیقات ومناقشات بشأن عمل المجموعة االستشاریة ونأمل في أن 

إلى اللجنة وأن نضع موافقتكم  GNSOنشارك فھمنا ونشارك توقعاتنا من ممثل االتصال في 

 ھو مقترح في الشریحة السابقة.على المسار لألمام كما 

لذلك إذا لم تكن لدینا تعلیقات أو تفاعالت أخرى في ھذه النقطة في الوقت الحالي، سوف أسلم 

 جوناثان وھیثر بقیة جدول األعمال الجتماعنا المشترك الیوم.

 إذن جوناثان.

 

وأنا اعتقد أنكم یمكنكم رؤیة  لھذا. شكرا لكم على اھتمامكم الذي أعطیتموه شكًرا لك، منال.  جوناثان روبینسون:

وجود محاولة صادقة وجیدة وحقیقیة ھنا إلیجاد طرق نیابة عن المجموعة االستشاریة لتسھیل 

 .GNSOالمشاركة المبكرة الفعالة للجنة في أعمال تطویر سیاسة 

 لذلك اقترح اآلن أن ننتقل إلى الشریحة األولى مرة أخرى، والعودة إلى قمة الشریحة.

 كًرا.ش
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لذلك فإننا أعطیناك تقریر من المجموعة االستشاریة یعرفك على میسون، ممثل االتصال الجدید 

 في اللجنة. GNSOممثل  ---

ینبغي أن أقول أننا لدینا خمسة أو ستة مرشحین مؤھلین جدا طلب العمل في ھذا الدور ولذلك 

أعلنا عن األشخاص المھتمین  لذلك فإن ھذا كان تمرین قوي حیث أجرینا معھم عملیة انتخاب.

 قمنا بعملیة انتخاب ومن خالل ھذه العملیة مع الرعایة والصرامة تم انتخاب میسون.

لذلك فإننا على وعي بإعداد جدول األعمال ھذا قبل ھذا االجتماع بأن ھناك نقاط أخرى محتملة 

أعتقد أنا أن ذات اھتمام مشترك وقد نحتاج إلى عمل كل ھذا ولكن بعض الموضوعات التي 

ھیثر كان على وعي بھا ھو عمل مجموعة العمل عبر المجتمع الخاصة بانتقال إشراف 

IANA  وحقیقة ونجود مراجعة لمنظمةINGO  یتم تجریبھا حالیا وأعتقد أن الرغبة من جانب

بعض الزمالء على األقل في الحصول على تحدیث بشأن العمل الخاص بحمایة اللجنة وأسماء 

INGO طاق في نgTLD. 

لذلك أنا أشك أنھ من المحتمل مما قرأت أن توجد رغبة أكیدة في الحصول على تحدیث بشأن 

وھذا ھو الشيء الذي یوجد فیھ تعاون فرید وبعض  .IGO/INGOالعمل الجار في مجال 

حاولنا أن نحترم عملیات تطویر السیاسة بأكبر  المناقشات الجاریة خارج العملیات الطبیعیة.

كن ومسارات السیاسة الضروریة التي تحتاج إلى تعھد ولكن في نفس الوقت حساسیة قدر مم

أعتقد بصراحة أن شعوري  لحقیقة وجود مصالح مختلفة وحساسیات حول حمایة ھذه األسماء.

وزمالء اللجنة االستشاریة  GNSOبوجود محاولة جیدة وصادقة من مجلس اإلدارة و

م عملیاتنا التشغیلیة ولكن بالرغم من ذلك ینظم حساسیة الحكومیة لمحاولة الوصول لحل یحتر

 ھذه القضایا.

 ھیثر، ال أعرف إذا كان ھناك أي شيء ترید إضافتھ ھنا.

 

 شكًرا.   الرئیس درایدن:

لدین مناقشة ملخصة عن یوم أمس، وھذه المناقشة تخص تحدیث اللجنة  GACمن جانب لجنة 

یق للسیر فیھ لألمام لمعالجة حقیقة وجود بعض ببعض تلك الجھود التي تسھم في إیجاد طر

بخصوص ما ھو جاري في  NGPCبتوصیلھا إلى  GNSOاالختالفات في اآلراء التي تقوم 

وبالطبع نحن لدینا استشارة من اللجنة  و اللجنة االستشاریة الحكومیة. NGPCالمناقشة بین 
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 GACوبالتالي فإن  واختصاراتھا. IGOوتحدیدا بخصوص قضیة حمایة أسماء  --أیضا 

سوف تقوم بالمساھمة ضمن مجموعة صغیرة للمساعدة في تقدیم مشاركات أو بعض األدلة إلى 

GNSO  حتى یكون من الواضح أو كأكبر قدر المن الوضوح لك بخصوص ما ھي القضایا

 وحینئذ ربما نكون قادرین على العمل على إیجاد حل كنتیجة لتلك الجھود. المتبقیة فعال.

وتشارك المنظمات الحكومیة بشكل كبیر كجزء  ھذا ھو ما تراه اللجنة في الخطوات التالیة.إذن 

 من المناقشة وأیضا سوف تشارك في جھد المجموعة الصغیر أیضا.

وكما قلت فإن ھذه ھي  لذلك ھذه ھي النقطة التي نحن فیھا داخل اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 نقطة التركیز لجھودنا.

حیان یمكن أن یكون من الصعب معرفة أین ینبغي أن تذھب وأین توصل آراءك في بعض األ

وأنا أعرف أن ھذا كان كل ما یشغل جمیع الزمالء بین المنظمات  وكیف تؤثر في األشیاء.

الحكومیة ولكن أعتقد أننا حددنا أنھ لو وضعنا ھذه المجموعة الصغیرة معا، فإن ھذه النقطة ھي 

ھا اآلن والتقدم في العمل معكم في النظر إلى ھذه القضایا المتبقیة حیث ما نأمل في التقدم فی

 بھا آراء مختلفة. تبدو

 

 شكراً ھیثر. حسناً.  جوناثان روبینسون:

في العالم المثالي سوف تمثل ھذه المجموعة رأي مجمع  ---ولكي یكون األمر واضحا عندما 

في وضع یمكنھا من تنفیذ  GNSOك تكون وبعد ذل علیھ أو نوع من الرأي العام أو المشترك.

 اإلجراء الذي لم تقم أبدا في السابق بتنفیذه والذي یشیر إلى مجموعة العمل لمراجعة توصیاتھا.

وھذا ھو اإلجراء الذي یمكن تنفیذه بعد أن تكون اتضحت أمامنا الرؤیة بشأن التغییرات 

 المطلوبة.

و ما یخص عملیة تطویر السیاسة التي تم إكمالھا وھذا ھ إذن ھذا كل ما توقعنا حدوثھ بعد ذلك.

 --وبدال من قبول مجلس اإلدارة لتوصیاتنا  وتمریر التوصیات الخاصة بھا لمجلس اإلدارة.

قبل  --قبول أو رفض ھذه اإلستراتیجیات، فإننا في نوع من المرحلة المتوسطة حیث أننا یمكننا 

یمكنھا إحالتھا إلى  GNSOوافقونني، فإن قیام المجلس بأخذ أي إجراء نھائي، أن كنتم ت

 مجموعة العمل لمراجعة التوصیات.



 GAC / GNSO ARلوس أنجلوس االجتماع المشترك بین 

 

 25من  20صفحة 

 

وباإلضافة لذلك، ھناك عملیة ثانیة لتطویر السیاسة جاریة اآلن، وھذا وھذه العملیة تظھر عند 

وھذا ما یسمى بعملیة تطویر السیاسة ذات  وجود مشكلة مع اسم وكیفیة حل ھذه المشكلة.

و  UDRPك فإن ھذا ھو الجزء الثاني من العمل الخاص بعملیة تنفیذ لذل اآللیات العالجیة.

URS.  وھذه ھي اآللیات التي بموجبھا یمكن تعلیق االسم ووقفھ عن االستخدام الفعال أو نقل

إلى مالك آخر ، وھي العملیات التي تستخدم فقط ألصحاب الماركات التجاریة وقد یمكن 

وھذا ھو جزء من العمل الذي یستمر  .INGOء و أسما IGOاستخدامھا ألغراض حمایة 

 باإلضافة إلى عملیة تطویر السیاسة األصلیة التي كانت تتحدث عن تعدیل محتمل للتوصیات.

ھناك محاولة صادقة وجیدة لتسویة ما یصبح مشكلة صعبة المراس  إذن ھناك في حیز التنفیذ.

د یفضل التسویة واالنتقال إلى طریق ومستھلكة للوقت مع وجود األفضل، أعتقد أن الكثیر منا ق

 مرضیا بشكل متبادل.

 دیفید

 

األول بشأن إعادة  أنا أرید أن أبین توضیحین بشأن العملیتین اللتین ذكرھما جوناثان. --وأنا   دیفید كیك:

أنني  --أرید فقط أن أقول أنني  مناقشة عملیة تطویر السیاسة المتعلقة بالمنظمات الحكومیة.

وجد بعض النقاط في اللجنة االستشاریة الحكومیة من قبل ذلك والتي ظھرت بطیئة أعرف أنھ ت

 .تماما

الحظنا بالتأكید أن اآللیات التي لدینا تحت التصرف ألداء ما ھو غیر مثالي  GNSOفي 

نحن على علم بأن ونحاول إصالحھا في المستقبل، ولكن في الوقت  ویسبب لنا مشاكل إجرائیة.

 زمون باآللیات التي لدینا داخل اللوائح الداخلیة ونحاول بذل قصارى جھدنا.الحالي نحن ملت

ونحن منزعجین قلیال بسبب اآللیات التي لدینا في اللوائح الداخلیة، ولذلك یرجى  --لذلك یرجى 

 االستیعاب قلیال.

علق ولكن على الجانب آخر، أردت فقط أن أقدم توضیحا واحدا لما قالھ جوناثان، ولكنھ ال یت

ببعض األشیاء في البیان الرسمي لالجنة االستشاریة الحكومیة في لندن الذي عندما كان لدینا 

كانت لدینا منظمة حكومیة آللیات الحقوق العالجیة، وفي الحقیقة كانت شروط ذلك محددة، أنھا 

 --- IGأو  IGOبخصوص  URS أو UDRPوتطبیق  --لیست عن اسم النطاق المنتظم_

باستخدام ھذه اآللیات كنقاط بدایة، ولكننا ال نفترض  --مع النظر في  ---حص ذلك ولكنھ یتم ف

كما تعرفون،  ---تحدیدا أنھم سوفت یتم معاملتھم بنفس الطریقة على أنھم عالمات تجاریة أو 
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داخل مجموعة العمل فإننا على وعي تام بأنھا لیست عالمات تجاریة أو ملكیة فكریة مباشرة 

فھم یستخدمون ھذه كنقطة بدایة،  كیفیة تعدیل ھذه اآللیات. ---بعنایة في كیفیة وأننا نتطلع 

ولكن  كما تعرفون، تبدأ لنا طریق عادل طوال العملیة بدال من الرجوع إلى البدایة. --ویأخذونا 

بالتأكید، على سبیل المثال، أشیاء مثل كیفیة التعدیل سواء، كما تعرفون، من یمتلك الحقوق 

لذلك لتھدئة ھذه  وسوف یتم تطبیقھ بطریقة مختلفة جدا. UDRPالنظر إلیھ في  سوف یتم

بالتحدید  URS و UDRPونحن ال نأخذ  االھتمامات التي تم التعبیر عنھا في بیانات مختلفة.

كما تعرفون، نحن منفتحین  --نحن ننظر إلى ھذه  أو افتراض أن ھذه اإلجراءات غیر قانونیة.

 اتفقنا؟ وفھم نقطة أنھم لیسوا سواء. -- منفتحین على نقطة أن --جدا على الفكرة 

 فقط ...

 

شكرا لكل شخص، على ھذه التعلیقات عن العملیة القائمة والنظر إلى المنظمة الحكومیة و   الرئیس درایدن:

INGO المنظمات غیر الحكومیة الدولیة وأسمائھا واختصاراتھا وآلیات الحمایة التي یتم  أو

 بخصوصھا.افتراضھا 

 إذن ھذه النقطة، أعتقد أننا غطینا العناصر الرئیسیة التي توقعناھا الیوم. حسناً.

إذا كانت ھناك أي أسئلة أو تعلیقات یرید الزمالء طرحھا عن الموضوعات المطروحة للیوم أو 

وبخالف ذلك،  ، فاآلن ھو وقت طرحھا جمیعا.GNSOاألشیاء ذات العالقة لتبادلھا معنا مع 

ولكنني  د أننا یمكننا اإلنھاء بشكل مبكر قلیال، في الحقیقة، ال توجد تعلیقات أو أسئلة أخرى.أعتق

 أرى أسبانیا.

 

 شكًرا لك، حضرة الرئیس.  أسبانیا:

لقد فقدت  .GACباللجنة الحكومیة االستشاریة  GNSOاسمح لي بالعودة إلى قضیة اتصال 

عطیتموني الحق في الكالم مرة أخرى بشأن ھذه الفرصة في عمل تعلیق واآلن أنا ممتن بأنكم أ

 القضیة.

نشكل عمل اللجنة و المجموعة االستشاریة  GACأرید أن أقول إننا كلجنة استشاریة حكومیة 

لقد شاركت في مجموعة العمل ھذه ولكن لیس كعضو فعال وبالتالي أنا  GNSOلمنظمة 
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الجھد الذي یبذلھ أعضاء اللجھة أعرف أن لدیكم دعوات لمؤتمرات أسبوعیة وبالتالي فإن 

واعتقد أننا یجب أن نكون  قوي جدا ومتوافق مع الضمیر. GNSOوأعضاء مجمعة العمل في 

ممتنین جدا ألفكاركم واقتراحاتكم وفوق كل ھذا القدرة على وضع وتنفیذ فكرة تعیین ممثل 

 في اللجنة االستشاریة الحكومیة. GNSOاتصال من 

عمل ومجموعة عمل اللجنة االستشاریة وأنا سعید  كانت ضمن أسالیب وھذا أحد األفكار التي

 وبالتالي فإنني سعید جدا بأننا استطعنا ضم میسون كول إلنجاز ھذا الدور. بأن ذلك تم تنفیذه.

ولكن في نفس الوقت، أود أن أعبر عما لدینا بصفتنا لجنة استشاریة حكومة من توقعات 

 GNSOأود أیضا أن یكرث ممثل اتصال  اللجنة.في  GNSOبخصوص عمل ممثل اتصال 

أكبر وقت متاح لھذا الدور ألن ذلك سیسمح لھ بمعرفة اللجنة طرق عملنا والصعوبات التي 

وأننا یمكن مضاعفتنا بخصوص منظمات الدعم األخرى في  GNSOنواجھھا في متابعة عمل 

 اللجنة.

 لذلك من المھم أن یكرث أكبر وقت ممكن لھذا الدور.

حضور اجتماعات  GNSOد ذلك أود أن أقول إنھ من المتوقع أن یقوم ممثل االتصال في بع

اللجنة االستشاریة الحكومیة المغلقة التي تتناول قضایا تؤثر على عملیة تطویر السیاسة التي 

ونود في ھذا الخصوص أن نبین أن المعلومات التي تأتي من ھذه االجتماعات  .GNSOبدأتھا 

في  GNSOاللجنة االستشاریة غیر الحكومیة یتم معاملتھا بعنایة من ممثل اتصال المختلفة في 

 .GNSOاللجنة وأنھا یتم نقلھا بشكل محاید وبشكل كامل قدر اإلمكان لمجلس 

نود أن نكون  لذلك فإن ھذه ھي أكثر أو أقل من المعاییر التي نرید ممثل االتصال االلتزام بھا.

آمل أن ال تكون ھذه  تحقیق ھذه المعاییر التي قد تبدو ملحقة قلیال. مقتنعین إذا استطعات میسون

 ھي القضیة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل إسبانیا.  الرئیس درایدن:

 ربما نستطیع عمل زوج من اإلیضاحات الخاصة بتعلیقاتكم.
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سوف أقول أن میسون متطوع وأنھ ملتزم ببذل أقصى جھد لھ في ھذا الدور ولكن ھو أیضا 

ونحن نحتاج أن نكون  ا أعتقد شجاع ألنھ من المحتمل كما تعرفون أن یكون دور كبیر.كم

ولكننا  حریصین بشأن وضع ضغط عالي أو توقعات كبیرة جدا عن ما یمكن للشخص تحقیقھ.

 شاكرین جدا لتطوع میسون وللمجيء للعمل معنا والوفاء بھذا االلتزام بالوقت والجھد.

 تودون إضافتھ؟ جوناثان، ھل ھناك أي شيء

 

 شكرا لكم ممثل أسبانیا وشكرا لك ھیثر على اإلیضاح. على نفس المنوال، المتابعة. نعم، شكًرا.  جوناثان روبینسون:

أقتراح أنھ كانت توجد نقطة أخرى أرید أن أطرحھا، وھذه النقطة ھي أن المسار الرئیسي لنا 

قدمت أسبانیا  لدور ممثل االتصال ھنا.من ھذا االجتماع ھو أن یكون ھناك فھم متبادل وشامل 

المساعدة في ھذه التعلیقات وأعتقد أن ھیثر ساعدنا في توضیح أن میسون متطوع لذلك سوف 

 في اللجنة. GNSOتكون ھناك حدود فیما یمكن عملھ. ولكن أیضا ھو ممثل االتصال لمنظمة 

لتقدیم المعلومات لذلك فإن وظیفتھ في رأینا تنحصر في تحدید دوره وأن یكون متاح 

فھذا قلیل جدا، على الرغم من أنھ ینظر إلیھ بأنھ لن یفعل ذلك مطلقا، ولكن یجب  واإلیضاحات.

ولذلك،  .GNSOالنظر بشكل أقل أنھ سوف یعید مناصب اللجنة االستشاریة الحكومیة إلى 

 فإننا نحتاح إلى إیجاد آلیات أخرى.

وإعطاكم المعلومات الشخصیة األولیة  غرضھ األساسي ھو مساعدتكم في تصفیة وإدارة

الخاصة بالعمل والتي تساعدكم في أداء ھذا الدور، ولكن ھذا لن یعید مناصبكم، على الرغم من 

 عدم وجود سبب لعدم قدرتھ على رفع التقاریر بطریقة محترمة عن المناقشات التي حدثت.

 شكًرا.

األول ھو الوعي بأن فھم كل شيء  االتصال.ھناك تعلیقین مختصرین جدا بشأن دور ممثل  المجھول: 

ومیسون  أیضا. GNSOیعتبر صعب تماما ألعضاء  GNSOیجري داخل عملیات سیاسة 

والتعلیق اآلخر ھو أیضا بالطبع  یحتاج إلى أخذ بعض الوقت من جدولھ من أجل عمل ذلك.

، GNSOي تعرفون، یمثل جسر بین المؤسستین ف --أثناء ھذا الدور الذي یمثل جسر بین 

نأمل أنھم یمثلوا نوع من المساعدة وسوف یكون لدیكم شخص تعرفونھ الذي قد ال یعرف 

ثم بعد ذلك سوف نقوم تدریجیا بتوسیع مستوى  اإلجابة ولكنھم سوف تعرفون إلى من تتحدثون.
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یمكن أن یكون معقدا  GNSOومعرفة إلى من نتحدث داخل  GACالتفاعل بین ممثلي 

 ونحن نأمل أن یكون میسون قادر على مساعدتكم في ھذا. بالنسبة لنا أیضا.

 

األول على دور ممثل  تعلیق بخصوص قضیتین. المملكة المتحدة، كان لدیك تعلیق؟ نعم شكًرا.  الرئیس درایدن:

أعتقد أنھ یوجد شيء ینبغي أن نركز علیھ أیضا ھو أن االتصال لھ وظیفة قیمة في  االتصال.

لقضایا السیاسة العامة  GNSOء منظمة دعم األسماء العامة ضمان یقظة وانتباه أعضا

والمجاالت المحتملة للجنة االستشاریة الحكومیة لالھتمام بھا. وأعتقد أن من المزایا الناتجة عن 

التي كان یصفھا جوناثان ھو أنھ توجد حساسیة  GACو  GNSOھذا الربط الوظیفي بین 

األمر لیس  سوف ... یوجد ھنا شيء ذو اتجاھین. لذلك إذا كنتم تتفقون. GNSOداخل  أكبر

نوع من تزوید اللجنة االستشاریة الحكومیة بالفرصة لترجیح مجال االھتمام العام المحتمل 

وھناك اھتمام  مفتوحة لمصابیح النور التي یتم إضاءتھا. GNSOولكن للحفاظ على أنشطة 

  ع اللجنة االستشاریة الحكومیة.ربما ینبغي أن نفحص ذلك م كبیر بالسیاسة العامة ھنا.

وھذا  ICANNلذلك ینبغي أن تعرفوا كما أعتقد أن ھذا جزء من اندماج المؤسستین داخل 

آمل أن یبدأ الزمالء ھنا  .GACوھذا یعتبر فعال خطوة للتغیر من أجل  یعتبر أمرا أیجابیا جدا.

انا عضو في  --ق بي وآمل أیضا أن تكونوا قادرین على اللحا في فھم ذلك بشكل حقیقي.

لقد قدمت المساعدة في  كان یتوجب علي شرح ذلك من البدایة. عذًرا. المجموعة االستشاریة.

 العمل االستشاري المشترك.

ألننا نحتاج فعال  آمل مثل الكثیر منكم أن نسرع بقدر اإلمكان في عقد اجتماع آخر ھذا الیوم.

 ت والشكلیات نوع األشیاء فإننا تحدثنا عن ذلك ھنا.النتائج الخاصة باآللیا للبدء في التحرك نحو

ھل تتبع مجموعة العمل مسار واحد یمكننا تجربتھ باإلضافة إلى التدفق الدقیق للمعلومات عن 

عملیات تطویر السیاسة والتدریب وأعمال ممثل االتصال وتقاریر ممثل االتصال إلى اللجنة 

  مھما كان؟ االستشاریة الحكومیة بشأن التقریر األولي،

لذلك توجد عملیات مختلفة ھنا تحتاج إلدارة وتأكید بأننا یمكننا معالجة جمیع ھذه األنشطة وھذا 

 وبالتالي ھذه ھي النقطة األولى. النشاط المشترك بشكل جید وبشكل یسیر علینا قدر اإلمكان.

یة لكیانات الصلیب النقطة الثانیة ھي أنني أتعجب وأتسائل إذا كان جوناثان یقدم تحدیث للحما

بخصوص توجیھات  NGPCإلى  --الحظنا أنكم كتبتم إلى  األحمر والھالل األحمر الوطنیة.

  اعقتد أنھ كان السابع من أكتوبر. --عن الطریق الذي نسیر فیھ 
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ھل لدیكم أي تحدیث لنا عن كیفیة رؤیتكم لقضیة بعینھا یتم تسویتھا حیثما تأخذ اللجنة 

حمایة الصلیب  ؟GNSOة منھج مختلفة في استشارتھا إلى المجلس من االستشاریة الحكومی

ھل من الممكن لك إعطائنا  األحمر والھالل أحمر للكیانات الوطنیة بلغات األمم المتحدة الستة؟

 شكًرا. تحدیث سریع؟

 

لك في ھذه وھذا ما یمكنني إعطائھ  لم نتلقى رد. آسف مارك لست مستعد لعمل ذلك اآلن.  جوناثان روبینسون:

سوف أكون  مطلع إلعطائك تحدیث مناسب في ھذه المرحلة. لست مستعد جیدا أو المرحلة.

ال أرید  أكثر سعادة للعمل مع الزمالء الذین یعملون على ذلك أو العودة إلیكم في شكل كتابي.

م لذلك أعتذر لعد أنا لیس لدي معلومات إضافیة لك اآلن. --أنا فقط لست  أن أتجنب السؤال.

 القدرة على إعطائك رد كامل في ھذا األمر.

 

 حسناً. ھل ثمة استفسارات أو تعلیقات أخرى؟ حسناً.  الرئیس درایدن:

على  GNSOلذلك، عند ھذه النقطة، دعونا ننھي ھذه الجلسة مبكرا قلیال ونشكر زمالئنا من 

ر في العمل معكم نحن نتطلع لالستمرا أھالً بكم مرة أخرى، میسون. المجيء لالجتماع معنا.

 في دوركم الجدید.

 .GAC/GNSOونشكرك منال أیضا على عملك المستمر داخل المجموعة االستشاریة في 

 ونحن نتطلع إلى مزید من التحدیثات بشأن ھذا العمل واستمراره.

 5:00سوف یتم عقد اجتماع آخر للجنة االستشاریة الحكومیة ھنا الساعة  لذا، أشكركم جمیًعا.

 عند ذلك سوف نعقد الجلسة األخیرة لنا بشأن المساءلة والشفافیة ا باحتساء القھوة.استمتعو

 شكًرا.

 (استراحة)

 
 [ نھایة النص ] 


