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 سوف نبدأ. رجاًء تفضلوا بالجلوس. طاب صباحكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

من جدول األعمال، والذي ھو  16الوقت اآلن الثالثاء صباًحا، ونحن في البند  حسًنا.

تحدیث بشأن مجموعات العمل وأیًضا بعض العمل الذي قامت بھ األمانة لدینا مع 

الرؤساء والرؤساء المشاركین من مجموعات العمل في محاوالت للحصول على المزید 

أن ھناك عالقات  --ن الوضوح و، لنقل، تبسیط اإلجراءات والتأكد من أن األمورم

لذا سوف أعطي الكلمة إلى  واضحة للجمیع. GACبین، أیًضا، بین مجموعات العمل و

 تراسي من األمانة العامة وھي سوف تقدم لكم المشكلة.

 شكًرا.

 

 شكرًا، توماس، وصباح الخیر جمیعًا.  تریسي ھند:

الشيء  الورقة الملخصة لبند جدول األعمال ھذا كل ما ھیة مجموعات العمل.تتناول 

الذي كنت أرغب في الحصول على تعلیقاتكم علیھ ھذا الصباح ھو الملحق (أ) في تلك 

الورقة الموجزة، والتي تحتوي على بعض اإلجراءات فیھا والتي قمنا بصیاغتھا في 

على  GACبھا كال من مجموعات عمل  محاولة لجلب بعض االتساق في الطریقة تدار

توقعھا مشاھدتھا من  GACحد سواء وطبیعة المخرجات التي یمكنكم أنتم بصفتكم 

 مجموعات العمل ھذه.

ودعما لتلك األھداف، قمنا بصیاغة بعض القوالب، لذا بعض القوالب حول ما ینبغي أن 

ن تبدو علیھ خطة عمل تكون علیھ االختصاصات، ولكن أیًضا قالًبا من حیث ما ینبغي أ
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وتسرد تلك الوثیقة المھام التي ینبغي أن تكون ومن الذي سیقوم  .GACمجموعة عمل 

 بھا ومتى سیقومون بھا، ومن ھم أصحاب المصلحة، وما ھو نوع النتائج المتوقع.

تتناول وثیقة إجراءات مجموعة العمل أدوار ومسؤولیات جمیع األشخاص في مجموعة 

 GAC، الرئیس المشارك، وعضو فریق مجموعة العمل، قیادة العمل، من الرئیس

 وموظفي األمانة . ICANN GACوفریق دعم  GACوأعضاء 

وقد تم التشاور مع جمیع رؤساء مجموعات عمل  لذا في ھذه المرحلة، فھذا اقتراح لكم.

GAC  الذین ساھموا في ذلك أیًضا، ولكننا أردنا أن نضع ھذا صوب اعینكم في ھذا

االجتماع لمعرفة ما إذا كان لدیكم أي من التعزیزات، أي ردود فعل، أي تعلیقات، و في 

الواقع ، ما إذا كنتم تدعمون ھذا النوع من الھیكل في محاولة لتوجیھ العملیة والدعم 

 القیمة للغایة لدینا. GACوالنواتج لمجموعات عمل 

لذلك أنا فقط أرید أن أفتح الباب لبضع دقائق لمعرفة ما إذا كان ھناك أي تعلیقات أو 

 GACردود على ذلك قبل أن أدعو رؤساء مجموعات العمل األربع، مجموعات عمل 

 األربعة الذین لیس لدیھم شریحة خاصة بھم ھنا في دبلن، للتحدث.

 ن تلك الوثیقة الموجزة واألدوار والمسؤولیات والقوالب؟إذًا، ھل ھناك أي أسئلة بشأ

 شكًرا.

سوف نضع ذلك موضع التنفیذ، ونأمل أن  -وھذا یعني أننا سوف نضع ذلك ممتاز.

یعني ھذا أن تبدأ في الحصول على بعض الدعم إذا كنت قائد لمجموعة عمل أو رئیس 

معرفة ما یمكن  مجموعة عمل أو رئیس مشارك، مع بعض الدعم المنظم من حیث

وأیضا ألعضاء  .GACتوقعھ من فریق الدعم واألمانات فیما یتعلق بمجموعات عمل 

GAC  أن یكون ھناك نوعا من الترقب على نوع التنسیقات والقوالب والنتائج من

 مجموعات العمل التي یجب أن تتوقعوا رؤیتھا.

خاصة بھم في جدول اآلن لدینا أربع مجموعات عمل ھنا في دبلن لیس لدیھم شریحة 

سوف  --لذا أود أن أقول ، ألننا كرسنا الكثیر من الوقت للمساءلة.GACأعمال 

أود أن أذكر أوًال  یقومون بعمل تحدیث لمدة خمس دقائق حول نشاطھم لكل شخص.
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واحد من الرؤساء المشاركین لمجموعة عمل السالمة العامة إلعطاء تحدیث خمس 

 .GACدقائق عن أنشطتھم إلى 

 

 --أنا أحاول الحصول على ربما یمكنكم االنتقال للمجموعة التالیة. شكرًا جزیًال تراسي. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

لدي عرض تقدیمي مختصر، لذا ربما یمكن لرئیس مجموعة العمل  أوه، نعم، إنھا ھنا.

 --التالي أن

 

 حسًنا. تریسي ھند:

 

 شكًرا. ھ أعلى.أوه، إن ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

الـ عقدنا أوًال اجتماًعا بین  --لقد أجرینا اجتماعین، واحد یوم األثنین  حسًنا. --األول

سبتمبر في واشنطن، العاصمة، حیث ناقشنا عددا من القضایا  10الجلسات في 

وباألمس عقدنا ندوة عامة حیث قدم أعضاء  .GACوشاركنا ھذا التقریر مع زمالء 

، وكان ICANNمة العامة وأجروا مناقشات وتفاعالت مع مجتمع مجموعة عمل السال

 لدینا جلسة تفاعلیة جدا ھناك مع أسئلة ومقترحات مثیرة لالھتمام للغایة.

 الشریحة التالیة من فضلك.

ھؤالء ھم األعضاء الحالیین في مجموعة العمل،  -في االجتماع الخاص وضعنا أیضا 

 GACر فقط التنوع ولكن أیًضا لنشجع زمالء والسبب في أننا نقدم ذلك ھو أن نظھ

ألن یتكرموا بتشجیع الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون، أو، كما تعلمون، الوكاالت 

ونحن بحاجة  األخرى بالمھارات المحددة لالنضمام إلى مجموعة عمل السالمة العامة.

 ونحن أیًضا بحاجة إلى ھذا المستوى من التنوع. إلى ذلك.

 لتالیة من فضلك.الشریحة ا
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فقط لمالحظة أن شروط االختصاصات لمجموعة عمل السالمة العامة قد اكتملت 

وحتى اآلن قمنا  وقد كنا نشطین جًدا. 53رقم  ICANNفي اجتماع  GACوأیدتھا 

كان ذلك في  .WHOISبتوفیر المدخالت الرئیسیة في مراجعة مواصفات دقة برنامج 

بعد ذلك قدمنا تعلیقات على الخصوصیة وخدمات اعتماد الوكیل، وأیدتھا  أغسطس.

GAC .وكذلك خدمات دلیل تسجیل الجیل التالي أیًضا، وتم تقدیمھ في أغسطس  كذلك

2015. 

 دیسمبر في العاصمة. 10وكما ذكرنا، كان لدینا اجتماع ثاني وجًھا لوجھ في 

 الشریحة التالیة من فضلك.

ونود أن نقدم رسالة إلى  الحلیة لخطة العمل الحالیة ستمضي قدًما. لذلك، فاالعتبارات

، ونحن في طریقنا إلى مشاركة WHOISدقة  IPمنظمة موارد األرقام بشأن عنوان 

للمناقشات والتعلیقات والموافقات قبل أن  GACاألساس المنطقي لذلك والخطاب مع 

 نفعل ذلك.

الة في العدید من المجاالت التي تقدم، مرة اتفقنا أیًضا أنھ من المھم وضع دراسات ح

أخرى، مبررات لسبب لماذا تقترح مجموعة عمل السالمة العامة أنشطة معینة أو 

 بعض التعلیقات أو تقدم بعض التعلیقات.

والمجال اآلخر الذي نحن على وشك التركیز علیھ ھو تشجیع التعاون والتواصل 

 ضا.والتماس الدعم من السجالت والمسجلین أی

 الشریحة التالیة من فضلك.

كما أننا سوف نبحث بعنایة فائقة في مجال التوعیة، وتحقیقا لھذه الغایة، قد نعود في 

وفي الغالب، فإننا نبحث في أنھ ربما  للدعم حول كیفیة القیام بذلك. GACالواقع إلى 

واتفقنا  .ھذا المجال من خالل اإلدارات المختلفة التي تعمل في التوعیة ICANNتدعم 

االجتماع الثاني بین الدورتین، على  -أیضا أننا ذاھبون الى عقد اجتماع بین الدورات 

وقد وافقت المملكة  األرجح في لندن، وعلى األرجح في وقت مبكر من العام المقبل.

فیما یتعلق بالتوعیة مرة أخرى، والتعاون، ومسألة  المتحدة متكرمة على استضافة ذلك.
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 ICANNین المكلفین بإنفاذ القانون لتقدیم طلب للحصول على زمالة تشجیع الموظف

 لذلك نحن نشجع المزید منھم لالنضمام والمساھمة.

، gTLD وأمر آخر قادم كمنطقة خطة العمل ھو إطار العمل األمني الجدید لنطاقات

لقد قمنا بصیاغة التعلیقات، وتم عرضھا على مجموعة عمل إطار عمل  .11المواصفة

والھدف ھو وضع المباديء التوجیھیة،  كان ذلك في أكتوبر. .ICANNألمن في ا

ومرة أخرى، یعتمد ذلك بشكل كبیر على تعاون  المعدة للتعلیق العام من قبل مراكش.

 السجل/أمین السجل.

، 11ستكون ھناك جلسة على المواصفة  21ومجرد مالحظة أنھ في یوم األربعاء، 

 ھتمین بھذا المجال للمشاركة والمساھمة.وسوف نقوم بدعوة جمیع الم

 الشریحة التالیة من فضلك.

ونحن نبحث أیضا في وضع ملحق للعقاقیر غیر القانونیة/المزورة واإلبالغ عن ذلك 

وسوف تتم مناقشة المسودة بوضوح أوال على  .ICANNوالعمل مع التزام  --إلى 

د إدارة الغذاء والدواء یتولى زمام المبادرة لھذا النشاط المحد .PSWGمستوى 

والتركیز الرئیسي  األمریكیة واالتحاد األوروبي، وسوف یقدمون دراسات حالة كذلك.

أیضا لضمان أن األدویة العامة لیست مدرجة عن طریق  -والھدف ھنا ھو ضمان 

وسوف نجري دراسات  الخطأ والخلط، حیث كان ھذا واحدا من القضایا التي أثیرت.

 ا المجال.حالة أیًضا في ھذ

مع  GACثم ناقشنا واتفقنا على اننا بحاجة للبدء في النظر في الكیفیة التي تتعاون بھا 

GNSO،  في المشاركة المبكرة، وخاصة المجاالت التي تكون فیھا مجموعة عمل

السالمة العامة مطلوبة لتوفیر المدخالت، وأھمیة المشاركة المبكرة حتى ال نقدم 

علیق العام؛ بدال من ذلك، نحن نتعامل مع ھذه العملیة حیث أنھا تعلیقات خالل فترة الت

 تبدأ بالمشاركة المبكرة.

ثم كانت ھناك دعوة للمشاركة، ولھذا أود أن أرجع مرة أخرى لرئیسنا ألنني أعتقد أنھ 

 یسھم في انتخاب األعضاء. GAC، فإن رئیس AoCبناء على اتفاقیة االلتزام 
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وترغب مجموعة عمل السالمة العامة في المشاركة أو أن یكون ھناك  مجموعة العمل.

في فریق المراجعة ھذا، لذلك سوف نقوم بإرسال  -عضًوا واحًدا مشارًكا في ھذا 

 .GACإخطار لرئیس 

نحن ندرك أیضا أن ھذه الترشیحات ذاتیة، لذلك قمنا بتشجیع األفراد على الترشیح 

مة العامة ترغب فقط في أن تذكر أننا سوف نقدم الذاتي، إال أن مجموعة عمل السال

 الدعم ألحد أعضائنا لالنضمام لفریق المراجعة ھذا.

 الشریحة التالیة من فضلك.

ونحن في  .GACنحن نقدم ھذا البرنامج للحصول على موافقة  --لذلك نحن نقدم

بوع ، ربما بحلول نھایة األسNRO، وتقدیم رسالة NROطریقنا إلى أن تقدیم رسالة 

 والنظر فیھا. GACأو بدایة األسبوع القادم إلبداء مالحظات 

نحن، مرة أخرى، نطلب ان ینضم عضو في مجموعة عمل السالمة العامة لسالمة 

 المستھلك وفریق مراجعة اختیار المستھلك.

، 21في یوم األربعاء  11مرة أخرى، وتذكیرا لجمیع المھتمین بموضوع المواصفة 

وسوف نرسل التفاصیل بشأن توقیت اجتماع ما بین الدورات في  ستكون ھناك جلسة.

ومرة أخرى شكًرا للمملكة  العام المقبل، في وقت مبكر من العام المقبل، قبیل مراكش.

 المتحدة الستضافة ھذا.

عند ھذه النقطة، مرة أخرى، أوجھ دعوة إلى زمالئنا  وأیًضا، تشجیع التعاون المستمر.

لك، وضمان أن لدینا تنوع في مجموعة عمل السالمة لمساعدتنا في ذ GACفي 

 العامة، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة ببعض النقاط التي نعمل علیھا.

 أعتقد أن ھذه ھي نھایة العرض التقدیمي.

 شكًرا جزیال تریسي وشكًرا سیادة الرئیس.
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فوضیة االتحاد األفریقي من م -فیما یتعلق بالتحدیث ل GACھل ھناك أیة تعلیقات من  تریسي ھند:

 والرئیس المشارك لمجموعة العمل ھذه؟

في ھذه الحالة، أود أن أدعو واحًدا من الرؤساء المشاركین من حقوق اإلنسان 

 ممثل المملكة المتحدة. ومجموعة عمل القانون الدولي من فضلكم.

 

 أنا واحد من الرؤساء المشاركین. نعم، شكرا لك تریسي، وصباح الخیر لكم جمیعا. ممثل المملكة المتحدة:

 ھناك ثالثة اآلن.

مؤخًرا، انضم جورج كانكو من سویسرا لفریق الرؤساء المساعدین، وھم أنا 

لقد قمنا بتصور  لذا لدینا ثالثة من الرؤساء المشاركین اآلن. ومیالجروس من بیرو.

فریق  --اركمجموعة واسعة تماًما من العمل لذلك نحن نعتقد أن تعزیز الرئیس المش

 القیادة، سیكون مفیًدا.

 لذلك لم نلتق في ھذا االجتماع بعد. .1:15إلى  12:45سنعود لنجتمع غًدا في الساعة 

فقط ألعود قلیًال إلى الوراء، للزمالء الذین قد ال یكونون على درایة بنشأة مجموعة 

شكل یجب أن ت GACالعمل ھذه، تم االتفاق مرة أخرى في اجتماع سنغافورة أن 

مجموعة عمل حول حقوق اإلنسان والقانون الدولي، في المقام األول بھدف التأكد من 

لھا تراعي حقوق اإلنسان والقانون الدولي ذو  ICANNأن نظام اسم النطاق وإدارة 

 الصلة بشكل كامل.

لذلك، فھذا محدد في مسودة االختصاصات، والتي تم تقدیمھا للزمالء ھنا لھذا 

 في بیونس آیرس. GACتبني المناقشة التي عقدت في آخر اجتماع وھي  االجتماع.

وسوف نستدعي  سوف یتم تقدیمھا في االجتماع غًدا. لذا لدینا المواصفات في المسودة.

في ھذه االختصاصات. سوف أقترحھا خالل فترة أربع أسابیع  -تعلیقات مكتوبة في ذلك

ء لمراجعة المسودة والعودة لنا لذا فھناك تلك الدعوة للزمال عقب ھذا االجتماع.
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 بالتعلیقات بھدف وضع اللمسات األخیرة على االختصاصات في وقت ما في دیسمبر.

 نأمل، بالتأكید، في نھایة ھذا العام.

في وقت اجتماع بیونس آیرس، لدینا العدید من تعبیرات إبداء االھتمام من  --ونحن

لذا فأي  ال تزال مفتوحة، بالطبع. الزمالء لالنضمام لمجموعة العمل، وتلك الدعوة

 شخص لم یسجل بعد رغبتھ في المشاركة ھو موضع الترحیب للقیام بذلك.

نحن نبحث خاصة عن الزمالء الذین یمكنھم العمل بنشاط في أعمال مجموعة العمل 

 والذین لدیھم الخبرة أو مستعدون للوصول للخبرة التي من شأنھا تحقیق الھدف.

ودة االختصاصات، ھناك اختصاصات محددة لمجموعة عمل عبر وكما رأیتم من مس

العنوان الدقیق ھو مجموعة العمل عبر المجتمع حول مسؤولیة  المجتمع بشأن الحقوق.

ھذا على نطاق  االجتماعیة الحترام حقوق اإلنسان. ICANNالشركات ومسؤولیة 

ICANN یتفق مع ، كما یصف االسم، مجموعة عبر المجتمع، ونحن نتصور ربًطا

 ذلك من حیث التفاعل وما إلى ذلك.

في الواقع، أعتقد أن مجموعة العمل عبر المجتمع سوف تلتقي غًدا، وواحد من أعضاء 

إنھ في نفس الوقت الذي نجتمع فیھ مع  مجموعة العمل قد تطوع لحضور ذلك.

ھنا ممثل مجلس أوروبا،لي ھیبارد، قد عرض حضور اجتماع مجموعة  المجلس.

 بر المجتمع ھذه.العمل ع

نحن نأمل في النھوض واإلسراع في وقت مبكر من العام  لذا فھذا ھو الوضع الراھن.

المقبل، بعد االنتھاء من االختصاصات، وسیكون ھناك، بالتأكید، أموًرا مھمة لإلطالع 

على خطة عملنا، سیتم توجیھ دعوة للزمالء في مجموعة العمل لتقدیم وجھات نظرھم 

 للعمل. حول األولیات

 نحن على وعي كامل بالعروض للمساعدة في تقدیم األبحاث والبیانات وما إلى ذلك.

ولكن مرة  ومرة أخرى، أنا ممتن للمساعدة في توفیر البحوث والبیانات وما إلى ذلك.

أخرى، رسالتنا من الفریق المشارك ھو أن نبحث عن المساھمات الفعالة من الزمالء 
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وصول إلى الخبرة لالنضمام لمجلس أوروبا وغیرھا للقیام الذین لدیھم إمكانیة ال

 باألعمال الجاریة.

ال أدري ما إذا كان زمالئي من الرؤساء المشاركین  أعتقد أن ھذا ما نحن بصدده اآلن.

یرغبون في إضافة شيء إذا كنت قد حذفت أي شيء أو یرغبون في إضافة تعلیق 

الفعل نتطلع لمساھمات من الزمالء، ولكننا ب إضافي حول توقعات مجموعة العمل.

 وكما قلت، الردود من حیث تأكید عضویة مجموعة العمل وما إلى ذلك.

 شكًرا. أرجو أن یكون ھذا مفیدًا لالجتماع الیوم.

 

شكًرا للمملكة المتحدة، ھل ھناك أیة أسئلة أو تعلیقات أو مناقشات على ھذا الجزء من  تریسي ھند:

 ن والقانون الدولي قبل أن ننتقل؟مجموعة عمل حقوق اإلنسا

في تلك الحالة، أود أن أدعو ترینیداد وتوباغو لتقدیم معلومات محدثة عن مجموعة 

 عمل المناطق المحرومة من فضلكم.

 

اجتمع فریق عمل المناطق المحرومة وجًھا لوجھ باألمس بعد أن  شكًرا لك تریسي. ممثل ترینیداد وتوباجو:

من منطقة  GACلدینا العدید من أعضاء  سة أو جلستین.أجرینا تبادالت بین جل

ACP--في الحضور وكذلك  -والتي ستكون منطقة أفریقیا والكاریبي والمحیط الھاديء

ICANN وGAC .وفریق التوعیة  

الجاریة  ccTLDكانت بعض المواضیع التي ناقشناھا باألمس حول استبیان نطاقات 

وقدرة ھذا االستبیان لإلبالغ  GACق قیادة حالیا على النحو المطلوب من قبل فری

ودور  ccTLDودور  DNSببعض المناقشات التي نقوم بھا بشأن تعزیز صناعة 

  الحكومة في تسھیل ھذه المسألة.

كما اكتشفنا أیًضا وعلمنا بشأن العدید من مراجعات السوق الجاریة حالًیا والتي تمت 

كنا على علم باستبیان الشرق  . ICANNبواسطة فریق االستراتیجیة اإلقلیمیة لـ
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، استبیان سوق أمریكا الالتینیة LACكما أن لدینا استبیان  األوسط الذي تم واكتمل.

 FE TLDكما أبلغنا أیًضا من قبل ممثل  والكاریبي، وھو حالًیا في وضع المشتریات.

المعلومات وتجمیعھا لذا طلبنا أن أن یتم تقدیم  باستبیان السوق األفریقیة الذي تم بالفعل.

وربما تعمیمھا على مجموعة العمل، التي یمكن أن تكون معلومات قیمة ألحد أھدافنا، 

للموافقة  GACوربما لتوفیر بعض االقتراحات لـ DNSوالتي ھي لتعزیز صناعة 

  على االنتقال إلى األمام مع بعض التوصیات.

نا أیضا أن ھناك العدید من وعلم كما ناقشنا أیًضا مجال بناء القدرات والتدریب.

مشاركة فیھا في منطقة افریقیا والكاریبي  ICANNالمبادرات الجاریة حالیا التي كانت 

واتفقنا أنھ یجب علینا تجمیعتلك الموارد  والمحیط الھادئ وعلى وجھ الخصوص.

القادمین سوف  GACبالكامل. ألننا أشرنا إلى أن أعضاء  GACوجعلھا متاحة للجنة 

وعلى الرغم من أن لدینا بعض الوثائق في  یحتاجون إلى نوع من استقراء الوثائق.

التي أعدتھا األمانة العامة، بعض المعلومات المتوفرة وراء ذلك ال یمكن  GACموقع 

 الوصول إلیھا بسھولة إال عن طریق البحث بواسطة جوجل أو بعض الطرق األخرى.

عدید من الندوات والبث الحي الذي تم والذي نحن في طریقنا لذلك نحن على علم بال

فضال عن سلسلة من العروض  GACلتجمیعھ ووضعھ في موضعھ على موقع ویب 

وما  Pacific NOGو CaribNOGالتقدیمیة التي تمت، على سبیل المثال، بوسطة 

  إلى ذلك.

، ICANNفریق ناقشنا أیضا المنطقة ذات الصلة للتدریب وتحدثنا عن العمل مع 

والحصول على بعض المعلومات ھناك  ICANNوالموظفین، في تعزیز منصة معرفة 

ألننا اكتشفنا، في الواقع، باألمس أن كل جزر المحیط الھاديء،  الجدد. GACألعضاء 

وقد حصلنا  ، والذي أعتقد أنھ أمر مھم للغایة.GACباستثناء واحدة، ھي عضو في 

أعتقد أن قائمة  طق المحرومة على أساس شھري.جدد من المنا GACعلى أعضاء 

 وغالبیة ھؤالء األعضاء الجدد یأتون من تلك المناطق. عضو. 155العضویة اآلن ھي 

لذلك نحن نرید أن نضمن أن ھناك بعض المعلومات المتاحة وبعض المواد التدریبیة 

 المتاحة لمساعدة ھؤالء االعضاء على المضي قدًما.
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وجود تمثیل  --وأعتقد أنھ قد یأتي في الدورة القادمة--ا في إمكانیةوأخیًرا، نظرنا أیًض

أحد الممثلین ھناك الذین یمكن  واسع یتعزز في االجتماع رفیع المستوى في مراكش.

أن یكونوا في قاعتھم الیوم أثار احتماالت مجيء الوزراء لھذا االجتماع من دون 

صوصا القادمة، ربما، من دون ممثل المعلومات الضروریة أو المعلومات الصحیحة، خ

GAC.إن كان األمر كذلك ،  

لذلك فتلك المعلومات التي یجري تقدیمھا في وقت مبكر من ھذا االجتماع سوف تساعد 

بالتأكید الوزراء وأمناء الحكومة وغیرھم من المسؤولین رفیعي المستوى من المناطق 

حن سوف نسھم في جزء أكثر المحرومة بأن یكونوا على علم دقیق بالمشكالت، ون

 فعالیة.

وقد  .GACومشاركة أعضاء  GACكما ناقشنا، في النھایة، الفرق بین زیادة أعضاء 

ولكننا أیًضا نتكلم عن زیادة  أردنا أن نضمن أنھا لیست فقط لعبة أرقام نقوم بلعبھا.

ا في المناقشات، في مجموعات العمل، في القضایا التي تعالجھ GACمشاركة أعضاء 

ICANN  أعتقد أعضاء  -وإیجاد نوعا ما من قدم المساواة مع أكثرGAC  من ذوي

لذلك سوف یتم وضع خطة عمل بعد ذلك وأعتقد أنھ سوف یتم  الخبرة في ھذه القضایا.

 للموافقة علیھا. GAC طرحھا لـ

وننتقل لألمام، ونأمل أن ننجز بعض ااإلنجازات في ھذه المجاالت قبل اجتماع مراكش 

كما  وسوف نشترك معكم في ذلك یوم الخمس. ي تحدثنا عنھا في ھذا االجتماع الیوم.الت

الذي ربما یعزز ھذه المعلومات  GACسوف نشارك بعض المعلومات عن موقع ویب 

 شكًرا جزیًال. التي تحدثنا عنھا منذ دقائق قلیلة مضت.

 

مناقشات من القاعة بشأن مجموعة العمل ھل لدیكم أیة أسئلة أو  نشكر ترینداد وتوباجو. تریسي ھند:

 أرى اآلن ممثل المملكة المتحدة ثم إندونیسیا. ھذه؟
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فقط أود أن أقول  وشكرًا لك تریسي على ھذا العرض التقدیمي. نعم، شكًرا لك، تریسي. ممثل المملكة المتحدة:

  ونحن ندعمھا بالكامل. أن ھذه مجموعة عمل مھمة جًدا.

حیث أن المملكة المتحدة ھي عضو في -، أنني كنت أعمل مع كما قد یعلم الزمالء

ولدینا اجتماع كومنولث،  الكومنولث، فقد كنت أعمل مع منظمة اتصاالت الكومنولث.

یرجى الحضور مع  لذا فھناك مكونات لذلك. .12:30في الواقع، الیوم الساعة 

  م في ھذه القاعة.الیو 12:30أرجو أن یمكنكم االنضمام إلینا في الساعة  الزمالء.

ولكني أردت فقط أن أعلق على وجھة نظر عضویة الكومنولث التي تضم العدید من 

البلدان النامیة والدول الجزریة الصغیرة النامیة، ھناك تآزر واضح بین مجموعات 

ونحن أیًضا لدینا، كواحدة من أھدافنا، الوصول إلى أعضاء  .GACالكومنولث داخل 

لذلك نحن نتطلع إلى العمل مًعا مع  أیًضا. GACسوا أعضاًء في الكومنولث الذین لی

مجموعة عمل المناطق المحرومة في المساعدة في جلب ھذه الدول المتبقیة الى 

بالنسبة للكومنولث فھي بلیز، وغیانا، ولیسوتو، وجزر المالدیف، وسانت  الحظیرة.

دولة ھامة أخرى والتي وبنغالدیش، وأود أن أضیف أیضا، أنھا  كیتس وسانت فنسنت.

 شكًرا. وآمل أن ینضموا كأعضاء. ینبغي أن نمد یدینا إلیھا.

 

 إندونیسیا. شكًرا. تریسي ھند:

 

أوًال وقبل كل شيء، نقدر وظیفة األمانة  أنا آشوین من أجل التسجیل. شكًرا لك تریسي. ممثل إندونیسیا:

تتعلق بالبحث في البرید  طقوس الصباح لدي دائًما التي تقدم لنا جمیع المعلومات.

وألنھم دائًما یقدمون لي أخباًرا  اإللكتروني من أولوف،وجولیا تشارفلون، وتریسي ھند.

  مھمة.

ھذه، ھناك الكثیر من أكوام  ICANNاآلن، أنا أفھم أنھ خالل كل رسائل واجتماعات 

المجموعة أو  لذلك أنا فقط أتساءل إذا، من ھذه األشیاء التي یجب علي قراءتھا وتعلمھا.

األشیاء التي قد تكون مھمة ألعضاء  --مجموعة العمل، یمكننا القیام ببعض األشیاء لكي
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GAC شيء مثل تحذیر أعضاء ،GAC .في بعض  -ألننا  أو الخطابات وما إلى ذلك

 الحاالت، قد تكون لدینا دول مثل اندونیسیا ونحتاج المزید والمزید من المتخصصین.

علومات مركزة من ھذا القبیل یمكن أن تساعدنا على العمل بشكل م -ومع المعلومات 

وما  WHOISعلى سبیل المثال، فیما یتعلق بالعرض األول حول أمن  أفضل تركیزا.

وبالنظر لھذا  .WHOISإلى ذلك، ربما بعد ذلك یكو ن التحذیر، حسًنا، كن حذرا مع 

، Europol السید ،FBIالجدول ألنھم قد ینظرون في ھذا وھذا وھذا وفًقا للسید 

كونوا على حذر من ھذا، وھذا،  وھلم جرا. INTERPOL -أمس  WHOISوالسید 

ربما ال یكون ھذا ھو الحال في بعض البلدان، ولكن ربما حالة العدید من الدول  وھذا.

 األخرى.

ربما علینا التحذیر من ذلك، حسًنا، أنتم  لمناطق المحرومة.األمر اآلخر بشأن ا

ھل یمكن االنتقال إلى  أدرج بالفعل أو أنھ صغیر جًدا. IPولكن عنوان  محرومون.

 بخالف ذلك، ال یمكننا مساعدتكم. أو شيء من ھذا القبیل؟ 6نسخة  IPعنوان 

الدولة یحتوي على عنوان  لذا ربما یكون الجزء المتصل بالفعل من أندونیسیا بلد كبیرة.

IP  ولكن ربما ال یحصل على المزید من أرقام  4النسخةIP.  لذلك فھذه ھي نوعیة

 بالتأكید ستقدم لنا النقطة. األشیاء التي ربما تكون مثیرة لالھتمام.

القانون الدولي وحقوق اإلنسان، ربما یمكنك أن تقول مباشرة، حسًنا، ال توجد المزید 

النموذج األوروبي أو --أو یمكنك متابعة النموذج أصنعھ بنفسك. متاحة.من القوانین ال

 نموذج قانون األمم المتحدة أو أي شيء.

ھذه ھي نوعیة األشیاء التي ربما تقدم لنا مباشرة تركیًزا وتنظر في الكثیر من األشیاء 

 GACفقط للمحاولة في مساعدة عمل أعضاء  الكبیرة التي حصلنا علیھا جمیًعا.

ولكن بالطبع، ربما أیًضا تحتاج  .GACمانة العامة للمساعدة في عمل أعضاء لأل

ھذه وظیفة أخرى لرئیسنا السید  األمانة العامة متخصًصا والمزید والمزید من التمویل.

 شكًرا. توماس شنایدر.

 

 ھل ترغب ترینیداد وتوباجو في الرد على ذلك؟ شكًرا. تریسي ھند:
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على اطالع تام على كامل نطاق إدارة  GACحسنا، أعتقد أن مسألة وجود أعضاء  ممثل ترینیداد وتوباجو:

ولكن بالتأكید،  ھي واحدة لیست فقط للمناطق المحرومة. ICANNاإلنترنت وقضایا 

  یمكن لمجموعة العمل أن تؤید ذلك ألن لدینا ھذا االختصاص لمحفظتنا االستثماریة.

كانوا یقومون بأعمال  --AUC كینیا، عفًوا. ---أعرف أن رئیسي المشارك، ألیس، كان

ال أعرف إذا كانت  في أفریقیا من حیث تقدیم بعض المعلومات في موضوعات معینة.

  ترید إضافة أي شيء آخر لھذه القضیة.

مھًما، بالتأكید،  GACولكن، بقدر ما أن مجموعة العمل معنیة، فإن أي شيء تراه 

ذه المعلومات في موضع واحد یمكن الوصول إلیھ سنكون على استعداد لتأییده ونقدم ھ

وقد تواصلنا مع  بسھولة ومنظم بطریقة یمكنك العثور فیھ على كل شيء بسرعة.

ونحن نأمل أن نكون قادرین على االستمرار في القیام  بشأن ذلك. ICANNموظفي 

ة تود إضافتھ أو ربما األمانة العام AUCال أعرف إن كان ھناك شيء تود  بھذا العمل.

 ذلك.

 

نعم، كانت مفوضیة االتحاد األفریقي تعمل بصورة جیدة  وتراسي. ،شكرًا جزیًال تریسي ألیس مونیوا:

من حیث توفیر ملخصات ھامة جدا وسیاسات حاسمة بشأن القضایا  ACIGجدا مع 

وأھم قضیة ھنا كانت تحاول التأكید من أننا نقترب من  .GACالمختلفة التي تغطي 

سیاق أفریقي بحیث انھ من المفھوم والدول األفریقیة األعضاء قادرون على المسألة من 

لدینا العدید من األمثلة،  تعیین األشخاص الذین لدیھم الرغبة والمھارة في تلك المناطق.

  إذا كان الزمالء مھتمون، یمكننا المشاركة.

ة مجموعة كانت بعض ملخصات السیاسة، على سبیل المثال، األول، شرح ما ھي وظیف

عمل السالمة العامة والحاجة للحصول على وكالء إنفاذ القانون الدولي لالنضمام من 

األمر اآلخر كان عن الرمز ذو الحرفین  أو القیام بدور نشط. GACخالل مثل 

لذلك كنا نقوم بذلك بشكل مستمر لبعض الوقت، واآلن نعمل  والمساءلة. CCWGو

 شكًرا. لمسار الوحید للوصول إلى ذلك.لذا فھذا ھو ا .ACIG بشكل جید مع
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لذا أود اآلن أن أدعو األرجنتینللتحدث بشأن مجموعة عمل  ال أرى أي أید مرفوعة. تریسي ھند:

NomCom GAC. 

 

  اعتذر عن التأخیر ھذا الصباح. شكرًا جزیًال تراسي. ممثل األرجنتین:

لست متأكًدا ما  المجلس. أنشات بواسطة -تم إنشاء مجموعة العمل ھذه رًدا أو استجابة

  مدى التطورات التي طرأت منذ العرض التقدیمي في اجتماع لوس أنجلوس.

الیوم بواسطة  NomComبنیت  .NomComكانت ھذه الفكرة لتغییر ھیكل 

لم  GACولكن  المشاركین المعینین بواسطة المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة.

ولكن في  الیوم لھا مقعد واحد وال یحق لھ التصویت، كمراقب. GACلكن  تشارك.

ال أجید اإلنجلیزیة  لماذا أقول ذلك؟ --حتى في المراقبة GACالوقت نفسھ، لم تشارك 

حتى في ھذا الموضع الذي ال  أحتاج إلى المزید من القھوة. بشكل جید ھذا الصباح.

 . GACیتعلق بالتصویت، لم تشارك 

نصف مجلس  NomComتختار  نتین أن ھذه مسألة مھمة؟لماذا ترى األرج

ICANN.  لذلك، إذا تم تشكیل لجنة الترشیحNomCom  أو تمت بواسطة معینین

واختاروا أشخاًصا من  GNSOو  ccNSOمن قبل المنظمات الداعمة األخرى مثل 

ألنھم یأتون من  المجتمع، قد تكون لدیھم وجھة نظر ربما ال تعكس مصالح الحكومة.

أجزاء أخرى من المجتمع، من أصحاب المصالح التجاریة أو أصحاب المصلحة في 

  وھذا شيء جید. المجتمع المدني.

لذلك، من وجھة نظرنا، ھذا ال یتماشى كثیرا مع نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 

لھذا السبب كنا نعتقد أنھا فكرة جیدة أن  ألننا یجب أن یكون لنا نفس الفرص للمشاركة.

ال تستخدم ھذا المقعد الذي لیس للتصویت، أو إذا كانت على استعداد  GACفكر لماذا ن

للمشاركة في الھیكل الجدید المقترح الذي تم شرحھ خالل اجتماع لوس انجلوس قبل 

  كان ھذا خیار واحد. .GAC عام ونصف الذي اقترح خمسة مقاعد للتصویت لـ
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تحلیل لماذا نحن ال نشارك، والتي ھي  لذلك ھذا ھو الغرض من مجموعة العمل ھذه،

القیود أو الشواغل التي أعربت عنھا بعض البلدان، المتعلقة خصوصا بسریة 

 المعلومات من المرشحین التي یمكن أو ال یمكن أن تكون مشتركة في عملیة التحدید.

حتى ھذه اللحظة قمنا بتطویر نوع من االقتراحات ألعضاء لجنة الترشیح لیؤخذوا في 

ویرتبط ھذا مع مصلحة الحكومات التي یأتي منھا  االعتبار عند عملیة االختیار.

المرشحین الذین سیحملون وجھة النظر الحكومیة تلك أو الفھم الحكومي لمشاكل 

 الحكومات.

وللمضي قدما، نحن بحاجة إلى اعتماد االختصاصات حیث لم نتمكن من عمل ذلك في 

صاصات قبل بیونس آیرس وتم تعمیمھا قبل ھذا وقد عممت تلك االخت بیونس آیرس.

  االجتماع.

أو  --إذا لم نتلقى في قائمة مجموعة العمل أي من -لذلك أود أن أعرف إذا لم یكن لدي 

أود أن أعرف إذا كانت على ما  أي تعلیقات حول تلك االختصاصات. GACفي قائمة 

ة أخرى، أو ما إذا كنا نستطیع یرام، إذا كان ھناك تعلیقات، إذا كنا نرید مراجعتھا مر

 الموافقة علیھا والمضي قدما في خطة العمل.

عفًوا،  ما رأیكم؟ لذلك أعتقد أنھ سیكون متوافًقا مع االختصاصات. ال أرى أحد.

 ال یمكنني سماعك. تریسي.

 

اختصاصات مجموعة عمل لجنة الترشیح ھذه ھي في الواقع في التذییل "ب" في ورقة  تریسي ھند:

 الملخص التي أرسلت لكم لھذا البند، إذا كنتم تریدون بسرعة اإلشارة إلى ذلك.

 

لذا، إذا لم تكن ھناك أیة  ، مثل مرتین.GACأعتقد أنھا تم تعمیمھا في قائمة  نعم. ممثل األرجنتین:

ممثل الوالیات المتحدة،  أجل، بالتأكید سوازان. تعلیقات، أعتقد أننا قد نرى أنھ ال بأس.

 عفوا.
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ھذا لیس اجتماع لمجموعة العمل،  لدي سؤال سریع فقط. شكًرا لك، األرجنتین. ممثل الوالیات المتحدة:

لذا ھل یمكننا إصدار موعًدا نھائًیا للتعلیقات، ألنھ لم یكن ھناك اجتماًعا لبعض  صحیح؟

الكامل، أنا فقط مشوش  GACلذا إلجراء أعمال مجموعة العمل أثناء اجتماع  الوقت.

لذا إن كان بوسعنا وضع بعض المواعید النھائیة تمشًیا مع ورقة األمانة  الشيء.بعض 

ھي تتحدث عن توقیت الوثائق وإحساس واضح بما  المفیدة التي تحتوي على إجراءات.

 شكًرا. نقرره ومتى نتخذ ھذه القرارات.

 

مكالمتین جماعیتین، ولكن كان لقد حاولنا ترتیب  شكرًا للوالیات المتحدة على تعلیقاتك. ممثل األرجنتین:

 بسبب المكالمات الكثیرة جًدا التي أجریناھا ھذه األیام. --من الصعب للغایة

 ونحدد موعًدا نھائًیاجدیًدا لقبولھا. أقترح أن نعمم االختصاصات مرة أخرى. حسًنا.

بمجرد إتمام ذلك،سوف نقوم بإعداد  ھذه ھي التحدیثات التي لدي اآلن. شكًرا جزیًال.

 خطة العمل.

 

دقائق متبقیة إذا كان ھناك أسئلة أو  10ما زال لدینا  شكًرا لك، ممثل األرجنتین. تریسي ھند:

 تعلیقات ترغبون في طرحھا قبل أن أغلق ھذه الجلسة وأسلمھا للرئیس.

 ال، لقد انتھینا مبكًرا سیادة الرئیس ھل یرید أي أحد إضافة أي شيء؟

 

فقط تعلیق واحد أو اثنین، في الواقع، لقد حاولنا إجراء  ًا جزیًال لكم.حسنًا، شكر متحدث غیر معروف:

وھو شيء مفید فیما  .GACاجتماعات لمجموعة العمل كجزء من أو خارج جدول 

لذا ربما ھناك شيء إلضافتھ للتوجیھات إذا لم تكن  ولیس ممكًنا بشكل دائم. أعتقد.

حالة عدم وجود اجتماعات ھناك في  ولكن في بالفعل ھناك ولكني ال أذكر أنھا ھناك.

كل حالة ینبغي أن یكون ھناك نموذًجا مكتوًبا من المختصرات أو تحدیًثا لما قامت بھ 

مجموعة العمل منذ آخر تحدیث مكتوب لكل مرة، لذا أیًضا بین المستندات التي نحصل 
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فھي  صفحة. 100ال یجب أن تكون  علیھا قبل االجتماع، ثم سنحصل على تحدیث.

ولكن  تعتمد على كم نعرف بشأن عمل مجموعة العمل والمقدار الذي تم بالفعل.

للحصول على تحدیث مكتوب بما في ذلك الخطوات المقبلة والجداول الزمنیة وما إلى 

 -ما الذي یحدث وما ھو متوقع أن یقرر أو  -ذلك، بحیث یعرف الناس ما ھو متوقع 

تقد أنھ قد یكون شیئا مفیًدا بالنسبة لنا أع وما إلى ذلك، لكل من مجموعات العمل.

جمیعا، على وجھ الخصوص، أولئك الذین لیسوا قادرین على متابعة كل من ھذه 

  المجموعات العاملة بالتفصیل.

لذا، أعتقد أننا یجب أن نفحص التوجیھات ونرى ما  أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم.

 .شكًرا إذا كا نستطیع إضافة شيء في ھذا االتجاه.

 

والقوالب تسمح بذلك، ولكن یمكننا  التوجیھات تقترح ذلك بالفعل. شكًرا لك، توماس.  تریسي ھند:

 تعزیز ذلك.

 ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي.

 

ولكن لنذكر أن لدینا فریق  اعتذر إذا ما كنتم قد ناقشتم ذلك بالفعل. سؤاالن: أجل. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

رؤساء مجموعات العمل والرؤساء المشاركون بسبب بعض المخاوف اجتماع ل - عمل

التي أثیرت، وخاصة من قبل مجموعة عمل السالمة العامة، بشأن بعض اختصاصات 

مجموعة عمل حقوق اإلنسان والتداخل المحتمل ومالحظة أننا سنقدم تقریًرا عن ذلك 

  نتھ بعد.وأیًضا لمالحظة أن اختصاصات مجموعة عمل حقوق اإلنسان لم ت

لذا، حیث أن المجموعة تعمل على ذلك، لتكونوا على علم باختصاصات مجموعة عمل 

السالمة العامة المرجعیة أو حیث قد یكون ھناك تداخالت بحیث نكون قادرون على 

مع المجيء من االجتماع كان ھناك اتفاق أن  -ومن  معرفة كیف نتعاون ونعمل مًعا.

ألنھ من المحتمل أن تنھي مجموعات  األقل كل ثالثة أشھر.لدینا ھذه االجتماعات على 

 العمل أعمالھم وتغلق وتظھر مجموعات جدیدة ولضمان عدم وجود تداخل.
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سؤالي الثاني ھو حول مجموعة العمل حول مبادئ التشغیل، حیث كان ھناك أو إذا كان 

 ھناك أي تحدیث بشأن ذلك.

 شكًرا.  

 

لذلك كانت ھذه الدورة إلعطاء  ول، إذا لم أكن مخطًئا، لیوم الخمیس.حسًنا، ھذا مجد  الرئیس شنایدر:

 لذا.... بعض المساحة ألولئك الذین لیس لدیھم جلسة مناسبة لھم.

 المملكة المتحدة.

 

لذا باختصار شدید لنتفق تماًما مع تقاریر مفوضیة  نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

ال یوجد ازدواجیة غیر  -حول كیف ینبغي لنا ضمان أنھ ال یوجد  االتحاد األفریقي

ضروریة أو تداخل أو حتى نوع من التناقض بین أعمال مجموعات العمل التي تعمل 

إذن فھذه نقطة  بوضوح على القضایا ذات الصلة إلى أكثر من مجموعة عمل واحدة.

 مھمة للغایة.

أحتاج إلى المزید  باألمس. ال أتذكر. س؟ھل كان ھذا باألم --وفي مناقشاتنا حول ذلك

كما تعلمون، اتفقنا على أن نجري ھذه اآللیة للرؤساء  -ونحن  من القھوة أیًضا.

 GACلجمیع مجموعات العمل لعقد، وبالتأكید قبل اجتماعات  --المشاركین لكي

فھذه لذا  وبشكل مثالي أربع مرات في السنة، وأعتقد أن ھذا كان اتفاق واسع النطاق.

 آلیة تنسیق مھمة للغایة یجب علینا تحدیدھا.

 شكًرا. أجل.  

 

 أرادت المفوضیة األوروبیة أیًضا أن تتتحدث، أو ھل كان ھذا مًعا؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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 (المیكروفون موقوف).  متحدث غیر معروف:

 

 آه.  الرئیس شنایدر: 

 توم.

 

مواد الصیاغة في البیان بشأن أنشطة مجموعات مجرد نقطة بشأن  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

لبیونس آیرس، أوردنا ببساطة مجموعات العمل الموجودة  GACفي بیان من  العمل.

  ألنھ في ذلك الوقت كان لدیھم اجتماعھم األول وفرز برامج العمل.

التقاریر في بعض االجتماعات لھذا األسبوع اقترحت أن تتم المراقبةالقتراح بعض 

لذا أنا أبحث  المعلومات األساسیة بشأن التقدم المحرز في بعض من مجموعات العمل.

وإذا  بشأن ما إذا كان ذلك شيء جید لیتم إدراجھ في البیان أم ال. GACفقط عن توجیھ 

كان األمر كذلك، ربما یمكن للرؤساء أو الرؤساء المشاركین لمجموعات العمل ذات 

جمل، وما إلى ذلك، إلضافتھا للجزء ذو الصلة في  الصلة أن یوفرو لي بضع أسطر،

 البیان، إذا كان الناس یعتقدون أن ھذه فكرة جیدة.

 وأنا أعتقد أن الصمت عالمة الرضا، الستخدام عبارة مھترئة.  

 شكًرا لك، سیادة الرئیس. 

 

 GACمة أو أعضاء فھل ھناك أي أسئلة أو تعلیقات واردة سواء من األمانة العا شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 والمراقبین؟

 نعم، ممثل األرجنتین.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل األرجنتین:

مجموعات العمل مدرجة في القسم الخاص على موقعنا على  --أعتقد أن مجموعة العمل

 ال؟ ألیس كذلك؟ --وھناك توجد دول ھل أنا على حق؟ الویب.

والتي یمكن إضافتھا ھناك، ولكنني لست كنت أفكر بشأن ملخص تحدیثات المجموعات 

 متأكًدا ما الموجود في الموقع أو ما الذي لیس موجوًدا.

 شكًرا.

 

 أولوف.   الرئیس شنایدر:

 

 أنا أولوف نوردلنج، ألغراض السجل. شكًرا.   أولوف نوردلینغ:

 إذا رأیت عالمة-إنھا التطورات األخیرة التي قدمناھا كمعلومات لمجموعات العمل لـ

" ھناك یوجد لدیك كل المعلومات عن كل GACبعالمة "عمل  GACعلى موقع ویب 

 ھذا فقط لمجرد التوضیح. لذا فھي في المنطقة المفتوحة. مجموعات العمل.

 

كنت أفكر بشأن اقتراحات القیام بتحدیث أو بعض المستندات  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل األرجنتین: 

ولكنني لست متأكًدا ما إذا كان ینبغي  إضافة ھذا أیًضا. ربما یمكن التي اقترحتھا.

 مجرد اقتراح أو فكرة. الذھاب للقسم المفتوح أو القسم المغلق.

 

أعتقد أن ھذا ، بالطبع، اقتراح جید، لتكون ھذه المعلومات  شكرا لك، واألرجنتین.  الرئیس شنایدر:

أن ھذا نصف، والنصف ولكن أعتقد  متاحة إذا كان شخص ما یسعى لذلك بنشاط.

 لذا فھناك كال األشیاء. اآلخر لتوزیعھ في الوقت المناسب قبل االجتماع لتوزیع تحدیث.
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اذا كان شخص ما یبحث عن شيء ما، فینبغي أن یعثر/تعثر علیھ على موقع الویب، 

ولكن بعد ذلك أولئك الذین ال یبحثون بنشاط أو الذین لیس لدیھم الوقت، فإنھم ینبغي أن 

لقوا فقط المعلومات على كل مجموعة عمل في كل مرة قبل االجتماع في حالة لم یتم یت

 تعمیم تلك المعلومات من خالل قنوات أخرى.

 شكرا لھذا.

 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟

إذا لم تكن ھذه ھي الحالة، فسوف ننتقل إلى عنصر جدول األعمال التالي،وھو رقم 

نعم، عن اجتماع حكومي ثالث رفیع المستوى  -ا حول وھذ ، إذا لم أكن مخطًئا.17

 .2016الذي من المقرر عقده في اجتماعنا المقبل في مراكش مارس 

لدینا زمیل من المغرب ھنا یرحب بأن یقدم لنا تحدیًثا عن عملھم التحضیري لذلك 

 الجزء من اجتماع مراكش.

 من فضلك رضوان، المایكروفون لك. 

 

في (غیر  GACأنا ممثل المغرب في لجنة  صباح الخیر لجمیع الزمالء. جزیًال.شكًرا   ممثل المغرب:

  سأتحدث باللغة الفرنسیة. مسموع).

لكي أقدم  GACالسید الرئیس، أشكركم على إتاحة الفرصة لي ألتحدث لزمالئي في 

تقریًرا عن االستعدادات لالجتماع حكومي رفیع المستوى في المغرب، والمراحل التي 

 تم إنجازھا والعمل الذي ال یزال یتعین القیام بھ بعد ھذا االجتماع.

في بوینس آیرس، عملت جنبا إلى جنب مع األمانة   GACبعد اإلحاطة التي قدمتھا لـ

على رأسھم الرئیس ونائب الرئیس، لتسریع والزمالء الذین كانوا مھتمین، و

 التحضیرات أساسا إلرسال دعوات إلى الوزراء.
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وعلى الرغم من موسم العطالت، نحن حققنا الكثیر من التقدم، وكنا قادرین على ارسال 

% من الرسائل من 85لذا فقط غطینا  .2015العدید من الرسائل في أواخر سبتمبر 

 .182إجمالي 

 بفضل جھود وزارتنا، وزارة التعاون ووزارة تكنولوجیا المعلومات. كان ھذا ممكًنا

ولكن أیًضا، كان لدینا الكثیر من الدعم من سفارات المغرب في جمیع أنحاء العالم التي 

 قامت بإرسال ھذه الدعوات للحضور المحتملین.

نظیم حذرني صدیقي من المملكة المتحدة بالفعل بشأن صعوبات ت لم یكن األمر سھًال.

 مثل ھذا االجتماع، وأنا أتوجھ لھ بالشكر لنصیحتھ.

 أود أن أقول أن ھناك بعض الدول ال یوجد للمغرب فیھا تمثیل دبلوماسي.

وزمالء آخرین قد  GACالمغرب، مع رئیس  لذا دعونا اآلن نتحدث عن الجوھر.

ان أعدوا وثیقة بشأن الموضوعات التي یمكن أن تكون جزءا من جدول األعمال، وك

 قبل اجتماعھم في دبلن. GACذلك جنبا إلى جنب مع األمانة العامة واجتماعات 

وفقا لجدول األعمال وضع جنبا إلى جنب مع الرئیس ونائبیھ، وقدم المغرب مخططا 

 ویمكنكم أن تروه أمامكم. الجتماع مراكش ذلك، وقدم ذلك من قبل األمانة.

بطبیعة الحال فإنھ یمكن تعزیزھا، ولكن  ھذه مسودة جدول األعمال التي وضعناھا مًعا.

 ھذا مجرد اجتماع لیوم واحد وإدارة الوقت ھنا ستكون تحدًیا لرئیس ھذا االجتماع.

بضعة أشھر فقط ھي التي تنتظرنا قبل اجتماع مراكش، ولذلك على لجنتنا االتفاق على 

عمال، الموضوعات حتى یمكن للمغرب أن ترسل الدعوات الثانیة، وتشمل جدول األ

والدول  GACوالمواضیع التي سیتم مناقشتھا، والجوانب التنظیمیة األخرى ألعضاء 

 .GACغیر األعضاء في 

من المھم تسلیط الضوء على دور المندوبین ھنا من حیث نشر المعلومات وزیادة 

 الوعي بین وزراء البلدین بحیث یمكننا إجراء اجتماع جید من الناحیة النوعیة والكمیة.
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وھو االجتماع ذو الصلة  یكون األول من نوعھ في أفریقیا وفي العالم العربي.سوف 

 ، ونحن نأمل أن یكون ھذا االجتماع ناجًحا.GACبجمیع أعضاء 

 بالطبع سوف نبذل قصارى جھدنا للتأكد من أن یكون ھذا االجتماع ناجًحا.

الرغم معي، على  وقبل أن أختم، أود أن أشكر الفریق الصغیر الذي عمل جنًبا إلى جنب

 في یولیو وأغسطس، عملوا إلعداد الرسائل وإرسالھا. من عدم وجودھم ھنا في دبلن.

كانت أمانة  ھذا بناء دائًما. على تعاونھ ومساھمتھ. GACأود أیًضا أن أشكر رئیس 

GAC  وفریق دعمICANN .میشیل،  متعاونون بالفعل في التحضیر لھذا االجتماع

 جمیع األعضاء اآلخرین.توم، أولوف، جولیا، و

 المغرب لدیھا خبرة في األمانة لضمان نجاحھا.

 شكًرا جزیًال.

 

 شكًرا لك، المغرب، لھذا العرض التقدیمي، ولھذا التقریر وجمیع العمل الذي قمت بھ.  الرئیس شنایدر:

سوف یجدون مسودة جدول األعمال ھذه شیقة  GACوأنا على یقین أن جمیع أعضاء 

 وشاملة للغایة.

في جمیع العرض التقدیمي، ولكن أیضا في مسودة البرنامج، أعتقد أنھ من المھم أننا 

عندما نغادر دبلن، أن یكون لدینا مشروع برنامج یمكننا مشاركتھ، ویمكنكم أخذه لدولكم 

، ولكن كشيء یشیر بوضوح وعرضھ على المسؤولین رفیعي المستوى كوثیقة عمل

 إلى اتجاه ما نحن عازمون على مناقشتھ في مراكش.

 لذا شكًرأ جزیًال لزمیلي من المغرب إلثارة ذلك.

 لدي دور أسبانیا، وإیران والمملكة المتحدة.
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لدي سؤال صغیر بشأن مسودة  شكرا جزیال لك، رضوان على العرض التقدیمي. شكًرا.  مندوب أسبانیا:

أنا  المقابلة. ccTLDsال أرى أي إشارة إلى مسألة العالقة بین الحكومات و  ل.جدول العم

ال أعرف ما إذا كانت المجموعة الصغیرة التي عملت في جدول األعمال رأت ان ھذه 

على أي حال، أود أن أعرف عن وجھات نظركم  مرحلة مبكرة لمناقشة ذلك في مراكش.

 ألمر في اجتماع حكومي رفیع المستوى.حول ھذه القضیة وإمكانیة مناقشة ھذا ا

 شكًرا.

 

 شكرا جزیال لممثل اسبانیا.   الرئیس شنایدر:

 إیران.

 

 أود أن أشكر زمالئي من المغرب. شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

، وأود أن أذكركم بأن جمیع التعلیمات یجب أن یتم GACأعتقد أن ھناك مشكلة ھنا في 

المغربیة مع جمیع المعلومات الخاصة بھم للحصول على إرسالھا إلى السفارة 

تأشیرات، ألنھ في تجربتنا، كانت ھناك بعض الصعوبات في االجتماعات السابقة في 

 متطلبات الحصول على التأشیرة.

ثانیا، فقط لجعل اسبانیا على علم بذلك، أنا ال أعتقد أن العالقة بین الحكومات ومدیري 

ccTLD  یجب أن یناقش في ھذا االجتماع الرفیع المستوى.ھو الموضوع الذي 

، أثیر ھذا الموضوع، وأنھ في الواقع ال ccNSOوأعتقد أنھ عندما كنت في اجتماع 

یحتاج إلى أن یكون جزءا من جدول األعمال، بالنظر إلى أن ھناك العدید من 

دید لذا نحن بحاجة إلى تح الموضوعات التي ال یمكن مناقشتھا بشكل كامل ھناك.

 األولویات للقضایا األكثر أھمیة.

 شكًرا.
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لقد تحدثنا بالفعل حول ھذا الموضوع،  لقد ذكرت متطلبات الفیزا. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

وأنھ من الواضح لالجتماع الحكومي رفیع المستوى، فسوف نركز اھتمامنا على تسھیل 

ومع الدول للتأكد من أن كل شيء یتم على نحو  ICANNذلك، وسوف نعمل مع 

 سلس.

 اآلن الكلمة للمملكة المتحدة. 

 

وشكرنا  نعم، شكًرا سیدي الرئیس، وشكًرا جزیًال،لممثل المغرب على ھذا التحدیث.  ممثل المملكة المتحدة:

علم وإنھ لعمل یتطلب الكثیر من خبرتنا، وأنا أ ینتقل لجمیع الفریق الذي یعد ھذا العمل.

وأنا أعلم أنكم تقومون  أنكم تواجھون نفس التركیز على تطبیق الموارد الكافیة لذلك.

 بذلك، لذا فھذا رائع.

یمكننا أن نوفر ذلك بشكل  لدینا بعًضا من التعلیقات في جدول العمل وورقة المفاھیم.

وم منفصل، كما أعتقد، ولكن أعتقد عموما أن نقول أننا نتفق على نطاق واسع مع مفھ

ونحن نتطلع بالفعل لذلك ربما كفرصة لدراسة كیف یمكن لـ  االجتماع واألھداف.

ICANN  وللحكومات أن تضمن أن اإلدارات لدیھا القدرة الكافیة للمساھمة في إدخال

وما إلى ذلك، وأنا  ICANNالسیاسة العامة في عملیات وقرارات التنمیة سیاسة لـ 

وأعتقد  ة على وجھ الخصوص حول دور الحكومة.أعتقد أنني أبحث في الجلسة الثانی

أن واحدة من تعلیقاتنا سوف تخصص لبناء القدرات ألجل اإلدارات لتكون قادرة على 

، وإطار عمل الحكم الجدید الذي ICANNالمشاركة الفعالة والكاملة في عملیات 

 یجري اآلن وضع اللمسات األخیرة لھ.

 ي جدول العمل وورقة المفاھیم.لذا سوف نقدم بعض التعلیقات قریًبا ف

قدمنا مذكرة في سیاق ورقة المفاھیم، النقطة الثانیة، تمكن الحكومات أن یكون لھا دور 

أعتقد أن ھذا قد یحتاج إلى التغییر  . ICANNقیادي في اإلطار التنظیمي الجدید لـ

ھي من أصحاب  ICANNوالتبدیل في ضوء التوافق العام في اآلراء في أن 
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ربما "الدور الرائد" لیس ھو العبارة الصحیحة، ولكن قد نقترح صیغة بدیلة  ة.المصلح

 لذلك على وجھ الخصوص.

 شكًرا. 

 

 شكرًا لك، المملكة المتحدة.   الرئیس شنایدر:

في الواقع، لدینا الوقت اآلن لسماع التعلیقات، تعلیقات موضوعیة، وال سیما على 

قة ما، كمسودة على األقل، أن نحاول ونوافق على البرنامج، ألنني أعتقد أننا یجب بطری

لذا فتعلیقاتكم ال سیما بشأن  ھذا األمر واالتفاق على ما سیتم إرسالھ بعد ھذا االجتماع.

لذا فقد  ھذا البرنامج ھي موضع ترحیب للغایة، ألولئك الذین ما زال لدیھم تعلیق.

في البرنامج المقترح، في ھذه ألخبركم، أن ھذا سوف یكون وقت جید للقیام بالتعلیقات 

 وھذا سوف یساعدنا على االنتقال للخطوة التالیة كمسودة أولى لمشاركتھا. القضایا.

 بیرو.

 

 أود أن أتحدث باللغة األسبانیة. ممثل البیرو:

ومع ذلك، أعتقد أنھ من السابق ألوانھ جًدا االتفاق  أعتقد أن البرنامج جید بشكل عام.

یجب أن نذكر باالجتماع الذي سیعقد في دیسمبر في مدینة نیویورك، على برنامج ألننا 

 لمجتمع المعلومات. -وسوف تكون ذات صلة بالمؤتمر العالمي االجتماعي

لذلك أعتقد أنھ سیكون ھناك بعض المناقشات ھناك، بعض الوثائق النھائیة التي قد 

إثراء جدول أعمال تؤدي ربما إلى تغییر أو شرط على برنامج مراكش أو ربما 

یجب أن نبذل قصارى جھدنا  --لذلك أعتقد أننا یجب أن نبذل قصارى جھدنا مراكش.

 اآلن یمكن تغییر ذلك في دیسمبر. في صیاغة جدول العمل.
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باإلضافة إلى ذلك، أود أن أعرف إذا كان قد تم النظر في تمویل نفقات سفر مسؤولین 

شكًرا  .GACتم توفیرھا بشكل عام ألعضاء رفیعي المستوى باإلضافة إلى تلك التي ی

 جزیًال.

 

  لتقرر كیف تخطط إلنھاء ھذا البرنامج في النھایة.  GACواألمر متروك لـ  الرئیس شنایدر:

إنھ فقط ما أظھرتھ التجربة ھنا ولكن أیًضا مع غیرھا من المؤتمرات التي تستھدف 

ع برنامج موضوعي، لكما وزراء ومسؤولین رفیعي المستوى، حیث أنھ كلما حضرتم م

  كان أكثر صعوبة الحصول على أشخاص أعلى مركزا للقیام بشيء ما.

لن یكون ھذا البرنامج  --مجموعة مسودات --لذا كلما كان لدینا مسودة بشكل أقرب

كلما كان لدینا مسودة بشكل مبكر یمكننا مشاركتھا بحیث یكون لدیھم فكرة عن  النھائي.

البرنامج، الذي، بالطبع، مھم للغایة للمناقشة مع الوزراء ماھیة ذلك بشأن شروط 

  واألشخاص رفیعي المستوى.

أشھر قبل، إذا كنت أحسب بشكل صحیح  5إلى  1/2 4--5لذا بالتالي، الفكرة اآلن ھي 

ما یقرب من خمس شھور قبل االجتماع.  --من أكتوبر إلى مارس، نعم، المزید أو أقل

إذا كنتم تعتقدون أن ھذا سابق  صدار مسودة برنامج اآلن.وسیكون ھذا وقت جید جًدا إل

ولكنني أحث بقوة على أن نخرج  رجاء زودونا بآرائكم حول ذلك. ألوانھ، فھذا قراركم.

  بمسودة برنامج اآلن ونشاركھ مع الناس.

ولكنني لن أنتظر حتى  إذا كان ذلك قد یتغیر، أعتقد أننا یمكننا اإلشارة إلى ما قد یتغیر.

لذا أرید  وأنا أخشى أن یكون ھذا متأخر جًدا. یسمبر، ألن ھذا متبقي علیھ شھرین.د

  تعلیقاتكم من فضلكم.

 --ممثل المملكة المتحدة ثم 
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لم تكن ھذه فكرتي  لم أعتقد أن ھذا ینبغي أن یتوقف حتى شھر دیسمبر. أنا ممثل بیرو.  ممثل البیرو:

 ي تغییر بعد دیسمبر، كان ھذا ھدفي.ستخضع أل التي یمكن االتفاق علیھا اآلن.

 

لذا فالمسودة قد تتغیر إذا كان الناس یرون  أعتقد أنھ من الواضح أن ھذا كان مسودة. الرئیس شنایدر:

  ثم، لم أفھمكم بالضبط. حسًنا. لذا ستوافقون على أن ترسلوه كمسودة. انھا ینبغي أن تتغیر.

 حسًنا. شكًرا. نعم. --المملكة المتحدة، ھل مازلت ترغب في 

 

 ال أعتقد أننا ینبغي علینا أن نرسلھ، بالفعل، كمسودة. شكًرا لك، سیادة الرئیس. نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

في الواقع ھي  WSISإن  أوافق تماًما على ھدفكم ھنا. یجب علینا االنتھاء من ذلك.

  الحقیقة.استعراض مھم وحاسم، وبعد المرحلة النھائیة ستكون في دیسمبر في 

انھا لیست  .ICANNولكن التركیز على ھذا االجتماع الحكومي رفیع المستوى مع 

حول القضایا األوسع المتعلقة بمجتمع المعلومات، التي تعالجھا المراجعة من حیث 

 .2005استعراض تنفیذ النتائج في تونس في عام 

ولكن ال أعتقد  تثیرھا بیرو. أعتقد أنني یمكنني أن أفھم النقطة التي حسًنا، فھمت النقطة.

وأعتقد أننا نتفق اآلن أننا یجب أن نمضي قدًما بشأن إصدار  أنھا ینبغي أن توقفنا.

صادر من دیسمبر  WSISومما ال شك فیھ أن محتوى مراجعة  جدول العمل النھائي.

ال أتوقع أن یؤثروا  -ولكني ال أعتقد سوف یتم تصفیتھ خالل المناقشات في مراكش.

 شكًرا. مباشر في اقتراحنا وجدول العمل، الذي تسھلھ المغرب. بشكل

 

، أود أن أعطي الكلمة أللوف للرد GACقبل أن أعطي المایكروفون ألعضاء  شكًرا. الرئیس شنایدر:

وھناك تمویل  ھذا في المناقشة. على السؤال اآلخر الذي أثارتھ بیرو بشأن التمویل.

أولوف سوف تقدم لكم التفاصیل بشأن إلى أین وصلنا ولكن  إضافي، متوفر فیما أعتقد.

 شكًرا. اآلن.
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  أنا أولوف نوردلنج، ألغراض السجل. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  أولوف نوردلینغ:

نقطة للمسافرین المدعومین لكل  30 للسنة المالیة، لدینا SOفي الواقع، لدینا قوائم 

شریحة  30ة لھذا االجتماع لدینا بالنسب ھذا لالجتماعات العادیة. .GACاجتماع 

 متوفرة.

لذا أعتقد أنني سأقول أننا  شریحة إضافیة. 30 الجتماع الحكومة رفیع المستوى لدینا

  مستعدون تماًما لمزید من الدعم المطلوب.

بامتیاز واحد،  GAC وحسًنا، فھي تتبع نفس قواعد دعم السفر التي أنشأناھا بالفعل لـ

لذلك فالحكومات التي لیست أعضاء بعد في  الحالیین. GACلیس مقتصر على أعضاء 

GAC .واألولویات للقواعد المعروفة التي لدینا،  یمكنھا التقدیم واستقبال دعم سفر

أولویة للدول األقل نمًوا، حسًنا، الدول الجزریة الصغیرة النامیة وھكذا صعوًدا في 

أنھ  -لذا فھي نفس المعاملة، في األساس، مع التمییز أنھ لیس ھناك  السلم االقتصادي.

 التقدیم. GACمن الممكن أیضا للدول غیر األعضاء في 

وربما  أن أجري أیًضا مالحظات صغیرة على جدول العمل؟ --ھل یمكنني أن أستخدم

 .2 سموالق 1یقول "البیانات الوطنیة" بموجب كل قسم او القسم  یستحق ذلك المناقشة.

سواء كانت بیانات معدة من قبل الوزارات،  وبالطبع ھذا یمكن تفسیره بطرق متعددة.

لذا ربما یستحق ھذا  والتي قد تستغرق بعض الوقت، أو بیانات وطنیة في شكل تبادل.

 شكًرا. المناقشة أیًضا.

 

في الواقع، ھذه  .فقط رد سریع على النقطة األخیرة التي أثرتھا شكًرا لك، أولوف. الرئیس شنایدر:

التخاذ  GACولكن، مرة أخرى، األمر متروك لـ --یجب علینا أن مساھمة قیمة جًدا.

ولكن أود أن أقترح أن تنظر في وجود حوار تفاعلي بقدر ما نستطیع بدال من  قرار.

لذا فھذا شيء  مجرد قراءة الناس للبیانات الوطنیة الخاصة بھم خاصة إذا كانت طویلة.

  لنظر فیھ.یجب علینا ا
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 حسًنا. لدي ممثل الصین ثم ممثل لبنان. استمر في ترتیب الكالم.--أود فقط أن أذھب

 وإیران. ھذا كل شيء حتى اآلن. لدي األرجنتین والمجر والھند والمفوضیة األوروبیة.

إذن ممثل  دقیقة. 10وتبقى لدینا من الوقت حوالي  الرجاء التحدث باختصار. حسًنا.

 الصین، تفضل.

 

وشكًرا للمغرب، لھذا العرض ولإلعداد الجتماع رفیع  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الصین:

وأود أن أطلعكم على األفكار األولیة من جانبنا على ھذا االجتماع  المستوى حتى اآلن.

 رفیع المستوى، وخاصة على جدول األعمال.

 .ICANNضوع من خالل النظر في جدول األعمال، أرى أشیاء كثیرة تغطي مو

أعتقد، ألنھ اجتماع رفیع المستوى، وأنا أقترح أن نتمكن من معالجة إدارة اإلنترنت 

باعتبارھا قضیة أوسع لمناقشة إدارة اإلنترنت، لمعالجة إدارة اإلنترنت كموضوع، 

 ICANNأعتقد أن الموضوع  لیست مھمة. ICANNأنا ال أقول أن قضیة  على األقل.

ولكن سواء كان لدینا شيء كموضوع بشأن  مھم في ھذا االجتماع الرفیع المستوى.

إدارة اإلنترنت. مثل، یمكننا أن نتحدث بشأن، ما حدث في نظام األمم المتحدة أو 

ومبادرة  NETMundialومتابعة  ، IGF، NETMundial المنصات األخرى مثل

NETMundial  وربما أیًضاSSTD. ھذا ما أفكر فیھ. 

وربما سیكون  ولكنني مازلت أرید أن آخذ ورقة جدول العمل ھذه معي إلى عاصمتي.

 شكًرا. لدینا المزید من التعلیقات الرسمیةلكم وللمغرب.

  

 ممثل لبنان، تفضل. شكرا لك، ممثل الصین، على ھذه المساھمة الموضوعیة.  الرئیس شنایدر:

  لذا لدي المجر التالي. ھذا خطأ. بسبب تغییر دور الجلوس، كان --كان ھذا عذًرا.
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(جملة  أوال أود أن أشكر المغرب على مسودة جدول العمل ھذه. شكًرا لك، توماس. ممثل المجر:

 بلغة أخرى غیر انجلیزیة)

ووجدت عنصر جدول عمل  أوال، عندما كنت أقرأ الورقة، وجدتھا متوازنة تماما.

  التناقض.بعًضا من  --2ھذا في الجلسة رقم --واحد

ولكن، إذا انتقلتم إلى  الجدید. ICANNكما یقول العنوان، الحكومات في إطار عمل 

فإن دور الحكومات في النظام اإلیكولوجي في نظام حوكمة اإلنترنت العالمي  2النقطة

لألسف، بعد االستماع إلى العدید من  بالنسبة لي، إنھ مصطلح أوسع بكثیر. الجدید.

بیرو والصین اآلن، أعتقد أنھ ربما كان من  شيء، إلى تدخل المداخالت، وقبل كل

 WSISاألفضل ترك ھذا الغموض للسماح لنتائج اجتماع القمة رفیع المستوى لـ 

وأنا أقترح إقراره  أتفق مع جدول العمل كما ھو. --لذا أعتقد أنھ بعد لیكون مدرًجا.

 شكًرا. ووضعھ في صیغتھ النھائیة.

 

 التالي لدي ممثل الھند. ا لممثل المجر.شكًر  الرئیس شنایدر:

 

  راحول جوسان، حكومة الھند، ألغراض السجل. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الھند:

 ICANNفي  3ونحن ندعم بقوة ضم الجلسة  تم استالم مسودة البرنامج بالفعل.

في الوقت  لدینا تعلیقات واقتراحات محددة، والتي سوف نشاركھا كتابة والدول النامیة.

ألن ھناك بالتأكید  ھي، خاصة، مسألة مھمة. 3النقطة الثانیة بموجب الجلسة  المناسب.

من  .ICANNحواجز غیر مرئیة تعوق المشاركة في عملیات أصحاب المصلحة في 

من نقاش المساءلة یركز على زیادة المساءلة للمنظمات  2المفترض أن مسار العمل

 لذا، في ھذا السیاق، ھذا قرار مھم للغایة، مناقشة. الداعمة واللجان االستشاریة.

نرید فقط أن نكتب في السجل شكرنا لمملكة الغرب إلضافة ھذه المشكلة في جدول 

 شكًرا. ونحن نرحب بالفرصة للمشاركة في بلورة ذلك. العمل.
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 لدینا ممثل المفوضیة األوروبیة. شكًرا لك، ممثل الھند.  الرئیس شنایدر:

 

ونحن نعلم  حسًنا، وشكًرا جزیًال، بالطبع للمغرب على ھذا االقتراح. نعم، شكًرا جزیًال. وضیة األوروبیة:ممثل المف

 أردت فقط أن أسجل واحًدا من االقتراحات أیًضا. كم العمل المشارك في ھذه األشیاء.

وبالطبع، نحن منفتحون  توماس، لقد ذكرت فكرة وجود مناقشات تفاعلیة مع الوزراء.

  ولكني فقط أرید الخطوط العریضة لجدول األعمال. جمیع االحتماالت.على 

أنا فقط أتساءل إذا كان ھناك فكرة إلعادة ترتیب جدول األعمال قلیًال بحیث یمكنك 

، ودور الحكومة في ICANN، ومساءلة NTIAمناقشة إدارة المرحلة االنتقالیة لـ 

تلك العروض، ثم المناقشة  الجدید جنبا إلى جنب مع، وبعد ذلك، ICANNإطار 

  الوزاریة، سواء كان ذلك في شكل بیانات أو مناقشة.

ثم تقومون بالتركیز على التداخالت الوزاریة ومناقشاتھا في ھذه القضایا الثالثة، والتي 

ثم بعد ذلك في فترة ما بعد الظھر علیك التركیز على  تسیر بالفعل مع بعضھا البعض.

في  ICANNدور  -نحن نعتقد أیضا أنھا مسألة مھمة جدا التي، بطبیعة الحال،  -

یمكنكم السماح لذلك بأن یمتد أیضا، بطبیعة الحال، إلى القضایا المتعلقة  البلدان النامیة.

SDG.  أعني، ھناك كل أنواع القضایا التي نوقشت خالل القضایا األخیرة، والتي

سحبھا، ومن شأن ذلك أن  لیست محوریة في ھذا ولكن التي ھي عرضیة والتي یمكن

 شكًرا. ھذه مجرد فكرة. یسمح في فترة ما بعد الظھر لمناقشة أكبر لتلك القضایا.

 

قد یكون من المنطقي  في الواقع، أنت على حق. أشكرك، ممثل المفوضیة األوروبیة. الرئیس شنایدر:

ا ، أیضا مًعا في ھذICANNالحصول على حزمة، حیث أننا نعمل على ذلك ھنا في 

لذا سنضع ھذا في  ونقل جزء المساءلة في الدورة األولى والثانیة، تلك ھي الحزمة.

 التالي ممثل إیران. االعتبار، إذا وافق الجمیع.
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أعتقد، أوال وقبل كل شيء، نقطة تشجیع مشاركة أعضاء غیر  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل إیران:

GAC-.من المھم اذا كان الوزیر أو  الموقف.وعلینا بالفعل تعبئة  ھي فكرة جیدة جدا

وسیكون  GACأشخاص رفیعي المستوى یحضرون ھذا، سیكون ھناك أكثر من حالة 

 .1ھذا ھو الموضوع رقم  ھناك المزید من المشاركة.

دقائق نواب  20آسف، لو  - 2إذا كان  أنا قلق بشأن ھذه البیانات الوطنیة. :2رقم 

إد فایزي كان طیًبا  دقیقة. 60لبیان الوطني، لدیك الوزراء بحتاجون ثالث دقائق من ا

ولكن لنقول بإیجاز، حاول الناس أن یحصلوا في بعض األحیان  للغایة وقال باختصار.

 لذا ھل یمكن أن یكون لدینا بعض الترتیبات األخرى لذلك؟ على أكثر من ثالث دقائق.

 في األمر.ھذا كل ما  دقیقة، البیان القومي ال یصلح. 15ساعة واحدة و

إذا ذھبت لالنتقال،  بشأن االنتقال. ICANNالبیان القومي بشأن موضوع الحكومة و

  لذا رجاء أنظر إلى ذلك. لدیك بیانات قومیة طویلة.

ومع الحصول على الكلمة، سمعت زمیلنا الكریم من المملكة المتحدة یرید إعادة 

ألنھ باألمس عارضنا  مة.الصیاغة حیث یجب علینا أن نتجاوز الدور القیادي للحكو

 مع الشكر. نحن القادة. ال یجب أن نعود اآلن. الدور القیادي للقطاع الخاص.

 

 المملكة المتحدة؟ شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 

النقطة األساسیة التي أردت أن أثیرھا كانت فیما یتعلق  نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل المملكة المتحدة:

 وقد أشرت إلى االقتراحات من زمالئنا من الصین بشأن ذلك. بالنطاق.

باعتبار المساھمة الفنیة لوضع اللمسات األخیرة على جدول األعمال، أعتقد أننا  -أعتقد 

 یجب أن نضع في اعتبارنا لماذا لدینا ھذه االجتماعات الحكومیة الرفیعة المستوى.

األولى ومراجعة الشفافیة، والذي أوصى بإنشاء  وأصل ذلك فیما أعتقد أنھ من المساءلة

للمشاركة على مستوى  ICANN، قیادة ICANNومجتمع  ICANN آلیة وفرصة لـ
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عال مع الحكومات، مع الوزراء وما إلى ذلك لغرض تأمین فھم أكثر فعالیة من قبل 

وزراء ومسؤولین رفیعي المستوى وإدارات ومسؤولین رفیعي المستوى من نوع منھج 

، وبخاصة، بطبیعة الحال، في ھذا الوقت ICANNوتطور  ICANNالستراتیجیة لـ ا

  .IANAمع انتقال اإلشراف على وظائف 

وھو متسق مع  جدول العمل كما لدینا اآلن. --وھو من لذلك أعتقد أن التركیز صحیح.

  األھداف الرئیسیة لمفھوم اجتماع الحكومات رفیعي المستوى.

، بدون شك سیكون ھناك عناصر من النتائج في مفاوضات ولكن، كما قلت سابًقا

WSIS+10 قد تكون ذات صلة لـICANN .  ومما ال شك فیھ أن ھذا سوف یتم

  أنا ال أحول دون ذلك. تصفیتھ خالل المناقشات.

ولكن، من حیث إعداد جدول األعمال، أعتقد أن النھج المتبع من قبل زمالئنا من 

المغرب ھو الصحیح ویتناسب مع المفھوم ومع البیئة الحالیة للتغییر والتطویر التي تمر 

 .ICANNبھا 

وفیما یتعلق بالبیانات، أعتقد أنني أفھم كیف یحدث ذلك. ألنھ، بطبیعة الحال، یقول 

سوف یتوقعون نوًعا من  وف أذھب الجتماع رفیع المستوى وماذا سأقول.الوزراء انا س

لذا أعتقد أن ھذا  كسیاسي، لیكونوا قادرین على وضع بصمتھم وما إلى ذلك. --الفرصة

ولكن بالطبع، ھناك قلق من أنھ سیكون لدیك قائمة طویلة  ما یدل ھنا، البیانات الوطنیة.

لذا ربما الطریقة الفعلیة لذلك  نب ذلك بالتأكید.ونحن نرید أن نتج شاقة من البیانات.

 شكًرا. أنا متأكد أن زمالئنا من المغرب منتبھون لذلك. تحتاج إلى تفكیر عمیق.

 

التالي لدي المجلس األوروبي، ثم الوالیات المتحدة، ثم األرجنتین ثم  شكًرا جزیًال. الرئیس شنایدر:

 النرویج.
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شكًرا جزیًال للمغرب لدعوة المجلس األوروبي للمشاركة  یًال سیدي الرئیس.شكرًا جز ممثل المجلس األوروبي:

على وجھ الخصوص،  3أعتقد، بالنظر إلى الجلسة  في ھذا االجتماع رفیع المستوى.

لدي نقطة واحدة فیما یتعلق باإلشارة إلى الدول النامیة، والتي ھي مسألة الوصول إلى 

ولكن، عندما ننظر لھذه الجلسة، ھناك الكثیر من  ا.أعتقد أنھا ال یمكن تجنبھ اإلنترنت.

ویجري  العمل الذي یجري أیًضا في منتدى إدارة اإلنترنت لتوصیل الملیار الثاني.

حالیا بحث إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت وأسئلة الوصول كثیرا وسوف تكون واحدة 

ھ أمر حتمي مناقشة أعتقد أن من االھتمامات الرئیسیة والموضوعات الرئیسیة للنقاش.

حتى إذا كان النطاق ھو النطاق الذي تتحدث عنھ، فإن مسألة  ذلك في تلك الجلسة.

لذا فربما یتسلل  الوصول وسھولة الوصول لھذه المسألة تأتي بالتأكید في تلك الدورة.

 شكًرا. العمل الخاص بالمنتدیات األخرى إلى ھذا العمل.

 

 یات المتحدة األمریكیة.ممثل الوال شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

وشكرًا لزمالئنا من المغرب لمشاركة مسودة جدول العمل  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة:

 ھذا.

ولكن أعتقد أن ھناك إشارة في ورقة المفھوم،  برجاء التصحیح لي إن كنت مخطًئا.

وإذا كان ھذا ھو  العمل.ورقة الخلفیة التي ربما تكون قد ساعدت في تشكیل جدول 

ألنني أعتقد أنھ سیكون من المفید  الحال، ھل یمكنني أن أسأل إذا كان یمكن تعمیم ذلك؟

بالنسبة لنا لفھم السیاق الذي تم استخدامھ لتطویر جدول األعمال وأن نسأل، إذا كان 

ببعض  جدول األعمال ال یزال في المسودة، سیكون لدینا الفرصة للموازنة وربما القیام

 شكًرا. سوف نقدر تلك الفرصة بالتأكید. التعدیالت المقترحة؟
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فقط للتوضیح، كان ھناك ورقة مفھوم تم تعمیمھا على المجموعة التي كانت  شكًرا. الرئیس شنایدر:

  .GACلذا لم یتم توزیع ذلك إلى  تدعم المغرب في التحضیرات.

إلى أن لدینا بعض االختالف في وجھات وفیما یتعلق بسؤالك الثاني، كما أعتقد، بالنظر 

النظر حول نطاق ھذا، ویمكننا أیًضا أن نقدم موعًدا نھائًیا لشيء مثل أسبوعین إلبداء 

إن لم یكن كذلك،  ثم سنحاول ترتیب ھذا األمر إلكترونًیا. تعلیقات على جدول األعمال.

كن أن ننتظر حتى ألننا ال یم أود التفكیر في عقد دعوة اجتماع لترتیب ھذا األمر.

لذلك نحن بحاجة إلى حل  االجتماع المقبل، بطبیعة الحال، ألن ھذا ھو اجتماع مراكش.

ولكن أود أن یكون ھناك نوًعا من التوافق والدعم لجدول األعمال،  ھذه المسألة من قبل.

 لذا، إذا كان ذلك یجیب على السؤال. على األقل التوافق المبدئي في أقرب وقت ممكن.

 رجنتین.األ

 

أوًال، تود األرجنتین أن تشكر المغرب على استضافة ھذا  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل األرجنتین:

أیًضا الستضافة ھذا االجتماع رفیع  نحن مسرورون للمشاركة في ھذا. االجتماع.

 المستوى ولمسودة جدول العمل ھذه.

ح الذي تقدم بھ زمیلنا من نحن نرحب باالقترا بشكل عام، نحن نتفق مع جدول العمل.

 لدي تعلیق، سؤال ألولوف. المفوضیة األوروبیة، ربما، إعادة ترتیب أولویات القضایا.

وفادي شحادة وفریق قیادتھ في  GACكان ھناك اجتماًعا مع الرئیس، ونواب رئیس 

أن یكون لدیھا   ICANNوقد طلبت منھ ما إذا كان یمكن لـ لوس أنجلوس، أعتقد ذلك.

  فقال نعم. .GACد من الشرائح لتمویل أعضاء المزی

 30وقد قلتم أن ھناك  وأنا أفھم، إذا لم أكن مخطًئا، أن ھذا كان سوف یبدأ في المغرب.

 .50إلى  30وكان ذلك الطلب ینتقل من  شریحة متوفرة.

ربما یمكننا المشاركة  أعتقد أن ھذا مھم بشكل خاص في ھذا االجتماع ألنھ في أفریقیا.

دول لیست مشاركة  --من مناطق أخرى، ال سیما بالنظر إلى أننا قد یكون لدینا أعضاء
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إذا كان یمكنكم، ربما تقدیم  ویمكنھم االستفادة من ذلك التمویل. .GACالیوم في 

 شكًرا. تحدیث لي عن ذلك.

 

مسافًرا  25یمكننا دعم  --25ن لدینا في السابق، مثل، العام الماضي، كا بكل سرور. أولوف نوردلینغ:

وقد تم االتفاق في لوس أنجلوس  كان ذلك طلًبا. .GAC. 25لكل اجتماع لـ GACمن 

  ھذا جزء واحد من كل شيء. أن ذلك ینبغي أن یرفع.

الطلب الثاني كان أن لدینا طلب في آخر لحظة لتمویل السفر الجتماع لندن الحكومي 

لكنھ تم االتفاق  وقد أصبح ھذا أمر عاجل جًدا. فاق على ذلك.وقد تم االت رفیع المستوى.

  وقد تم استخدامھ ولكن لم یستخدم بالكامل ألنھ تم اختیاره. علیھ.

طلبا ، قدمنا  HLGMھذه السنة المالیة  -للمجيء  -لذلك، من أجل التحضیر لھذا العام 

إلى شيء  25ن لیس فقط لزیادة دعم السفر العادي م -أن یكون ھناك  GACمن 

شریحة زیادة لالجتماع  30ولكن أیًضا إلضافة  وتم اعتماده. 30الذي أصبح  أعلى.

 60لذلك من الناحیة العملیة، ھذا یعني أن ما مجموعھ  الحكومي رفیع المستوى.

ولكن، ثم مرة أخرى، ھذا  حسًنا، ربما ترید القیام بالمزید. --والتي  سیكون لمراكش.

 ما لدینا.

 

أرى أشخاصا  وبعد ذلك أعتقد أن علینا أن نأخذ استراحة لتناول القھوة. النرویج. شكًرا. شنایدر:الرئیس 

لدي شریحة واحدة  دقائق. 10لذا النرویج، من فضلك ال تتجاوز  یومئون برؤوسھم.

 دعوني أتوقف ھنا. الرجاء التحدث باختصار. إندونیسیا. إضافیة بعد النرویج، اثنین.

 شكًرا.

 

نرید أیًضا شكر المغرب الستضافة ھذا االجتماع وأیًضا  نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. باسم دولة النرویج: المتحدث

ونعتقد أیضا أنھا تغطي القضایا رفیعة المستوى  شكرھم لمشروع جدول العمل ھذا.
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وتتماشى أیضا مع تعلیقات المملكة المتحدة والتي كانت أیًضا الغرض من إقامة 

  لذلك أعتقد أنھا مسودة جدول أعمال جیدة جًدا. رفیعة المستوى.االجتماعات 

أعتقد أیضا تمشیا مع المملكة المتحدة،  أیًضا، مجرد تعلیق سریع على البیانات الوطنیة.

أعتقد، إذا أردنا الحصول على المشاركة السیاسیة على ھذا االجتماع، أعتقد أنھم أیضا 

ألقل ما ال یقل عن بیان قصیر خالل سوف یتوقعون وجود فرصة لتقدیم على ا

 مع الشكر. االجتماع.

 

وأعتقد أننا سوف نحاول أن نجد حال وسطا بین  ونحن على علم بنمط المشكالت. شكًرا. الرئیس شنایدر:

 برجاء اختصر جًدا. بیان الوزارة التقلیدي وشيء أكثر تفاعال، الذي ھو دائما تحدیا.

 من فضلك قدمي نفسك. لدي بلدك على قائمتي.لألسف، لیس  --السیدة على الیمین

 

نحن نشكر  أجل. أنا رینجا من كیریباتي في المحیط الھاديء. أنا أقدم نفسي. حسًنا. كیریباتي:

وأنا أفھم أن المناطق المحرومة لدول المحیط  المغرب للدعوة التي تلقیناھا في سبتمبر.

  فقط ھذا العام. GAC الجزریة انضمت لـ

التعلیقات لالجتماع رفیع المستوى لتعلیمات التمویل، كما شرحت أولوف  ولدینا بعض

وأنا أفھم أن الوزیر سوف یحضر ھذا االجتماع جدید  الیوم، بشان الشرائح اإلضافیة.

وفي الواقع، في المحیط الھادي أو في حالة الحكومة، في الواقع، فإن  جدا على ذلك.

ب أن یدعم الجانب الفني الوزیر أثناء أو ربما یج GACالمسؤول األول أو ممثل 

وأنا فقط أطلب، باسم زمالئي في المحیط الھادئ، إذا كان بوسعنا السماح  حضوره ھنا.

 شكًرا. لمزید من الشرائح لمسؤول رفیع المستوى لدعم الوزیر.

  

 إندونیسیا. شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:
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توجھ بالشكر للمغرب، بالطبع، (یقول االسم) لصدیقي الذي أوًال وقبل كل شيء، ن نعم. ممثل إندونیسیا:

  كان یعمل في الكثیر من األنشطة لذلك.

فقط للبیان الوطني، أنا فقط أرید أن أذكرنا جمیًعا بشأن تجربتنا في لندن حیث الوزیر 

أرجو أن یحدث ذلك في  البیانات من عدة وزراء. -ما تسمونھ  -البریطاني خفض 

 المغرب.

 --الذا أن

 

أعتقد أننا سوف نكمل ھذا النقاش حول كیف نقوم بذلك، ألننا نود  عذرًا على المقاطعة. الرئیس شنایدر:

 لكن شكًرا. أن نتیح لنا بعض الوقت.

 أشخاص یتحدثون في الوقت نفسھ).  (عدد

 أنتم مدعوون بشدة لمشاركة تجربتكم معنا.

لھامش، إذا كانت مصر، ترید أن ألنكم تجلسون على ا --ربما یكون لدي--لذا أنا لدي

تضیف شیًئا على وجھ السرعة، یمكنك ذلك. بخالف ذلك، سوف نذھب الستراحة 

 --منظمة الدول اإلالمیة، ترغب في عذًرا. تناول القھوة.

 

نحن نؤید  أوال، أود أن أشكر بشدة مملكة المغرب على الدعوة. شكًرا لك، توماس. منظمة الدول اإلسالمیة:

كما تقدم منظمة  جدول العمل ھذا والتي تغطي جمیع الموضوعات المھمة.مسودة 

 شكًرا. الدول اإلسالمیة دعمھا لمملكة المغرب ألي دعم في تعزیز ھذا االجتماع.

 

 ثانیة. 30مصر، إذا كان بوسعك ذكر ما ترید في  شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:
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لشكر للمغرب وأعتذر لعدم المشاركة بفاعلیة بنشاط أیًضا أوجھ ا ثانیة. 30في أقل من  ممثل مصر:

لدینا التعلیقات في ورقة المفاھیم ویسرنا  أكبر فیما بین الدورات نظًرا لحجم العمل.

 معرفة أننا قمنا بتمدید الوقت النھائي ألسبوعین ونأمل، أن نقدمھم في الوقت المناسب.

 شكًرا.

 

نحن نوضح أننا سوف نقدم مھلة أخرى  نتوقف عند ھذا الحد.لذا سوف  حسًنا. شكًرا. الرئیس شنایدر:

ثم نحاول بطریقة أو بأخرى ونكتشف المسودة  أسبوعین للتعلیق على جدول األعمال.

 التي یمكننا إطالقھا في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

ویشرفني أن أحیطكم علًما أن لدینا نائب رئیس الوزراء في  واآلن استراحة القھوة.

إنھ فخامة السید سیاوسي سوفالیني من وزارة األرصاد  الموجود ھنا في دبلن.القاعة 

مرحًبا  والطاقة واإلعالم وإدارة الكوارث والبیئة وتغیر المناخ واالتصاالت في تونغا.

 شكًرا. بك سیادة نائب رئیس مجلس الوزراء.

 [ تصفیق ]

 إنھا استراحة القھوة.

 

 

 [استراحة لتناول القھوة]
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 .ccNSOجتماع مع اال 

  

  رجاًء تفضلوا بالجلوس. انتھت استراحة القھوة. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 18شكًرا لجلوسكم في مقاعدكم، ومرحًبا بكم في الجلسة التالیة والتي ھي البند  حسًنا.

لذا أود أن أرحب بشدة  .ccNSOمن جدول األعمل والذي ھو اجتماعنا التقلیدي مع 

وأود ان  ، خاصة بالطبع الئیس، بایرون، الذي یجلس بجواري.ccNSOبزمالئنا من 

 أبدأ على الفور بإعطاء الكلمة لبایرون.

 شكًرا.

 

إنھ لمن دواعي سروري أن أكون ھنا،خاصة بالنظر ألھمیة  شكًرا جزیًال لك، توماس. بایرون ھوالند:

 .54رقم  ICANNاجتماع منظمة 

أعمال كامل نسبیا، ونحن سنقوم بعمل تعدیل واحد لدینا ما أعتقد أنھ سیكون جدول 

 بسیط، وھو أخذ البند الثالث من جدول األعمال الذي ترونھ ونقلھ إلى المركز الثاني.

بحسب فھمنا أنھ كان ھناك بعض المناقشات في  ینبغي أن یكون تحدیًثا قصیًرا للغایة.

GAC .تسمح بھ الجلسة لما  وترك، مع ذلك، الكثیر من الوقت الذي حول ذلك بالفعل

 ترونھ لعنصر جدول العمل الثاني الحالي.

 لذا مع ھذا التعدیل البسیط لجدول األعمال، سوف نقوم بما ھو مطلوب. 

البند األول من جدول األعمال ھو التحدیث على تنفیذ التقدم المحرز في إطار توصیات 

ولذلك، سوف  ھا.تفسیر مجموعة العمل، وكذلك بعض العناصر األخرى المرتبطة ب

 أحول األمر إلى كیث.

 

 كیث دیفیدسون من أجل التدوین النصي. شكًرا.  كیث دیفیدسون:
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تم قبول إطار عمل التفسیر بشأن المسائل المتعلقة بالتفویض وإعادة التفویض من 

الماضي وانتقل إلى  ICANNفي اجتماع  ICANNمن قبل مجلس  ccTLDنطاقات 

للمساعدة لتكون نقاط  ccNSOتعییني أنا وبیكي بیر بواسطة وتم  األمام نحو التنفیذ.

 للمساعدة في ذلك التنفیذ. IANAلمساعدة موظفي 

 IANAواإلبالغ عن أنھ جار العمل في ھذا التنفیذ، وأن النقطة األولى كانت لـ -لذلك 

من  GAC 2000، ومبادئ 1، مذكرة األخبار ICP-1ألرشفة الوثائق السابقة، مثل 

ومبادئ  RFC 1591یب الخاص بھم، حتى أنھ ینبغي أن تشیر بوضوح إلى موقع الو

GAC 2005  باعتبارھا سیاسات ومبادئ توجیھیة مالئمة لتوجیھ وفودccTLD 

 وإعادة التفویض.

قدمت  ccTLDنحن مسرورون جدا لرؤیة انتھاء ھذا بسرعة ألن بعًضا من نطاقات 

على أساس أنھ سیتم تنفیذ حریة المعلومات  IANAموافقتھا القتراح أسماء انتقال 

FOI. لذا فنحن سعدءا برؤیة ھذا التقدم، وقد طرحنا سؤالین لـ ICANN .واحد  الیوم

، والثاني ھو مطالبتھم لالعتراف رسمًیا بأنھم قد أرشفوا FOIھو لفھم متى سیتم تنفیذ 

ون سیاسات ولكنھا ھذه السیاسات أو تلك الوثائق األخرى التي كان من المفترض أن تك

 لم تكن.

 شكًرا لك، بایرون. وبذلك، أختتم تقریري.

 

كما تذكرون، أجرینا مناقشات  ھل ثمة استفسارات أو تعلیقات أخرى؟ شكًرا لك، كیث. الرئیس شنایدر:

مكثفة حول ھذا قبل بضعة اجتماعات، لذلك ربما ترغبون في طرح أسئلة أو إبداء 

 تعلیقات.

لحالة، اسمحوا لي أن أسأل بایرون إذا كان لدیكم تعلیقات أو أسئلة إذا لم تكن ھذه ھي ا

 .GACإضافیة عن ذلك إلى 
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 لیس في ھذا الموضوع، من فضلكم، ال.  بایرون ھوالند:

 

 --ھذا سوف یعني أن ننتقل للبند الثاني من جدول األعمال، والذي ھو اآلن إصدار حسًنا. الرئیس شنایدر:

 

 الدول والمناطق. أسماء  بایرون ھوالند:

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 وفي ظل ھذا، فإنني سوف أحّول األمر إلى أنبیث.  بایرون ھوالند:

 

  آن أنبیث النج من أجل السجل. شكًرا.  أنبیث النج:

وكما تعلمون، فإن مجموعة العمل عبر المجتمع اآلن في عملیة مناقشة الرموز ذات 

تبدأ  لذا فھذا ھو األمر الثاني الذي نناقشھ. في المستقبل. TLDالحروف الثالثة مثل 

واآلن نحن نناقش الرموز ذات الثالثة أحرف، لذا سوف ننتقل ألسماء  برموز حرفین.

 الدول واألرض الكاملة عندما ننتھي من ھذه المناقشة.

یوم األحد بعد إجراء عرض تقدیمي رائع،  GACوقد تمت مناقشة ذلك في اجتماع 

 أنتم تعرفون ذلك بالفعل. ال أنتقل لجوھر ذلك. بحیث

ولكنني سوف أستغل ھذه  أنا فقط أشجعكم لإلجابة على األسئلة الموجودة ھناك بالفعل.

الفرصة ألشكركم وأقدر الغموض حول أین كانت خطوط الحدود بین مجموعة عمل 

GAC واألقالیم  في األسماء الجغرافیة ومجموعة العمل عبر المجتمع في أسماء الدول

بأن نرى أن  ccNSOونحن سعداء في  التي یتم تسویتھا اآلن. TLDمثل نطاقات 
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وإذا كان  یزیدون من مشاركتھم في مجموعة العمل عبر المجتمعات. GACأعضاء 

للجولة القادمة وكیف ینبغي  TLDینبغي السماح بأسماء البلدان والمناطق كنطاقات 

بالفعل بالنسبة لنا جمیعا، وعلینا أن نجد إطار عمل  استخدامھا، فإن ھذا مثیر لالھتمام

 والمبادئ التي یمكننا أن نتفق علیھا.

ولدینا رؤى الحكومات بشأن ذلك في ھذه  GACلذلك فمن الضروري أن تشارك 

نحن نعلم  ، لموازنة االھتمام الكبیر.ccTLDالعملیة، جنبا إلى جنب مع وجھات نظر 

 .GNSOأنھ ھناك من مجموعة عمل أصحاب المصلحة 

وإذا كان ھناك أي شيء تریدون أن تسألوني  لذا سوف أنھي األمر وأطالب بالمتابعة.

 عنھ، في أي مكان، في أي وقت، فقط تعالوا إلي.

 شكًرا. 

 

 شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 أثناء االجتماع. GACلقضیة بین أعضاء أعتقد أن لدینا بالفعل بدایة للمناقشة في ھذه ا

كجزء من استعراض الجولة األولى  --وبالطبع سیكون ھذا واحًدا من العناصر في 

لذا أود أن أدعو  وكذلك األفكار حول األسالیب، التغییرات أو غیر ذلك، للجولة الثانیة.

ت ، ألن ھذا بالطبع ھو، مسألة ذاccNSOلمشاركة وجھة نظرھم مع  GACأعضاء 

 اھتمام مشترك.

 إیران والنرویج. شكًرا جزیًال.

 

أعتذر إذا لم نكن قادرین على المشاركة أو متابعة المناقشات في الوقت  شكًرا جزیًال. إیران:

  المناسب.
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السؤال حول األھداف واألسباب من االنتقال من  سؤال واحد وتعلیق واحد. -اثنین

تقلنا إلى ذلك، ما الذي سوف یحدث إذا ان --وبمجرد أو حرفین إلى ثالث حروف.

 للحرفین؟

والتعلیق ھو أنكم تعلمون أنھ في بعض المنظمات األخرى، تستخدم األحرف الثالثة 

لدیكم ثالث أحرف  .ITUواحدة منھم على وجھ الخصوص ھي  على نطاق واسع.

ألندونیسیا، والكثیر الكثیر من األشیاء  IRSإلیران، و IRN للعدید من األشیاء.

 ثم االرتباك الذي قد ینشأ بعد ذلك باألحرف الثالثة لألشخاص لبعض الوقت. خرى.األ

ولكن في البدایة أود أن أطلب األسباب،  لذا نود أن یؤخذ كل ذلك بعین االعتبار.

ھل  ما ھو العیب في الحرفین الحالیین؟ األھداف ولماذا یتم ذلك وأیًضا ضرورة ذلك؟

الحرفین، بحیث یتم تقدمھم لالستخدام في المستوى ھو أنكم ترغبون في إطالق ھذین 

وما ھي اإلجراءات التي كان الناس یستخدمونھا على  الثاني أو أن ھناك شيء آخر؟

  مدار سنوات في ذلك، واآلن ما الذي سوف یحدث في (غیر واضح).

الرد ولكن سأكون ممتًنا إذا أمكنكم  أعتذر. عفًوا، أعتقد أن ھذا سؤال ابتدائي للغایة.

 شكًرا. إذا لم تكونوا في موضع الرد، قوموا بذلك عن طریق البرید. علیھ.

 

 أنا أنبیث النج مرة أخرى. شكًرا لك، ممثل إیران على ھذا السؤال.  أنبیث النج:

السبب في أننا بدأنا ھذا على اإلطالق، ھو أن مجموعة العمل عبر المجتمع ھذه، كانت 

طلبت إخراج الرموز ذات الحرفین، والرموز  GAC استثناء في الجولة األولى، وأن

ذات الثالث أحرف، وأسماء الدول والمناطق لتكون قادرة على التقدیم في الجولة 

 األولى ألننا نعلم أنھ معقد جًدا، وأنھ سیكون معقد.

لذلك ما نقوم بھ اآلن ھو محاولة لمعرفة ما، وإذا وكیف یمكن استخدامھ في الجولة 

 المقبلة.

بالنسبة للرموز ذات الحرفین، فقد سبق وناقشنا ذلك في مجموعة العمل عبر أما 

على  CCؤتحتوي  ویعتبر ذلك ھو الجزء األقل صعوبة، ألنھم ھناك. المجتمع بالفعل.
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بالفعل، فھي ھناك لیتم استخدامھا  ISO3166تلك التي في قائمة  رموز من حرفین.

 .CCبواسطة 

كانت المناقشة، بالفعل، ألن ھناك العدید من بقیة الرموز ذات الحرفین، حیث 

المجموعات األخرى للرموز ذات الحرفین، ولكن لیس بھذا القدر حیث أنھا حرفین 

 فقط.

 --CCلكن النقاش الناجم عن مجموعة العمل عبر المجتمع، بین كل من المجموعات و

موعات ذات الموافقة، قد وافقنا على أن بقیة الرموز ذات الحرفین أو المج --كان

لذا نحن  نعم. الحرفین، ألجل الدقة، ینبغي أن تترك ھناك للدول الجدیدة إذا تم إنشاؤھا.

  نوافق على ذلك.

وبطبیعة الحال سوف یتم إرسال ذلك في التقریر النھائي عندما تتم مناقشة جمیع 

ا ولكن حتى اآلن، على األقل توافق مجموعة العمل عبر المجتمع على أن ھذ العناصر.

 ھو الحل األكثر منطقیة.

لذلك عنما تكون دولة جدیدة ھناك،  جدیدة. -نحن لسنا بصدد تحدید ما ھو دولة جدیدة

 ھذه ھي المناقشة. ینبغي أن تكون قادرة على الحصول على الرمز ذو الحرفین.

إذا كانت النرویج، إًذا، على  --بالنسبة للرموز ذات األحرف الثالثة، ھذا ھو التالي

 .NORو ISOثم باقي قائمة  ،NOالمثال، سبیل 

ولكن كما تقولون،  .gTLDومؤخًرا، لم یكونوا قادرین على استخدام ھذا في عملیة 

COM .ولكن ھذا تم قبل أن یكون لدینا ھذه المجموعة  لقد كانت ھناك. في ھذه القائمة

 مدة طویلة.لذلك كان ھذا موجوًدا لمدة طویلة،  أو ما أشبھ بشأن الدول على اإلطالق.

اآلخرین في  300 ولكن ھذا ال یعني بالضرورة أن الـ لذلك ستكون ھناك دائًما بالطبع.

ویعود ذلك لنا  إنھ ال یعني ذلك. تجاریة. gTLDتلك القائمة ینبغي أن تستخدم كنطاقات 

 لنقرر ما الذي نفعلھ معھم.

خارجیة من  مجموعات --، إنھا مجموعات كثیرةISOوأولئك الذین ھم خارج قائمة 

إنھا  تم السماح بھذا في ھذه الجولة أیًضا. الكثیر منھا تم تسجیلھا بالفعل. ثالث حروف.
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مجموعة من ثالث أحرف. لذابالطبع سیكون ھذا مستحیًال بصورة  70,000أكثر من 

 أقل أو أكثر.

 ، سوف نفكر بصورة أو بأخرى ما الذي سنقوم بھ.ISOولكن تلك التي في قائمة 

 CCولكن كل دولة وكل  موعة، لیس لدینا أي رأي كقائد لھذه المجموعة.وفي المج

ربما تكون اإلجابة مفتوحة لكل شيء، ولكن  ینبغي أن یفكر من خالل العواقب الناجمة.

ما رأیناه بعد ذلك، من ناحیة، حصلنا على إجابات بدون أي قیود، كل شخص یمكن أن 

إجابات، ال، لنتركھا اآلن بمفردھا، ھناك  منالجانب اآلخر، لدینا یكون لدیھ كل شيء.

 . gTLDالثیر من األشیاء األخرى یمكنكم استخدامھا ھنا كنطاقات 

 لذا فھذا ھو الوضع اآلن.

 أود أن أتحدث إلیكم إذا كان لدیكم المزید من األسئلة.

 

 ھل سیبقى رمز الحرفین الحالي بدون أي تغییر؟ ولكنك لم تجیب على سؤالي. إیران:

 

 نعم.  أنبیث النج:

 

 وبالتالي لدیكم ثالث أحرف إضافیة؟ إیران:

 

ولكن  ھذا ما نناقشھ، ما الذي نفعلھ باألحرف الثالثة. ال نعلم بعد. ال نعلم ذلك بعد. أنبیث النج:

 الرموز ذات الحرفین ستظل كما ھي، والدول الجدیدة سیكون لھا تجمعھا من الحرفین.
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 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

إعطاء الكلمة إلى اآلخرین، أردت فقط أن أشیر إلى أن ھذا یدل على أنھ من المھم  قبل

أعتقد أن ھذه ھي  في المستقبل یشارك في مجموعة العمل ھذه. GACأن أكثر أعضاء 

 النقطة األولى.

وأردت فقط أن أحیطكم علما بأننا تلقینا ھذه األسئلة السبعة القادمة من تلك المجموعة 

الرموز المكونة من ثالثة حروف، وبدأنا  --المكونة من ثالثة حروفعن األحرف 

وقد خططنا لنقدم لكم إجابة مكتوبة في األسابیع المقبلة، لیس أشھر ولكن  مناقشتھا.

 ھذا فقط لمعلوماتكم. أسابیع، ونأمل، إذا سمحت لنا قضایا أخرى بأن نفعل ذلك أیضا.

 سوف تأتي اإلجابات.

 دي النرویج ثم بیرو.التالي في القائمة، ل

 شكًرا.

 

 وشكًرا ألنیبیث لعرض ھذه النظرة العامة. نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس. المتحدث باسم دولة النرویج:

أیًضا، أود أن أشجع  فط ألقول أننا سوف نستمر في المشاركة في مجموعة العمل ھذه.

 اآلخرین على المشاركة. GACأعضاء 

ا ال نرید أن یكون لدینا الرموز المكونة من ثالثة أحرف وقد أعربنا عن وجھة نظر أنن

العدید من  -أیًضا، ولكن كما ناقشنا قبل یومین، وھذا  ccTLDالستخدامھا إما في 

لذا، لذلك، أعتقد أنھ من المھم بالنسبة للدول  لدیھم وجھات نظر مختلفة. GACأعضاء 

ل المثال، أنھم یریدون على سبی -التي لدیھا وجھات نظر أخرى  GACاألعضاء في 

بحیث یشاركون وینقلون أفكارھم  - ccTLDاستخدام رمز ثالثة أحرف لحقول 

 ووجھات نظرھم بالطریقة التي یرغبون في استخدامھا، وھكذا.

لذلك، فھذا شيء عام، أیًضا، تشجیع لنا، كما قلت أیًضا، توماس، للمشاركة ونقل 

 وجھات النظر.
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عن وجھات  GACوأیًضا، ھذه ھي الفرصة التي ناقشناھا أیًضا في الماضي لتعبر 

وأال نأتي في النھایة عندما تنتھي  وھذا أمر مھم أیًضا. نظرھم مبكًرا في ھذه العملیة.

 العملیة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لِك، ممثلة النرویج.  الرئیس شنایدر:

 بیرو.

 

 سأتحدث باللغة اإلسبانیة. ممثل البیرو:

إنھ موضوع حساس للغایة،  أود بالفعل أن أشكر اللجنة التي تدرس ھذا الموضوع.

، وأعتقد أنھ سوف GACلقد تمت مناقشتھ داخل  وسوف یؤثر في معظمنا بشكل كبیر.

 تستمر مناقشتھ.

وقد أعددنا أیًضا قائمة بجمیع البلدان التي سوف ترحب أو لن تقدم تصریحھا أو لن 

أعتقدت أن ھذا كان كافًیا،  أسمائھا واختصاراتھا ذات الصلة.لن تستخدم  --تستخدم 

 ولكن من الواضح أنھ لیس كذلك.

بیرو، على سبیل المثال، تحتفظ بالحق في استخدام أي رمز مكون من حرفین أو ثالثة 

حروف أو الحروف األولیة السم البلد أو السم أي قسم، مقاطعة، أو منطقة قد تكون 

 ذات صلة ببیرو.

قد أنھ في نھایة الیوم، عندما نقدم لكم تفكیًرا متعمًقا لكل ھذا، یجب علیكم أیًضا وأعت

لیست فقط  --إنھا لیست فقط التفكر في ھذا فھذا لیس فقط اسم البلد، ولكن اسم المجتمع.

 االحتفاظ باسم الدولة ولكن حمایة بعض المجتمعات التي لدیھا حقوق.

 شكًرا جزیًال.
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 ا لك، ممثل بیرو.شكر  الرئیس شنایدر:

القائمة التي وضعناھا معا، للتوضیح، كانت عن أسماء الدول والمناطق،  -أعتقد أن ما 

األسماء الكاملة، وقد عبرنا عن العدید من النصائح، كما تذكرون، على الرموز ذات 

ھذه المناقشة ذات الثالثة أحرف ھي في الواقع، على  -لكنني ال أذكر ذلك  الحرفین.

 على حد علمي، شيء جدید، على األقل بالنظر إلى الجولة الثانیة.األقل 

 أنبیث. 

 

لذا  فقط تعلیق صغیر أننا یجب أن نكون واضحین بالفعل بأننا نناقش المستوى األول. أنبیث النج:

أو  --لذا فالرموز ذات الحرفین فلن نخلطھا مع المناقشة التي لدیكم مع المستوى الثاني.

من حرفین المستخدمة للمستوى الثاني واألحرف الثالثة للمستوى الكلمات المكونة 

 الثاني، ھذه مناقشة أخرى.

 

 شكًرا لك على توضیح ھذه المسألة. نعم.  الرئیس شنایدر:

 التالي، لدي ممثل الیونان.

 

أود أن ألفت انتباھك إلى أن ھناك قوائم  شكًرا توماس، وشكًرا أنیبیث على عرضك. ممثل الیونان:

إنھا اللجنة األولومبیة  (غیر مسموع). ISO3166أخرى بالفعل بعیًدا عن قوائم رموز 

 GRCعلى سبیل المثال، الیونان لدیھا  الدولیة وقائمة الفیفا التي تقدم صلة واسعة جًدا.

سبیل  على ITUھذا یستخدم في  .ISOكرمز مكون من ثالث حروف في قائمة 

ولكن في مناسبات أخرى، مثل الفیفا، مثل اللجنة األولمبیة الدولیة تستخدم  المثال.

GRE، "Gre".  وفي بعض األحیان یمكنكم مشاھدة أنELL  یستخدم أیًضا في

 ألغراض البرنامج.--البرمجة
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أود أن أقول أنني سوف أكون سعیًدا جًدا  لذا ال أرید أن أفتح ھذا النوع من النقاش.

وأنا فقط أرید أن أقول ذلك للقوائم المختلفة فقط  لمشاركة في عمل مجموعة العمل.با

 ألغراض السجل.

 شكًرا جزیًال. 

 

فقط قبل أن أعطیك الكلمة، أود أیًضا أن أبلغكم أننا بدأنا بشكل مختصر مناقشة، لجعل  الرئیس شنایدر:

األحرف الثالثة التي لھا ، وبعد ذلك، بالطبع، مسألة IDNاألمور أكثر تعقیًدا، قضیة 

ولكن أعتقد أننا ال یجب أن نذھب بعیًدا في التفاصیل ألننا بحاجة  أبعاد مختلفة تماًما.

 الى وقت أیضا آلخر بند في جدول األعمال.

 شكًرا. نعم، بالطبع.

 

إذا نظرتم --، وھذا تفویضنا وھذا ما كانISO3166ما نعمل بھ ھو  لدي تعلیق بسیط. أنبیث النج:

 ى دلیل مقدم الطلب، ما یعتبر اسم البلد واإلقلیم.ال

لذلك علینا االلتزام  وأنا أعرف أن ھناك الكثیر من القوائم ھناك، والقوائم صعبة.

 . ISO3166بـ

 شكًرا.

  

 التالي في القائمة لدي ھي تایالند. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 جیل.واناویت من أجل التس شكًرا لك، سیادة الرئیس. تایالند:
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لذلك أعتقد أننا كنا أیضا نشارك ونحاول اإلجابة على العدید من األسئلة، ولكن من 

النظر  GACجلسة أمس، وبعض النقاط التي أثرناھا بشأن دلیل مقدم الطلب، ما تحتاج 

بالنظر في غیر األمور المعترض علیھا أو الدعم من الحكومات  GACوأنا أحث  فیھ.

 .GACأن أن مقدم الطلب قد یطلب مشورة وبعض البنود التي ذكرت بش

ثم كیف یمكننا دعم مقدم الطلب  بشكل بناء. GACتكون ھذه األمور التي نعمل بھا في 

لن یكون مئات أو اإلنذار المبكر، ویجب أن  -أن یكون على یقین من أنھ سوف یكون 

 كانت ھذه ھي للبحث عن توافق في اآلراء، بحیث نؤخر العملیة. GACندخل في 

 القضیة األولى.

 Gوالقضیة األخیرة التي تمت اإلشارة إلیھا ھي أنھ حیث أن ھذه األحرف الثالثة ھي 

فھي تقود أیًضا للتفویض وعملیة إعادة التفویض،  Cولكن مع  C، ولیست gTLD لـ

 .GACوالتي لھا ما تقدمھ مع 

ھذا ھو نفش الشيء الذي یمكن أن  لدیھم عملیتین مشتركتین. ccTLDلذا بعد ذلك مع 

ھناك عملیتان  وتبدأ العمل مع صاحب السیادة في كیان واحد. GACتشیر إلیھ 

سیكون ھذا تحدًیا بالنسبة لنا بأن نلقي نظرة بما ینبغي أن یكون لنا سیاسة  مشتركتان.

 في ھذا األمر. 

 شكًرا.

 

 ولكن، بالطبع، نقاطك ذات صلة للغایة. تعقید.شكًرا لك، تایالند، إلضافة المزید من ال الرئیس شنایدر:

 ویجب أن نأخذھا بالفعل بعین االعتبار.

 الھند.
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تم مناقشة النقطة بعین  راحول جوسان، ألغراض السجل. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الھند:

االعتبار جیًدا في مناقشة الحرفین في سیاق المستوى الثاني، وحیث، أن مناقشة الثالثة 

ومع ذلك، أعتقد أنھ ما زال ھناك مجال لتطبیق بعض  رف في سیاق مستوى أعلى.أح

التعلم، كما تعلمون، التي اكتسبناھا من المناقشات بشأن الحرفین عندما نقوم بصیاغة 

وخاصة، یجب علینا أن نضع في  نصیحتنا للثالث حروف على المستوى األعلى.

حل مشاكل االرتباك مع سالسل القائمة اعتبارنا السالسل التي ال تكون قادرة على 

ISO3166. .شكًرا 

 

 ال یبدوا أن ھناك أي شيء. ھل من تعلیقات أو أسئلة أخرى؟ شكًرا لك، ممثل الھند. الرئیس شنایدر:

 --ربما تود أن یكون لك التلخیص النھائي أو

 

ھذا األسبوع قد أثار شكرا لكم على ھذه الفرصة ألتحدث إلیكم عن ھذا، وآمل أن یكون  أنبیث النج:

 أھمیة المشاركة في ھذا، ونحن نرحب بالجمیع منكم للعمل مع مجموعة العمل.

 شكًرا.

 

 مشترك جدید في مجموعة العمل. 155أعتقد أنھ سیكون لدیكم  شكًرا. الرئیس شنایدر:

 وبھذا أود أن أسلم مرةأخرى لبایرون للبند التالي من جدول العمل.

 شكًرا لك، بایرون.

 

 كان ھذا مجھود توظیف رائع. شكًرا لك، وأحسنت أنیبیث. بایرون ھوالند:
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سوف نمضي قدًما في عملیة التنفیذ ذات الصلة بشأن  الموضوع التالي بشأن التنفیذ.

ثم سیكون ھناك متابعة للموضوع بشأن األفكار ووجھات النظر عما  .CCWGمقترح 

 ن الدورتین.رما ھناك أي احتیاج لعقد اجتماع بی --إذا كان

حول عملیات  GACولكن، في البدایة، نود أن نلتمس آراء ووجھات نظر الناس في 

 .CCWGو CWGالتنفیذ المرتبطة بنتائج 

، أساسًا، وبمجرد أن ICANNھناك عدة طرق یمكننا النظر فیھا. ولكن من داخل بناء 

داخل  -االقتراح، بمجرد طرح االقتراح النھائي، یتم تنفیذ مشروع في داخل 

ICANN.  وھناك فرص للقیام ببعض من ھذا العمل قبل أن توثقNTIA  االقتراح

وبالنظر إلى الجداول الزمنیة الضیقة التي أعتقد أننا نعمل بموجبھا أو یبدو أننا  بالفعل.

حول ما یمكن  GACنعمل بموجبھا، كما تعلمون، إذا كان ھناك أي أفكار ألعضاء 

یمكن عملھ مقدما ، ھل ھناك أي قضایا من شأنھا أن تكون عملھ مقدما، والمقدار الذي 

 مصدر قلق خاص للقیام بھا قبل التوثیق، سنكون مھتمین بتلك اآلراء.

أیضا، فكرة أنھ یمكن أن یكون ھناك فصل بین اللوائح من قضایا التنفیذ األخرى حیث 

ا تأتي معا، یمكن عمل اللوائح في مسار منفصل عن قضایا التنفیذ األخرى طالما أنھ

ویفترض، في النھایة، ولكن، في الواقع، یمكن أن یكون ھناك فصل بین قضایا التنفیذ 

لذا  ذات الصلة في الصیاغة مقابل المسائل التشغیلیة وغیرھا من المسائل في الصیاغة.

 سیكون من المھم في مقابل ذلك.

، ICANNمنظمة إذا كانت  ثم، ثالًثا، سوف أضع ذلك أیًضا في أدوار ومسؤولیات.

، CWGواقتراحات  CCWGمكلفة من قبل الغالبیة بالتنفیذ أو مكلفة بتنفیذ اقتراح 

من حیث مضي  CWGو CCWGأین یترك ذلك  أین یترك ذلك مدخالت المجتمع؟

ھل ھناك فرصة لھم لتشكیل  ما نوع الرقابة التي یجب علینا أن نتحملھا؟ أدوارھم قدًما؟

 ، المنفذ، وما إلى ذلك؟ICANNتوفیر الرقابة والتوجیھ إلى نوع من اللجنة التوجیھیة ل

األدوار والمسؤولیات  بشأن ذلك. GACوسوف نكون مھتمین بوجھات النظر من 

ولكنني أیًضا أبحث عن أي قضایا  لذا لدیكم األسئلة الثالثة خاصة. بشأن التنفیذ ذاتھ.

 .ccNSOأن تثیرھا لدى  GACتود 
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 GACوسوف أسأل أعضاء  جزیًال، بایرون، إلثارة ھذه األسئلة الجیدة جًدا.شكرًا  الرئیس شنایدر:

أردت فقط أن أشیر لك أننا قضینا الكثیر من الوقت نحاول  لمشاركة آرائھم معك.

ولم یكن لدینا أي فرصة لتبادل األفكار رسمًیا بشأن  المالحقة مع تطور االقتراح الفعلي.

قد یكون لدیھم بعًضا من األفكار  GACن أعضاء ولكنني متأكد أن بعًضا م التنفیذ.

وفي الواقع، بالطبع، أیًضا سیكون من المفید  حول ھذا، وبالطبع، أدعوھم للمشاركة.

بالنسبة لنا أن نعرف من جانبكم أفكاركم وانعكاساتكم التي یبدو أنھا كانت لدیكم بالفعل 

منكم واألسئلة التي  لذا سیكون من المفید الحصول على اإلجابات بشأن التنفیذ.

 نعم، ممثل إیران، تفضل. والمجال متاح لإلدالء بالتعلیقات. تطرحونھا.

 

عن قرب، فالسؤال لیس  CCWGمع تعقب  -بالنسبة لي،إنھ شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل إیران:

 2، السیناریو1السیناریو -تناقش حالًیا ثالث خطط CCWGفي  واضًحا.

 واثنین منھما مع التعلیق العام. ھا بدون أي تعلیق عام إضافي.واحًدا من .3والسیناریو

إذا أخذت  والثاني ھو الطریقة المعجلة. یوًما. 40واحد منھما التعلیق العام القیاسي لمدة 

  األبعد في فبرایر، سیكون التقریر جاھًزا.

ھ من ، ما الذي ینبغي علینا القیام ب2016سبتمبر  30و 2016ھل تسألون بین فبرایر 

عندما تتحدثون عن التنفیذ، فأنتم  فقط أو بشكل عام سیادة الرئیس. ccNSOحیث 

من آلیة المجتمع، من تمكین المجتمع،  CCWGتتحدثون عن تنفیذ جمیع مقترحات 

 معنیة. ccNSOمن العدید، العدید من األشیاء األخرى أو فقط بقدر ما 

ل تتعاملون مع ما ینبغي ھ CWGو CCWGوالقضیة األخرىالتي أثرتھا أن مھمة 

أن تكون علیھ ھاتین المجموعتین؟ ھذا، فیما أعتقد، یقتصر على ھاتین المجموعتین 

ماذا ستكون مھمتنا،  ، على سبیل المثال، ناقشنا ھذه المسألة.ICGفي  التخاذ القرار.

 وھذا المیثاق أوجب علینا واجبات. قلنا أن لدینا میثاق. --بعد أن نوصل ICGومھمة 

إذا كان المجتمع یطلب منا القیام بشيء، فنحن  نحن في قلب المجتمع. الواجب اكتمل.

ولكننا ال یمكننا إنشاء  نقوم بشيء بمیثاق جدید أو نعدل المیثاق بناء على ھذا الشيء.

  عمل جدید لنا.
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بعد  CWGو CCWGلذا أعتقد، إذا لم أكن مخطًئا، السؤال ھو ما الذي تفعلھ 

سبتمبر، فاألمر متعلق بھاتین المجموعتین، ولكن  30أو بعد تنفیذ  توصیل المقترحات

على  GACولكن ال توجد مشكلة في أن تعلق  وال لتلك المجموعات. GAC لیس لـ

 ھذه القضیة.

 .IRPمتعلق بقضیة تنفیذ  CWGولكن النقطة الثالثة ھي أن ھناك شيء في تقریر 

 ال تخضع لھذه اللوائح. ccNSO -- ccTLD وفي ھذا قلنا أن ھذه مسألة یمكن لـ

للمشاركة مًعا وتوفیر طریقة للكیفیة التي یمكن  GNSOو  ccNSOواألمر متروك لـ

لذا أنا لست متأكًدا بالضبط ما ھو  وھذا أمر یمكن النظر بشأنھ. أن یتم بھا ھذا النداء.

 شكًرا. أقدر لكم كثیًرا إذا أوضحتم األمر. السؤال وما ھي أھمیة األسئلة.

 

كنت أتطلع إلى منظور واسع عندما یتعلق األمر بقضایا  شكًرا لكم على تعلیقاتكم. حسًنا. بایرون ھوالند:

ولكن أیضا، بطبیعة الحال، على وجھ التحدید، أي  GACاألفكار من أعضاء  التنفیذ.

  من حیث التنفیذ سیكون مفیدا جدا. ccNSOشيء لھ عالقة مع 

قدًما، من حیث  CCWGو CWGمن حیث الدور، یحتمل أن تكون، أن تمضي 

وھكذا، من المثیر  الجوھر، فھم نشأة مختلف المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة.

لالھتمام أن نالحظ أن وجھة النظر التي یمكن تحدیدھا ھي ما الذي یجب عملھ للمضي 

جان االستشاریة نفسھا قد یكون لھا بعض وأنا أعتقد ان المنظمات الداعمة والل قدًما.

باعتبارھھا لجنة  GACوھذا ما كنت أحاول التماسھ إذا كانت  األفكار حول ذلك.

 للمضي قدما. CWGو CCWGاستشاریة لھا وجھة نظر معینة عن دور 

ویمكن أن تكون مشاركتھم امتدادا للمیثاق، إعادة تشكیل مجموعة مختلفة للمساعدة في 

إنھا  للقیام بالتنفیذ من تلقاء نفسھا لتضییق ھذه المسألة. ICANNة، وترك توفیر الرقاب

حول كیفیة المضي قدًما في  GACبالفعل حول الحصول على أفكار من أعضاء 

  اإلشراف على التنفیذ.
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ممثل  مرحًبا، نعم. ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟ شكًرا بایرون على ھذا التوضیح. الرئیس شنایدر:

 المملكة المتحدة.

 

لالنضمام إلینا في ھذه  ccNSOلزمالء  -وشكًرا لـ نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل المملكة المتحدة:

شكًرا لك، بایرون، لوضع بعض األسئلة المثیرة لالھتمام بشأن التنفیذ، خاصة،  الجلسة.

ع االقتراح ھذه نحن نمیل إلى أنھا طغت بعض الشيء م كما أعتقد أنھا قیمة للغایة.

في الفترة المقبلة  ccNSOودور  GACلكن علینا أن نكون واعین لدور  المرة.

على المساءلة،  CCWGالحاسمة بعد االنتھاء من الجزء األخیر من أحجیة اقتراحات 

  والتي نأمل كثیرا أن تتم في وقت قریب جدا.

وأعتقد أنھ من  سؤالك األول، كما أشرت مسبًقا بشأن مسار منفصل عن اللوائح،

 المحتمل أن یكون طریقة مفیدة جًدا للتنفیذ.

یقومون بالعمل  ICANNفادي شحادة أن موظفي  --لقد سمعنا من الرئیس التنفیذي أن

ھذا قیم من جانب  في ھذا المجال وھم أیًضا على نطاق أوسع في اإلعداد للتنفیذ.

  بشأن كیفیة سیر عملھم.نحن نأمل أن یكون ھناك شفافیة ووضوح  .ICANNموظفي 

و،كنوع من االرتباط بسؤالك الثاني حول فكرة اللجنة التوجیھیة، من حیث أنھا تبدو 

، بما ICANNنھًجا قیًما للغایة للقیام بھ لضمان أن جمیع الدوائر الرئیسیة في مجتمع 

، لھا مقعد ما في اإلشراف على التنفیذ لضمان أن تؤخذ GACو  ccNSOفي ذلك 

  تؤخذ بعین االعتبار. -خاصة  مخاوفنا

سوف نحتاج أن نجري نوًعا من المناقشة  في المرة األولى أعتقدت أن ھذا اقتراح جید.

لذلك أعتقد أننا سنجري تلك المناقشة الحًقا  بشأن ذلك واألسالیب المناسبة. GACفي 

 أثناء االجتماع.

الفور في المملكة المتحدة  بشأن العناصر المحدددة للتنفیذ، ما الذي یتبادر للذھن على

وقد  یجري العمل بھا. --للمملكة المتحدة، ھو نوع من عملیة التصعید التي كانت --ھو

 إنھا مھمة جًدا. --الفرعیة في ذلك CCWGشاركت في بعض مناقشات 
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وھذا كما تعلمون، استدعاء ومنتدى المجتمع والعملیة ونقطة االنطالق التخاذ القرارات 

مختلفة من التصعید وكیف تساعد المنظمات الداعمة واللجان في الخطوات ال

ولكن لیس فقط تلك القرارات، ولكن كیف یمكننا  االستشاریة في ھذه القرارات.

المساھمة في إیجاد الحلول قبل أن نضطر إلى اتخاذ تلك القرارات، قبل أن یتم 

إذا كانت  -ون، منتصعیدھا ووصولھا لما یصفھ البعض بأنھ مبالغ للتصویت، كما تعلم

األسالیب ثابتة على ھذا النحو، بحیث تحتاجون إلى ثالثة من المنظمات الداعمة وواحدة 

من اللجان االستشاریة،كما تعلمون، لتأیید المضي خطوة إلى األمام في تنفیذ آلیة 

التمكین أو انطالقة مختلفة بناء على ماھیة آلیة التمكین الخاصة التي نتحدث عنھا سواء 

كانت مسألة میزانیة أو عضویة مجلس اإلدارة أو إزالة المجلس بأكملھ، فنحن بحاجة أ

لذلك فھذه ھي نوعیة المشكالت التي كنت أركز  إلى التفكیر بعنایة في االنطالقات.

 علیھا.

ربما ما یكون أقل تأكیًدا او أقل استكشاًفا ھو كیف أن ھذه الخطوات  --وكما قلت، أن

تجنب بالفعل خطوة كبرى یمكن اتخاذھا إللغاء قرار المجلس أو المختلفة یمكن أن ت

 إزالة الناس من المجلس.

لذلك حتى في مرحلة ما قبل االتصال، بمجرد تقدیم قضیة أو شكوى للنظر فیھا من قبل 

جمیع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، على األقل من قبل اثنین، بحسب ما أفھم، 

تصال، ھل یمكننا العثور في الواقع على طریقة للخروج من في مرحلة ما قبل اال

وبعد ذلك  ھل ھناك بالفعل حًال متوفًرا لتجنب ذلك؟ االضطرار للذھاب ألبعد من ذلك؟

في منتدى المجتمع، أعتقد أن ھذا جزء مھم جًدا من المرحلة للمنظمات الداعمة واللجان 

كامل لما ھو متاح فیما یتعلق بالحلول االستشاریة لفھم القضیة بالكامل، واالستكشاف ال

 للحصول على مخرج من ذلك.

لذلك ھذا نوع من عناصر التنفیذ التي ھي بالتأكید تجذب انتباھي وكیف تم توظیفھا 

فیما یتعلق بأن  --المساھمة الكاملة في القضیة كـ GACو  ccNSOبحث یمكن لـ 

المكانة، على سبیل المثال، في ھي المصلحة العامة و ما ھي  GACالوالیة المعینة من 

 على المصلحة العامة؟ GACمنتدى المجتمع لمدخالت 
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 ھذا ھو نوع التوضیح الذي ینبغي علي أن أوضحھ في ھذه الفرصة ألتبادلھ معكم.

أوافق على نطاق واسع على نوع النھج الذي تفكرون فیھ والذي یخضع للمزید من 

 شكًرا. كما ذكرت. GACالمناقشة في 

 

أعرف أن لدینا عدد مناسب  أعتقد أن ھذه تعلیقات مھمة ومساعدة للغایة. شكًرا جزیًال. ون ھوالند:بایر

ونحن نتحدث عن التفاصیل بشأن كیف سننفذ  في القاعة اآلن. CCWGمن أعضاء 

  في الوقع ذلك على األرض، ھذه تعلیقات مفیدة جًدا.

نتقال لنقطة المناقشة األخیرة، ومن حیث مصلحة الوقت، أعتقد أننا ربما نرغب في اال

 والتي ھي حول الحاجة المحتملة لعقد اجتماع بین الدورتین.

ومرة أخرى، ھناك افتراض أساسي ھنا أن، نأمل، أننا سوف نقوم بوضع المقترح 

 لنجاح للمجتمع في المستقبل غیر البعید جًدا.

ناه في االقتراح الثاني ومع ذلك، إذا كان ھناك أي تغییرات داخل ھذا االقتراح مما رأی

اآلن أیة أفكار حول ما إذا كان أي  GACمن االقتراح الحالي على الطاولة، ھل لدى 

نوع من االجتماع وجھا لوجھ أو االجتماع على غرار ما بین الدورتین سیكون مطلوًبا 

  للتوصل إلى موافقة بین ھنا ومراكش؟

حث أن مراكش قد ال تفي ومرة أخرى، ھناك افتراض أساسي آخر ھناك ینتظر ب

لذلك أنا أدرك أن  .2016بالجداول الزمنیة لتقدیم نتائج ناجحة لشھر سبتمبر عام 

ولكن سؤالي في الحقیقة  سؤالي یحتوي على اثنین من االفتراضات التي یقوم علیھا.

لدیھا الفرصة للتفكیر بشأن فكرة مابین الدورات وما إذا كان  GACحول ما إذا كانت 

 ھذا مطلوًبا أم ال؟
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أعتقد حتى اآلن أننا  قبل أن أعطي الكلمة ألعضائنا، ربما یكون ھناك نقطتین. شكًرا. الرئیس شنایدر:

نحاول، بالنظر إلى الجدول الزمني المقترح أو الجدول الزمني المعدل المقترح، نحن 

لذلك حاولنا عدم التفكیر بشأن اجتماع ما بین  أن نوضح بقدر ما نستطیع ھنا.نحاول 

الدورات أیًضا ألن ھذا عملیة صعبة جدا بالنسبة للكثیرین منا الذین ھم بالفعل في نطاق 

واالجتماع الرابع،  السفر في جمیع أنحاء العالم ثالث مرات في السنة لمدة أسبوع.

أعتقد أننا لم  كننا، إذا كان ذلك ممكنا، أن نحاول تجنبھ.بطبیعة الحال، سیكون شیئا یم

 نناقش ذلك علنا، ولكن أعتقد أن الكثیرون یمیلون لمشاركتي الرأي في ھذا الشأن.

سیكون أیًضا من المثیر  .GACثم سوف أعطي الكلمة ألعضاء  --السؤال ھو

في  GACى اآلن، ولالھتمام، كما تعلمون، أنھ بناء على المناقشات التي أجریناھا حت

الواقع، على األقل ھذا ما أذكره، یبدو أنھ أمر إیجابي جًدا حول تطویر االقتراح في 

بالطبع، ھناك بعض التفاصیل  أحدث مناقشة في االتجاه الذي یبدو أنھ معقول ومجدي.

ولكن ھناك شعور عام  التي سوف تكون ھناك حاجة لمشاھدتھا بمجرد االنتھاء منھا.

من القضایا نامیة، على وجھ الخصوص، كما أن ھذه الفكرة من النموذج مع بأن العدید 

  ھذه الخطوات من التصعید كشيء تم تلقیھ بشكل إیجابي.

، التي أعتقد أن GACبالطبع، ھناك مساحة من عدم االرتیاح للعدید من األشخاص في 

  الجمیع یعرفونھا.

نرى أین أنتم من ھذا أم تظنون انكم  قد یكون من المثیر لالھتمام أیضا بالنسبة لنا أن

، ccNSOسوف تكونون قادرون أن تقولوا نعم بشكل أكثر أو أقل لھذا أو المناقشة في 

لذا اعتقد أن ھذا سوف یكون مساعًدا  مثل ھل ھناك أیضا عناصر من القلق األساسي؟

 لنا فیما أعتقد.

لقد كانت  أن ما قلتھ.بش GACوألشیر فقط، بأنني لم أتحدث نیابة عن  سأتوقف ھنا.

حاولت فقط  لذا ال تقتبسوا لي كل كلمة. مجرد محاولة لننقل لكم بسرعة ما توصلنا إلیھ.

ممثل  لذا فالمایكروفون مفتوح لكل شخص. أن أكون فعاًال وأن أقدم لكم التعلیق.

 النرویج ثم إیران.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس. نعم. المتحدث باسم دولة النرویج:

ونحن نعلم أنھ تمت المناقشة حول االجتماع المتمل بین  تعلیق سریع من جانبنا.فقط 

ناضج بما  CCWGوأعتقد أن السؤال ھو أن ھل ھذا المشروع المقترح من  الدورتین.

لذلك أعتقد  فیھ الكفایة بالنسبة لنا للتعلیق علیھ، لدیھ تعلیقات نھائیة خالل ھذا االجتماع؟

ال یدفع شرط االجتماع ما بین الدورات، وكم التغییرات أو أن أن ھذا ھو ما سیدفع أو 

لن یتم إجراء أیة تغییرات على المقترحات بحیث یكون لدینا فرصة لیكون لدینا نوعا 

لذلك،  من االقتراح النھائي للمناقشة واتخاذ نوع من القرارات النھائیة حول ذلك.

ولكن بالطبع،  ماع ما بین الدورات.ربما تكون ھناك الحاجة الجت --بالنسبة لنا، ھناك

 شكًرا. ھذا یعتمد على بعض التطورات بشأن نضوج االقتراح النھائي.

 

 إیران. شكًرا لِك، ممثلة النرویج.  الرئیس شنایدر:

 

تقدیم المقترح  --في مسودة المشاریع الزمنیة الثالثة، جمیعھا، لدیھا عنصر واحد شكًرا. ممثل إیران:

في الحقیقة، لقد ناقشنا ذلك باختصار في  للمنظمات الداعمة. CCWGالنھائي من 

GAC  سواء كان بوسعنا القیام بذلك عبر اإلنترنت أو من خالل االجتماع االفتراضي

ھذا  GACولو حتى بمقدار شھر ونصف قبل اجتماع  أو بواسطة االجتماع المادي.

عم، یمكننا القیام بذلك یقولون أن، ن GACبعض زمالء  حیث كان في القائمة البریدیة.

البعض اآلخر یقول أن ھذا قد یكون  في القائمة البریدیة أو االجتماع االفتراضي.

فھو یعتمد على  ولكننا لم نقرره بعد. لذا فھذا تم مناقشتھ مبدئًیا على األقل. صعًبا.

وبحسب فھمي، فإن درجة التغییرات كبیرة جًدا مما قد یتطلب التعلیق العام  الموقف.

كمنظمة داعمة تعلیقاتھا،  GAC وبعد ذلك االنتھاء واالنتھاء بحیث أن تقدم الثالث.

% أن االجتماع 100ربما یكون عقد اجتماع فعلي أكثر مالءمة إال إذا كنا متأكدین 

ما إذا كنا  على ماذا سیكون االتفاق، ال نعرف. االفتراضي قد یحتوي على ھذا االتفاق.

ذلك، وھذه ھي الشروط أو نقول أنھ ال یوجد توافق في  سنقول، نعم، نحن نتفق على

ولكن الوضع ھو أنھ من الصعب جدا، على األقل  اآلراء بشأن االتفاق، أنا ال أعرف.
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بقدر ما أعرف، أن یكون ھناك بعض االتفاق على االجتماع االفتراضي أو على القائمة 

كان ھذا ممكًنا أم ال، فھذا شيء سواء  قد یكون االجتماع وجًھا لوجھ مطلوًبا. البریدیة.

 ولكنني أرید أن أتیح الفرصة لذلك. آخر.

 من الذي سوف یشرف؟ لقد أشرتم أنت والمملكة المتحدة للجزء السابق بشأن اإلشراف.

 GACأو إشراف  CCWGھل سوف ننشيء، نقول، مجلس أعظم، مجلس إشراف 

لداعمة واللجان أشارت المملكة المتحدة إلى المنظمات ا ؟CCWGأو إشراف 

ولجنة استشاریة واحدة ھنا ھي  المنظمات الداعمة الثالثة ھنا. االستشاریة الثالثة.

ALAC.  ربما استبعدت تماًماGAC .وأنا أرید أن أكون  من أي قرارات أو أي إجراء

 شكًرا. ثم ھناك قضیة أثرناھا. واضًحا جًدا، جًدا ألن ھذا أمر حساس جًدا.

 

  ھل ترغبون في الرد على التوضیح؟ ًرا.شك  الرئیس شنایدر:

 

وفي الواقع، فقط في الجزء األول وربما ما یشكل لجنة توجیھیة. ولكي أكون  بالتأكید. بایرون ھوالند:

وفي نھایة الیوم، أًیا ما ینجم عن  واضًحا، قد أثرتھا في سیاق الرقابة اإلداریة التقلیدیة.

ولكن االقتراح نفسھ یأتي من  .ICANNاالقتراح سوف یكون مشروًعا في منظمة 

CCWG. 

 

 ھل ترغبون في الرد بسرعة كبیرة على التوضیح؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

ولكي أكون  بالتأكید، وربما في الواقع بشأن الجزء الخاص بما یشكل لجنة توجیھیة. بایرون ھوالند:

 التقلیدیة للمشروع.واضًحا، قد أثرتھا في سیاق الرقابة اإلداریة األساسیة 
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، ICANNوفي نھایة الیوم، أًیا ما ینجم عن االقتراح سوف یكون مشروًعا في منظمة 

  .CCWGولكن المقترح نفسھ یأتي من 

كما نرى في أي مشروع  -لذلك كان سؤالي حول واجھة مضمون االقتراح حیث أنھا 

كیف یبدو دور المجتمعات فیما یتعلق بأي لجنة  -وھو  ICANNیتم تنفیذه من قبل 

توجیھیة محتملة أو اإلشراف على المشروع للتأكد من أن جوھر االقتراح تمت ترجمتھ 

وكان ھذا  ال توجد ھناك مجالس عظمى مثل ذلك. .ICANNإلى التنفیذ من قبل منظمة 

یزال ھناك دور مقصود تماما عن وجھة نظر إدارة المشاریع التشغیلیة، ھل ال 

أو بعض تطورات تلك الھیئة التي ھي من إنشاء المنظمات  CCWGأو   CWGلـ

 الداعمة واللجان االستشاریة.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المملكة المتحدة ومن ثم نیوي.

 

 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  كیث دیفیدسون:

إدارة المشاریع التشغیلیة، لضمان في النقطة األخیرة، بحسب فھمي أیًضا، ھو نوع من 

ال  لذلك ال شيء ثقیل. أن الحصریة والشمول من حیث المشاركة والتنوع وما إلى ذلك.

یوجد زیادة في الوزن، أو زیادة في الھیكل على ھذا النحو، ولكن النھج القائم على 

ثم  المشروع، حیث أننا كنا نأمل على المستوى الوطني تنفیذ السیاسات الوطنیة.

لذلك یبدو من المنطقي عملًیا بشكل  تعودون للطریقة التي تدیرون بھا ذلك كمشروع.

 واضح بالنسبة لي، ولكن یخضع لمزید من المناقشة.

السبب في أنني كنت سوف أتحدث مرة أخرى كان بشأن احتمال عقد اجتماع بین 

نطاقات لدینا واحد في بروكسل في  بذلك في الماضي. GACوقد قامت  الجلستین.

gTLD .الجدیدة، ولذا فھي لیست وراء قدرتنا على عقد جلسات ما بین الدورات 
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ولكني أتفق مع وجھة نظر النرویج وإیران أن كل شيء یعتمد على كیف تمضي 

لذا  األشیاء قدًما من دبلن، ونحن ال نعرف ما إذا كان ھناك اقتراًحا ثالًثا وما إلى ذلك.

 فھذا سؤال مفتوح.

وإذا  . GACلى أن ھذا أمر بالغ األھمیة بحیث أنھا تستلزم اجتماع مادي لـأنا أمیل إ

كانت ھناك بعض التنسیق مع منظمات الدعم األخرى، التي ربما یكون من شأنھا أنھا 

أو أن جمیع المنظمات الداعمة سوف  --مفیدة جًدا من حیث الكفاءة، وما إلى ذلك، لكي

 ولكنھ ال یزال سؤال مفتوح. كلما كان ذلك ممكًنا.تجتمع ما بین الدورات في مرحلة ما، 

 شكًرا.

 

ثم لدي ممثل  شكًرا للمملكة المتحدة، لم یعد لدینا الكثیر من الوقت المتبقي، لذا نیوي. الرئیس شنایدر:

 مصر تالیًا.

 

  سأتحدث بإیجاز. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل نییوي:

 .IRPوأي  ، ccNSOأمًرا حصرًیا لـمشكالت إعادة التفویض سوف (غیر وضاح) 

 ولذلك أعتقد أننا سوف نرحب بالشفافیة والحوار في أي مشكالت إلعادة التفاوض.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 مصر.

 

 شكًرا توماس، وشكًرا بیرون لھذا النقاش. ممثل مصر:
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أولئك الذین  في الواقع، أعتقد أن ما أشرتم لھ باسم اللجنة التوجیھیة، أعتقد بالتأكید أن

یشاركون في االقتراح نفسھ ینبغي أن یشاركوا أیًضا في التأكد من أن یتم ذلك ووضعھ 

 في موضعھ.

ال یجب أن تكون بھذا الحجم من المجموعة، ولكن، مرة أخرى، یجب أن  -لذلك سواء 

 تحتوي على أولئك الذین شاركوا وجمیع األطراف ذات الصلة.

ا ذكر زمیلي من المملكة المتحدة، قمنا بذلك بالفعل من لعقد اجتماع بین الدورات، كم

وأنا أتفق مع زمالئي من المملكة المتجدة وإیران أیًضا أن األمر لیس  .GACقبل في 

 بھذا الوضوح اآلن ما إذا كنا بحاجة إلى واحد أم ال.

ولكن مرة أخرى، أود أن أحث أال یترك ھذا إلى اللحظة األخیرة، ألجل األشخاص 

یحتاجون الخدمات اللوجستیة والتأشیرات وأمور لتكون حصریة بأكبر قدر  الذین

فقط لنضع  ممكن، ینبغي أن یكون لدینا موعًدا نھائًیا التخاذ القرار في ھذا الشأن.

 عالمة على ذلك.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 الجلستین؟ھل ترغب في تقدیم بعض التعلیقات من جانبك بشأن مسألة عقد اجتماع بین 

 ولو كان األمر كذلك، فكیف سیتم ذلك؟ ؟GNSOھل تمت مناقشة ھذا في 

 

 .ccNSOفي   بایرون ھوالند:

 

 عذًرا.  الرئیس شنایدر:
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 بایرون ھوالند، ألغراض السجل.  بایرون ھوالند:

سوف نظل الجزء األفضل من الیوم التالي  األیام الخاصة بدوائرنا ھي الیوم وغًدا.

لذا فاآلن سأكون مقصًرا إذا ادعیت أن لدي نوع من  قشة ھذه القضایا.ونصفھ في منا

ومع ذلك، بالتأكید نحن نواجھ العدید من التحدیات التي  . ccNSOالشعور الرسمي لـ

 أثارتھا مصر للتو بشأن تمویل السفر، التأشیرات والخدمات اللوجستیة، وما إلى ذلك.

التحدي المادي، كما أعتقد، من حیث عدد سیكون عقد اجتماع بین الجلستین ھو 

كما تعلمون، --وبالطبع، لذلك، دائًما،  المشاركین الذین سیكونون متاحین للمشاركة فیھ.

 ال نرید أن نكون في وضع حیث تتحدى فیھ األرقام النتائج الشرعیة المحتملة. --لن

ت القلیلة الماضیة، اآلن، فإن الطلب ذاتھ أصبح محتمًال، مما رأیتھ وسمعتھ في السنوا

ھنا  GACسمعنا بالفعل من زمالء  نحن نشھد تقدًما إیجابًیا. حیث تجاوزتھا األحداث.

، بدال من ذلك، أن الشعور ھناك قد یكون فرصة لرؤیة مقترحات GACأعضاء  -

في الواقع، أنھ حتى عندما تم صیاغة جدول األعمال ھذا  جدیدة عاجال ولیس آجال.

 ألول مرة.

جیب على سؤالك باختصار، فإن اجتماع بین الدورات سیكون تحدًیا بالتأكید، ولكن أل

لذا  فھو یسعى لجوھر عملیاتنا. أیًضا. CCعلى الرغم من أن ھذا موضوع مھم جًدا لـ

فھو شيء سوف ننظر فیھ على مدار الیوم والنصف التالي، ولكنھ سیكون تحدًیا كبیًرا 

 بالنسبة لنا.

 

ما الذي تنوي تقدیمھ كتعلیق على  --ما ھو ألختتم، أود أن أطرح سؤاال.ربما  الرئیس شنایدر:

ccNSO ھل سوف تدلي ببیان في  في دبلن في ھذا االجتماع؟ccNSO  في نھایة

ھذا االجتماع من شأنھا أن تغذي ھذا أو ھل سوف تتركوھا لألعضاء األفراد 

 ؟CCWGالمشاركون في 
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نسبة لنا أن نفھم كیف، على مستوى غیر رسمي وسیكون مفیًدا أیًضا، فیما أعتقد، بال

أو كم درجة الحرارة، ما ھي المناطقة ذات األھمیة أو  ccNSOمطلًقا، أن أعضاء 

  ذات االختالف.

ال أدري إذا كنتم قادرین على أن تقدموا لنا بعض التوجیھات حتى نرى كیف تمت 

 .ccNSOمناقشة ذلك في 

 شكًرا.

  

ن العملیة على مدار الیوم والنصف التالي، فمعظم الجلسات مخصصة لتلك حسًنا، بشأ بایرون ھوالند:

 الموضوعات ونطاق كامل من الموضوعات المحددة لتتم معالجتھا.

خالل كل جلسة من الجلسات المختلفة، سوف نكون حریصون على التماس المدخالت 

وقد أمسكنا  ة.وفي عدد من المواضیع، نحن نأخذ بالفعل درجة حرارة القاع من القاعة.

إلعطاء شعور حول كیف یستشعر المجتمع  -األخضر، البرتقالي، األحمر -البطاقات

وجمیع أعضائنا یعلمون أنھ  سوف نأخذ مالحظة محددة بشأن أي نتائج. بشأن ذلك.

عندما تم اختیارھم وتعیینھم من قبل المجتمع، كانت لتمثیل وجھات نظر المجتمع، 

إلى  CCWGوھذا أیًضا لنقدم وجھات نظر  ذا الشرط.ونحن بالتأكید سوف نكرر ھ

ولكنھ سوف یوفر لنا  ھذا الدور من اتجاھین. مجتمعنا حتى یمكننا سماع ذلك مباشرة.

الفرصة لنقدم التوجیھ ألولئك األعضاء من خالل العرض المرئي لبطاقاتنا باإلضافة 

 إلى أخذ مالحظات أثناء االجتماعات.

 

 شكًرا. ممتع.ھذا   الرئیس شنایدر:

أعتقد أن وقتنا على وشك االنتھاء لذا علینا المضي قدًما في جدول األعمال، لذا أرید أن 

 أنتھي بشكركم شكًرا جزیال على ھذا التبادل المفید جًدا.
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 أشكركم جمیًعا. ccNSOونیابة عن   بایرون ھوالند:

 

 

لقد  داء والذي حصل على قبول عالمي.لدینا عنصر جدول أعمال آخر قبل استراحة الغ الرئیس شنایدر:

 .ICANNلذا لنرحب باألعضاء من موظفي  سوف نقدمھا. ICANNتلقینا ورقة من 

ربما، أولوف، سیكون مفیًدا بالنسبة لنا، إذا كان بوسعك أن تعرض بسرعة عن أي 

شيء ھذا وتقدم أیًضا الشخص الذي على المنصة حتى نعرف من أین ھم، إذا كان ھذا 

 ك أولوف.مالئم ل

 

بشأن مشكلة القبول العالمي،  GACنحن نقدر الفرصة لتحدیث  شكًرا. نعم، بكل تأكید. كرستیان داوسون:

  والتي سوف نشرحھا في دقیقة.

اسمي كریستیان داوسون، وعن یمیني إدمون تشانغ، ونحن اثنین من نواب الرئیس 

المجتمع داخل مجتمع لفریق توجیھ القبول العالمي، والتي ھي عمل مدفوع من قبل 

ICANN. 

، ھو رئیس فریق ICANNرئیسنا، رام موھان، الذي ھو أیًضا عضو في مجلس إدارة 

لم یتمكن من المجيء الیوم لذا سوف نقدم عرض قصیر لكم  توجیھ القبول العالمي.

 بشأن ھذا الموضوع نیابة عنھ.

إلیكم قلیًال حول  لذا إن كان بوسعنا االنتقال إلى الشریحة التالیة، فسوف أتحدث

 موضوع القبول العالمي.

واآلن،  القبول العالمي ھو الفكرة بأن جمیع أسماء النطاق یجب أن تعمل بشكل متساو.

لذا لیس في داخل الجذر العالمي، ولكن في نماذج ویب  نحن نتحدث عن أنظمة العالم.

لمي، ھي مبادرة تم ھذه المجموعة، فریق توجیھ القبول العا وعمالء البرید اإللكتروني.

إنشاؤھا للتواصل مع المجتمعات في العالم للحدیث معھم حول تحدیث أنظمتھم لالمتثال 
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نحن نتحدث عن القبول، والتحقق من الصحة والتخزین  للحالة الحدیثة للجذر العالمي.

بما في ذلك أسماء النطاقات  -والتجھیز، وعرض جمیع أسماء النطاقات، فیما یتعلق 

 وتدویل عنوان البرید اإللكتروني.الدولیة 

والفكرة ھي أنھ بصرف النظر عن  الطویلة. ASCIIیركز ھذا أیضا على سالسل 

 ، ینبغي قبولھا من قبل األنظمة في العالم.TLDطول 

المضافة مؤخًرا، ولكن السالسل والمدولة، والسالسل  gTLDیتضمن ھذا نطاقات 

بغیر الالتینیة حیث أنھا مفتاح مھم جًدا لمبادرتنا، مما یؤكد أن األنظمة یتم تحدیثھا 

 بحیث یمكن قبول النطاقات الموجودة في العدید من اللغات غیر الالتینیة.

 یمكننا أن ننتقل إلى الشریحة التالیة.

 ICANNوھي مدعومة من قبل  عالمي ھي مبادرة مجتمعیة.فریق توجیھ القبول ال

ونحن كمنظمة اخترنا سحب أنفسنا إلى  .ICANNلذلك فھي تتلقى أموال میزانیة من 

مسارات العمل ھذه ھي السطور العلیا ومسارات عمل القضایا  أربعة مسارات عمل.

الرصد؛ ومن ثم ؛ القیاس وIDNالتقنیة، ومسارات عمل التدویل التي تعمل على قضایا 

التواصل مع المجتمع حیث أننا نركز على كیف نصل إلى العالم للوصول إلیھم 

 وإقناعھم لتحدیث أنظمتھم.

 یمكننا أن ننتقل إلى الشریحة التالیة.

 نود أن نلتمس فیھا مساعدتكم ومشاركتكم في ھذه القضیة. --لذا ھناك طرق یمكننا

فع مستوى الوعي خارج المجتمعات نحن نبحث عنكم للمساعدة في تحدید سبل ر

ICANN .التقلیدیة؛ الحاجة إلى القبول العالمي 

ونود أن نطلب منكم رفع الوعي داخل حكوماتكم من خالل مدراء المعلومات األول أو 

والتحدث معھم بشأن تحدیث نظم الحكومة  مدراء المعلومات في اإلدارات والوزارات.

 دیثة.الح TLDلتكون شاملة لجمیع نطاقات 
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ھذه القضیة  وكنا نحب إذا كان بوسعكم داخل بالدكم ومجتمعاتكم المحلیة یمكنكم إثارة

مع المجتمعات المحلیة للبرامج الخاصة بكم حتى یلقي مطوري ھذه البرمجیات أیضا 

 الحدیث والتأكد من أن أنظمتھا متوافقة مع القبول العالمي. TLDنظرة على نظام 

ض الموارد المتاحة لكم التي ربما تودون أن تلقوا نظرة الشریحة التالیة تفصل بع

 علیھا، إذا كان ھذا الموضوع ذو أھمیة بالنسبة لكم.

 نحن نحتاج ونرید المزید من المشاركین، الناس في مجتمعاتنا والمھتمین بھذه القضایا.

ونحن نبحث عن المزید من التنوع والجغرافیة بشكل خاص، واللغة والتنوع بین 

 ین.الجنس

 ھل ھناك أشیاء أخرى ترغبون في إضافتھا؟

 

أنا أدمون تشانغ ھنا، وأنا أیًضا نائب  --وأنا اعتقد أن  شكًرا لك، كریستیان. بالتأكید. إدمون تشونغ:

 كما ذكرت. ،UASGالرئیس من 

أحد ھذه األشیاء أنھا لیست فقط عن  أود فقط أن أضیف القلیل من األشیاء للتأكید.

 التي تمثل رموز الدول أیًضا. IDN ccTLDجدیدة ولكن أیًضا عن ال gTLDنطاقات 

 -لذا فالقبول وھذا فیما أعتقد، عنصر مھم جًدا أیًضا من التنوع والوصول إلى اإلنترنت.

 القبول العالمي ھو حول قدرة الناس على استخدام لغتھم األصلیة لتصفح اإلنترنت.

أعتقد  ألھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.وھذا أیًضا مھم جًدا، فیما أعتقد، بالنسبة 

، نود أن نعمل معكم GACأن ھذا واحًدا من المجاالت، التي بالفعل، ھذا المجتمع من 

من حیث سھولة الوصول  SDGللتفكیر في كیف أن ھذا أیًضا جزء من األمم المتحدة. 

 والتنمیة المستدامة من حیث التنوع.

ھنا لمقابلة مسؤولي المعلومات األول،  GACع ممثلي وخالل ذلك، نأمل ان نعمل م

إنھا دعوة  لذا فھذه لیست فقط دعوة للمشاركة في ھذه النقطة. --وفي الواقع ھذا ھو

 للقیام ببعض اإلجراءات لجعل األمور تنجح.
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أمس أیضا، وفھم أن ھناك  ALAC قمنا بتحدیث لـ وأخیًرا، نقطة واحدة خاصة.

بینما نقوم نحن بإنشاء كل ھذه المواد، وأعتقد، في المستوى العالمي، عندما  --اختالف

ننتقل إلى المستوى المحلي، نحتاج حقا إلى مساعدتكم، وربما حتى وجود المنسقین 

المحلیین أو فرق العمل، مثل خاصة االختالفات الثقافیة في اللغة، في الواقع لربط 

لسكان المحلیین في الھند أو في الصین أو في روسیا الذین لدیھم أعمال تنسیق إضافي ا

ھذا  أیًضا. ccTLD، وربما ALACو GACعلى وجھ التحدید من خالل ممثلي 

 سوف یجعل ھذه الجھود فعالة بالفعل.

 لذلك نحن ھنا.، وھذا ما أردت أن أضیفھ.

 

 الیوم.شكًرا لكم على وقتكم   :كرستیان داوسون

 

 أي أسئلة؟  إدمون تشونغ:

 

 --أعتقد أنھ سیكون من الجید شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

لذلك شكًرا لكم على  لقد أدرتم كل ذلك بانفسكم مثل الكبار. لیس لدي الوقت ألقدمكم. أولوف نوردلینغ:

 ذلك.

ة لكن ربما یمكنني أن أبدأ مع مالحظة صغیرة واحدة بینما تفكرون في أسئلة مفید

لطرحھا لھؤالء السادة، وھذا ھو، أیضا، الحكومات لدیھا نفوذ خاص في ھذا الصدد 

وقد أثبت ھذا أداة  ألن لدیھم المشتریات الحكومیة من المعدات والخدمات الخاصة بھم.

 إلى األمام في العدید من الدول. IPv6مفیدة جًدا لدفع مقدمة 
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خاص یمكن أن تتخذھا الحكومات لذلك أعتقد أن ھذه خطوة مثیرة لالھتمام بشكل 

 حسًنا، ھذه مجرد فكرة. بخصوص ھذا.

 

ھو  IPv6وأیًضا، أعتقد أن التفكیر في ھذا في سیاق مماثل لـ  ھذه نقطة جیدة جًدا. كرستیان داوسون:

 ونحن نوافق على ذلك. لذلك أشكركم لھذه النقطة. الطریقة الصحیحة للتفكیر بشأن ذلك.

 

أعتقد أن ھناك من یرغبون في التكلم، لذا لدي الیونان، ثم السوید والمملكة  شكًرا. الرئیس شنایدر:

 المتحدة.

 

إنھ أمر مھم  وشكًرا ألعضاء مجموعة عمل القبول العالمي على ھذا العرض. شكًرا. ممثل الیونان:

على سبیل المثال، لدي العدید من المناسبات حیث ال تحتوي األحرف الیونانیة  جًدا.

 لذا، نعم، أعتقد أنكم تقومون بشيء ھام للغایة. ض أو یتم نقلھا بشكل جید.على أي عر

المھتمین  GACحتى یجد أعضاء  GACوأود أن یتم توزیع عروضكم إلى قائمة 

وسیلة للحصول على الروابط من أجل المساھمة في عملكم واالنضمام إلى القائمة 

 البریدیة.

 شكًرا.

 

إرسال ھذا العرض لكم ولكننا في الواقع وضعنا ورقة إحاطة جنبا إلى سوف نتأكد من  كرستیان داوسون:

  جنب والتي أرسلناھا أیًضا، والتي نأمل أن تكون قد وزعت بالفعل.

 

 شكًرا. ممثل الیونان:
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 .GACنعم، تم توزیع ورقة اإلحاطة بالفعل إلى قائمة  شكًرا. الرئیس شنایدر:

 ممثل السوید. 

 

یبدو أن ھناك وًعا من الحاجة إلى  یادة الرئیس، وشكًرا لك على العرض.شكًرا لك س ممثل السوید:

 حملة عالقات عامة أو على األقل بعًضا من المواد العالمیة التي یمكن توزیعھا.

 سنكون التأكید مھتمین بالمشاركة في توزیع ھذه المواد.

مسؤولي لم أرى شيء أود أن یشارك فیھ  أجریت زیارة سریعة لمواقع الویب ھنا.

فسوف تكون بحاجة ألن تكون شيء أكثر إفادة، تصف المشكلة وما  المشتریات لدینا.

 الذي یجب القیام بھ ومتى.

 لذا فھذه فقط فكرة لوضعھا ھناك.

 شكًرا.

 

ھذه مبادرة  نحن في عملیة تطویر عدد من المستندات في ھذا الوقت. شكًرا جزیًال. كرستیان داوسون:

كفكرة قبل اجتماعین، وكان لدینا اجتماعاتنا الرسمیة األولى  مدفوعة مجتمعًیا ظھرت

 شخصًیا خالل االجتماع األخیر.

 CIOنحن نعمل حالًیا في المسودات الداخلیة لدلیل  لذا فنحن في مراحل مبكرة جًدا.

 والتي أثبتت أنھا مفیدة للغایة.

 العام المقبل.ونحن نحاول الحصول على ذلك لمستویات االستھالك العامة في بدایة 

 سوف نطلعكم على مراحلنا في ھذا.

 

 شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة.  الرئیس شنایدر:
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حًقا، حًقا  وأتوجھ بشكر كبیرة للشباب على ھذا العرض. نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل المملكة المتحدة:

ختلفین من اإلدارات في المملكة المتحدة لدینا نوًعا من زوجین م إنھ فریق عمل رائع.

لذلك سوف آخذ ذلك بعیًدا، وسوف  والتي سوف تنظر في ھذه القضیة وتتعامل معھا.

سوف نشارك التبادل، وتفاصیل االتصال ثم، نعم، انظروا  أتحدث إلى بعض الناس.

كیف یمكننا وضع بعض التعلیقات من المملكة المتحدة ولكن شكًرا جزیًال على ھذا 

 العرض.

 

 سیكون ھذا رائعًا.  داوسون:كرستیان 

 

 مصر. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أیًضا، ألضیف شكري لكم للعرض ولقضاء بعض الوقت والجھد في ھذا الموضوع  ممثل مصر:

 إلى األمام. IDNالمھم، والذي أعتقد أنھ واحد من األعمدة التي سوف تدفع 

توقعت أن أراه ھنا، ولكنھ  .وأیًضا ألھنئكم على الشعار الجمیل الذي یحدد نطاق عملكم

لذا أشكركم مرة أخرى وأتطلع دائًما لتقدمكم  ولكنھ ممتع للغایة ومبتكر. لیس ھنا.

 شكًرا. والمزید من التطورات.

 

ادمون ھنا ھو مصمم ھذا  أود أن أقدم لكم المزید حیث ینبغي ذلك. شكًرا جزیًال. كرستیان داوسون:

 لنقدم لكم مختصرات لنسلط الضوء بشكل الحق.سوف نتأكد عندما عود لكم  الشعار.

بعض الملصقات التي  --وسنحاول أن نحصل على شخص إلعادتھم -لدینا مكان ما ھنا

 یمكننا نشرھا في كل مكان وأن نقدم لكم الشعار على ذلك.
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 اتحاد اإلذاعات األوروبیة. EBUلدینا تایالند ثم  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

وفي  أیًضا، انضم لزمالئي لشكركم على عملكم. نا بیتینان من أجل التسجیل.أ مرحًبا. تایالند:

الواقع، من المھم جدا بالنسبة لبلد ال تستخدم اللغة اإلنجلیزیة ولدینا بعض األنشطة قبل 

 LGRفي تایالند شكلنا  --أیًضا، نحن  ھذا االجتماع مع عنوان برید إلكتروني دولي.

ًدا مما إذا كان بوسعكم الشرح أكثر كیف تتالئم األمور لست متأك جذر مولد التسمیة.

 أیًضا.  LGRوربما یمكنكم البدء في رسم الدول األخرى للقیام بـ .UASGعلى

 

 ومع ذلك، بالطبع، ھناك صلة بذلك. لذا ھناك مشروعان مختلفان. إدمون تشونغ معكم. إدمون تشونغ:

، أسماء النطاقات الدولیة التي IDIDNالعالقة األساسیة ھي بطبیعة الحال، من حیث 

بشكل أكثر  LGRویتركز عمل  تضاف أیًضا في عناوین البرید اإللكتروني المدولة.

من ذلك بكثیر في الوقت الراھن على الجذر وكیف ندخل نطاقات المستوى األعلى في 

سیكون لھ تأثیر سلبي حول ما  --اللغات المختلفة في الجذر ولكن ھذا سیكون لھتأثیر

 .UASGتقوم بھ س

ومع ذلك، ما أثرتوه أعتقد أنھ اقتراح جید جدا من حیث أننا متى  -أعتقد أن ھذا جید 

أو القبول  UASGأو متى نصل إلى الجھود في  LGRنصل إلى الجھود على 

وأعتقد أننا یجب أن نأخذ  العالمي، یجب أن ننقل لبعضنا البعض رسالة بعضنا البعض.

 شكًرا. وف نضیفھ في المستقبل.مذكرة والتأكد من أننا س

 

 .EBUممثل  شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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ولكن أعتقد أنكم ربما تحتاجون التحدث للطرف اآلخر  أقدر الجھود التي تبذلونھا. أجل. :EBUاتحاد البث األوروبي 

ألن الرسالة المقدمة من الحصار إلى جمیع طلبات  .ICANNمن الدوائر داخل 

معظم تطبیقات المجتمع یتم تمثیلھا على نطاق واسع حول العالم  للغایة.المجتمع سلبیة 

ورسالة أنھ ال یوجد سوى مصالح المال االقتصادي والقوة  مما یغطي جمیع دول العالم.

لذا إن أمكنكم تجاوز ھذه  التي تسود على بقیة العالم ھي متناقضة جدا مع البقیة.

 أكثر كفاءة یمكنكم القیام بھ.الرسالة، أعتقد أن ھذا سیكون تواصًال 

 

نحن نعتقد أننا بحاجة لتوصیل أھمیة ھذا ولیس فقط للمجتمعات األخرى داخل  كرستیان داوسون:

ICANN.ومعظم جھودنا ربما تحتاج الذھاب إلى  ، ولكن في الواقع، إنھ جھد عالمي

صول نحن بحاجة للو شركات العالم، والمنظمات غیر الربحیة، ومطوري البرمجیات.

 إنھ نطاق واسع جًدا. إلى الجمیع تقریًبا.

 

 فقط ألضیف ذلك، نعم، نحن أیًضا نصل إلى الدوائر األخرى. إدمون تشونغ معكم. إدمون تشونغ:

ولكن أحد األشیاء التي أعتقد أن أولوف ذكرھا سابًقا  بالطبع، لقد ذكرت البعض اآلخر.

الدول ھي قناة جیدة جًدا للوصول كما تعلمون، الحكومات و --أیًضا ھي أن ھذا أیًضا

 إلى المجتمع المحلي، وھو أمر مھم جًدا.

النتباه أھداف التنمیة  --وأنا أرى آفري ھنا، والذي جلب لنا وقد ذكرت نقطة واحدة.

أنا ال  وأعتقد أن ھذا لھ آثار مباشرة في الواقع علیھ. المستدامة من األمم المتحدة.

وھذا أیًضا سبب لماذا  --ولكن قت لإلضافة إلى ذلك.أعرف ما إذا كان آفري لدیھ الو

ولكن بالطبع، فاالتساقات األخرى ذات أھمیة خاصة  نرید أن نقدم ھذا النتباه المجتمع.

 أیًضا.

 

 الھند.  الرئیس شنایدر:
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وشكًرا لك على  فریق توجیھ القبول العالمي قوم بعمل مھم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الھند:

، على سبیل المثال، IDNإصدار برید إلكتروني توافقي مع  العرض التوضیحي.ھذا 

في ثمان لغات  IDN ccTLDوكما تعلمون، فقد أخرجنا  ھو شيء نتصارع علیھ اآلن.

ھذه مستخدمة فقط في  IDN ccTLDوالنطاقات في ظل رموز  ھندیة أو أكثر.

ومع  ومة من قبل الجمیع.عناوین البرید اإللكتروني المدولة أو خرجت أیًضا ومدع

ونحن نؤید  ذلك، فھناك بالتأكید قدًرا كبیًرا من العمل الذي یتعین القیام بھ في ھذا الشأن.

 شكًرا. عمل مجموعة التوجیھ.

 

واحدة من القضایا التي علینا أن نتعامل معھا ھي، عندما تتحدثون عن  شكًرا جزیًال. كرستیان داوسون:

والحصول علیھا  --إرسال لمسات البرید اإللكتروني --ترونيالنظم مثل إرسال برید إلك

 من مكان واحد لمكان آخر، فقد تلمس العشرات إن لم یكن المئات من النظم المختلفة.

لھذا السبب فإن جھد التوعیة  وأي خطوة على مدار الطریق یمكنھا أن تسبب مشكلة.

أن نصل في النھایة لتحقیق ھذا  ألن االحتیاج توسعي للغایة للتأكد من ھذا مھم للغایة.

 الھدف النھائي حیث ال یكون من الصعب للغایة لكم تحقیق األھداف التي تحاولون تحقیقھا.

 

بینما نحن  في الواقع، أنا أفكر بصوت مرتفع بعض الشيء ھنا. --فقط أضیف إلى ذلك إدمون تشونغ:

أفھم أن عددا منكم، بما نقوم بالتوعیة ونحصل على مشاركتكم في اتخاذ إجراءات، أنا 

 في ذلك الھند وربما الصین وروسیا، أنتم تقومون بالفعل بعض العمل في ھذا المجال.

وربما یكون حان األون لنا للوصول وإنشاء أعمال التنسیق ھذه بحیث أن رسالتنا 

 ورسالتھم یمكن تعزیزھا ونسخ كل منھا لتكون أكثر كفاءة في المستقبل كذلك.

 

إذا لم تكن ھذه ھي الحالة، إًذا أعتقد  ھل ھناك أي طلبات أخرى للمایكروفون؟ شكًرا. ر:الرئیس شناید

أنني أود أن أشكركم شكًرا جزیًال لھذا العرض التقدیمي الرائع وتبادل المعلومات المفید 

 ونعم، شكًرا جزیًال لكم. للغایة، الذي أعتقد أنھ سوف یكتمل.
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 اتكم.نحن نقدر لكم أوق  كرستیان داوسون:

 

 لدینا بعض اإلعالنات اإلداریة الصغیرة قبل استراحة الغداء. الرئیس شنایدر:

 

، إذا لم تكونوا قد GACلدي مالحظتین فقط. تذكیر فقط ألعضاء  شكًرا لك، توماس. توم دیل:

فعلتم ذلك بالفعل، یرجى وضع بطاقة عملك، مطبوعة أو مكتوبة بخط الید، في وعاء 

إذا كنتم قد  الباب لكي تكونوامؤھلین للحصول على جائزة الباب.من البالستیك عند 

نحن  فعلتم ذلك بالفعل، من فضلكم ال تضعوا بطاقة أخرى أمال في زیادة فرصكم.

 متیقظین لمثل ھذه الخدع.

 [ ضحك ]

وقدم عدد من األشخاص  وثانًیا، لقد عممت باألمس نسختین من مسودة البیان.

قبل أن أراجع وأعمم نسخة أخرى الحًقا الیوم، إذا كان  فعل.تعلیقاتھم، وھي مفیدة بال

ھناك أي تعلیقات أخرى لدى الناس بشأن النسخة األولى التي تشعرون منھا بإھانة من 

النص أنكمسوف توقفون االجتماع للمجادلة عن ھذه النقطة، إًذا اسمحوا لي أن أعرف 

 في وقت ما ھذا المساء قبل أن أرسل نسخة منقحة.

 ًرا جزیًال لك، توماس.شك

 

أعتقد أن ھذا  وشكًرا لكم أیًضا على ھذا العمل الجید مع إعداد البیان. شكًرا لك، توم. الرئیس شنایدر:

  مفید للغایة ویساعدنا في الحصول على أربعاء أخف وزًنا یوم األربعاء مساًء.

 شكًرا. أرى أن ممثل الوالیات المتحدة یود الحصول على الكلمة.
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فقط عن طریق اإلعالن للزمالء من الدول األعضاء في الكومنولث الذین  نعم شكًرا. ل المملكة المتحدة:ممث

وأیًضا نحن  للسماح بوقت لتناول الغداء. 1:15وحتى  12:30نقابلھم اآلن ھنا الساعة 

نوًعا ما نجتمع بشكل مشترك أیًضا مع أعضاء لجنة االتحاد األفریقي ألن ھناك تداخًال 

لذا رجاء، الزمالء، واألمین العام  دقیقة التالیة. 45 لذا فھذا یحدث ھنا للـ ا.واضًح

لمنظمة الكومنولث لالتصاالت، شیرلي تایلور سوف یرأس اجتماع مجموعة 

 شكًرا. .CTOالكومنولث 

 

 ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة. شكرًا لك مارك على ھذا اإلعالن.  الرئیس شنایدر:

 

وشكرا، توم، لتعمیم  لكي ال أستغرق الكثیر من الوقت. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ات المتحدة:ممثل الوالی

ولكن أردت أن أؤكد لكم أن  مع االعتذار أنھ لم تكن لدینا الفرصة للنظر فیھا. المسودة.

االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة یتعاونون في النص الذي سوف یشیر إلى مسألة 

 شكًرا. یجب أن تحصلوا على ذلك الحًقا الیوم. الضمانات.

 

 ولكن شكًرا لطمأنتي. لیس لدي شك مطلًقا عن االجتھاد لكل من تلك الوفود، سوزان. توم دیل:

 شكًرا. أعتبره من المسلم بھ أن العمل یتم كما وعدتم دائًما.

 

  .02:00كم في نرا شكًرا. استمتعوا بغدائكم. شكًرا لكم جمیًعا. حسًنا. الرئیس شنایدر:

 

 [ استراحة الغداء ]

 


