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

 .كسجل رسمي

 جلسات الزمالة المسائیة  –مراكش 
 بتوقیت غرب أوروبا 19:30إلى  18:00من الساعة  – 2016مارس  8الثالثاء 
 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 

 

بتوقیت غرب أوروبا [غیر  18:00الساعة  -مارس  8بدء جلسات الزمالة المسائیة،  شخص غیر محدد: 

 مسموع]

 

أعتقد أننا قد فعلنا الكثیر ھذا الیوم. فالجمیع تظھر علیھا عالمات التعب بشكل أكبر مما  جیني إیلیرز: 

 من صباح الیوم. فكیف حال الجمیع؟ ھل أنتم جمیًعا بخیر؟ 7:00كان علیھ الحال الساعة 

 

 نعم. شخص غیر محدد: 

 

حسنا، إن ھذا األمر یبدو متعًبا إلى حد ما. فھناك أشخاص بینكم ال یمكنھم حتى قول  ي إیلیرز: جین

"بخیر". ومع ذلك فإن كل شيء على ما یرام. ولنبدأ الجلسة. بدأنا قبل الموعد المحدد 

بدقیقتین، أرى أننا نسیر بشكل جید. إنني فخور بما نقدمھ من عمل عظیم. وأشكركم 

الوقت المحدد. أعتقد أن بعضا منا ال یزال غائًبا، ولكن ال بأس.  على حضوركم في

سنجري مناقشة حول  6:30سنبدأ بعرض أو مناقشة لجنة الترشیح، وفي تمام الساعة 

 اللجنة االستشاریة الحكومیة.

لقد أوضح آخر متحدث أنھ واجھ مشكلة في التقویم وذلك بسبب البرید اإللكتروني  

ستحدث  6:30تریسي ھاكشو موجود معنا ھنا، وفي تمام الساعة الخاص بي. لذا، فإن 

عن اللجنة االستشاریة الحكومیة وسیجاوب على بعض أسئلتكم بشكل أكثر تفصیال مما 

كنت علیھ أنا قبل ذلك، على الرغم من العرض الصغیر الذي قدمتھ في جلستنا األخیرة. 

 المیكروفون لك، تفضل.
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شكر لك جیني. وأھال بكم جمیًعا. اسمي ستیفان فان جیلدر، رئیس لجنة الترشیح. وإلى  ستیفن فان غیلدر: 

یساري ھانز بیتر ھولین، الرئیس المنتخب. وسأشرح لكم األمر في دقیقة. كما یوجد 

معنا وولفغانغ كالینفوتشیر، الرئیس المشارك. وبھذا یكون معنا جمیع أعضاء فریق 

 ر في دقیقة واحدة وببضع كلمات نعتبرھا مقدمة.لجنة الترشیح. سأشرح لكم األم

أوالً، إنھ لمن دواعي سروري أن أكون معكم. إننا نسعى إلى أخذ الوقت الكافي للقاء  

، فنحن نرى أن ھذا األمر مھم جدا، ICANNالزمالء في كل اجتماع من اجتماعات 

وھذا یعني أن بعضكم قد سمعني وأنا أتحدث من قبل، لذا فإنني أعتذر عن ھذا اإلطناب 

الزائد قلیال. ولكنني آمل أن یكون معنا عدد كبیر من الزمالء الجدد في القاعة لتظل 

في كل مرة نقوم روح اإلثارة باقیة. وحتى لو كنتم قد سمعتم بحدیثي ھذا من قبل، فإننا 

فیھا بھذا الحدث یكون لدینا بعض األسئلة المثیرة جًدا لالھتمام. لذا فإنني متأكد من أننا 

 سنستمر.

لضخ دماء جدیدة  ICANNما ھي لجنة الترشیح؟ ھي وسیلة مبتكرة من وسائل  

وإدخال أشخاص مختلفین إلى المناصب القیادیة الرئیسیة. وإنني متأكد من أنكم قد 

أن ھذه المنظمة عبارة عن مجتمع  ICANNتم في أحادیثكم المطولة في اجتماع اكتشف

غامض ومغلق ویصعب اختراقھ. وھذا یعني أنكم بطبیعة الحال ترغبون في الحصول 

بدال من  ICANNعلى المناصب القیادیة لتصبحوا أشخاًصا یعملون بإخالص في 

 ي أعمال المنظمة.األشخاص الذین قد یأتون بمفاھیم جدیدة ویفرضونھا ف

ومن أجل مواجھة ھذا الخطر تم إنشاء لجنة الترشیح. التي لیس في حد ذاتھا أداة حكم  

جدیدة. بل ھي نظام یستخدمھ معظم مجالس اإلدارة. فالعدید من المنظمات یستخدم 

لجان الترشیح للتعیین ولنفس األغراض التي نستخدمھا نحن من أجلھا. لذا، فھي لیست 

یتمثل في تمكین  ICANNن ما تفعلھ لجنة الترشیح التابعة لمنظمة جدیدة. ولك

األشخاص، الذین لم یسمعوا عن المنظمة من قبل، من المشاركة في ھذه التجربة 

، وھذا ھو ICANNالحوكمیة الفریدة من نوعھا، والتي سمعتم عنھا جمیًعا. فھذه ھي 

أن جمیع المتطوعین الذین قد  المكان الذي أراه رائًعا جدا على أي حال، وأنا متأكد

 استمعتم إلیھم قد قالوا لكم نفس الشيء.
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إن المشاركة في لجنة الترشیح شيء فرید جدا ومثیر لالھتمام. وعلى الرغم من أنھا  

تستھلك الكثیر من الوقت، إال أننا جمیًعا نتطوع بكثیر من وقتنا. وھذا ھو سبب ظھور 

حسنا، یبدو علّي المظھر الریاضي، ویبدو علیھ  عالمات التعب علینا في نھایة الیوم.

ھو التعب. وھذا یرجع إلى أن یوم عملي یبدأ بعد یوم عملكم، ولكنھ یكون یوًما ملیًئا 

 باالجتماعات واللجان وھلم جرا.

من ضمن الدروس التي تعلمتھا والتي قد تطبقونھا على المجلس في حالة المشاركة في  

ICANN دقیقة في صالة  30راغ بقدر اإلمكان. فقد قضیت ھو استغالل أي وقت ف

 األلعاب الریاضیة قبل القدوم إلى ھنا. وأنا سعید بھذا. ألنني أشعر بانتعاش ذھني إلى حد ما. 

وبالعودة إلى حدیثنا عن لجنة الترشیح أود أن أوضح لكم ما نقوم بھ، كما أود أن أوضح 

كل لجنة ترشیح تعد حلقة فریدة من  لكم ما نفعلھ ھذا العام على وجھ التحدید، ألن

نوعھا. وكیان مستقل یعمل لمدة عام. ومن أمثلة ذلك أننا نقوم ھذا العام بتوظیف ثالثة 

. سأترك ھانز لیوضح لكم األمر بالتفاصیل في دقیقة ICANNأشخاص لمجلس إدارة 

 . والمقعدین اآلخرینGNSOواحدة. حیث سیكون المقعد األول لمجلس إدارة منظمة 

للجنة االستشاریة العامة. وباإلضافة إلى ذلك فإننا نعمل بجد ونقدم دور التوعیة 

والسفیر والتوظیف. كما نعمل خارج الصندوق من خالل استخدام كل القنوات التي 

نستطیع استغاللھا، بما في ذلك القنوات الخاصة بكم. والرسالة ھنا لكم ولشبكات 

معرفة باألشخاص المھتمین بالمشاركة والتقدیم االتصال الخاصة بكم، إذا كنتم على 

للعمل في لجنة الترشیح. كما أننا نستخدم كافة القنوات لمحاولة حث الناس على التقدم 

طلب كل  100لھذه المناصب. وقد تكلل عملنا ھذا بالنجاح بشكل عام. حیث نتلقى نحو 

 عام لكافة المقاعد البالغ عددھا أقل من عشرة مقاعد.

المھمة تعد مھمة صعبة. ألننا نفتح باب التقدم ونغلقھ في وقت محدد، ولكن في  إن ھذه 

مارس في وقت مبكر. وبمجرد إغالق الباب ننتقل إلى  20ھذا العام أغلق الباب في 

عملیة التقییم واالختیار. وسأترك المدربین لشرح ھذه العملیة في دقیقة واحدة. ما أرید 

یل ھذه العملیة، ھو أن ھذه العملیة الخاصة تھدف إلى أن أقولھ، قبل الخوض في تفاص

 ICANNالتوصل إلى ھذا النوع من المجتمع. المجتمع الذي من شأنھ أن یجلب إلى 

 أنا أعتقد أن ھذا أمر مھم جًدا. -وجھات النظر والثقافات المختلفة 
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وتنوع في إن األمر كلھ عن التنوع، والتنوع لھ أشكال عدیدة. فھناك تنوع في اللغة.  

تتمكن من حل الكثیر من  ICANNالعادات والتقالید. وتنوع في حل المشكالت، ألن 

المشكالت ویصعب علیھا حل الكثیر أیًضا، ولكننا على األقل نحاول. إن كل ھذه 

المناھج المختلفة تمثل الغایة التي تشكلت من أجلھا لجنة الترشیح. ومن المھم معرفة أنھ 

، فإننا نعین نصف المجلس. حیث یتم تعیین ICANNلس إدارة في حالة قیادتكم لمج

من المجلس من قبل لجنة الترشیح، لذا فإن ھذا الجزء یعد جزءا مھما من  50%

العمل. وأنا متفائل بأنكم ستھتمون مراقبتھ في حالة عدم مشاركتكم بھ. ھال تفضلت 

 بالحدیث یا ھانس بیتر؟

 

لقد حدثكم ستیفان بشأن المناصب، فما ھي طریقة التقدم لھا؟ فھل شكًرا لك ستیفان.  ھانز بیتر ھولن: 

یعلم ذلك أحد؟ بالتأكید سیتم التقدم لھا عبر اإلنترنت. ألننا نستخدم اإلنترنت في شتى 

المجاالت، ألیس كذلك؟ فھو نظام جید جدا. وباإلضافة إلى ذلك سیتم تخصیص موقع 

nomcom.icann.orgاجھ من معلومات. مع العلم بأن ، حیث ستجد علیھ كل ما تحت

 مارس. 20الموعد النھائي للتقدم ھو 

ال نزال نسمح لجمیع المتقدمین بتحدیث نماذجھم قبل إجراء عملیة التقییم. حیث إننا  

سنستخدم بعد ذلك شركة توظیف مھنیة إلجراء المرحلة األولى من المقابالت الخاصة 

لة األولى من المقابالت الخاصة بالمناصب بمجالس اإلدارة، وسنقوم نحن بإجراء المرح

األخرى. لكن التحدي الذي یواجھنا یتمثل في أننا نقضي شھرین لتقلیل عدد الطلبات 

 طلبات على ثالثة مقاعد. 10طلب إلى  100البالغ 

 30/25/20لذا، فإنھ إذا كان لدینا سبعة مقاعد في مناصب مختلفة فإننا قد نقللھا إلى  

المقبل  ICANNد ذلك تأتي مرحلة المقابالت الفعلیة. وفي اجتماع على األكثر. وبع

سندعو المرشحین المختارین بعد الحصول على نتائج شركة التقییم المھنیة وبعد البحث 

على االنترنت والتحقق من المراجع. وسنجري مع مرشحي مجلس اإلدارة بعد ذلك 

 مقابالت مباشرة وجھا لوجھ.
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مثلما تجري عملیة اختیار البابا في الفاتیكان. حیث نعتكف في  وبعد ذلك تجري العملیة 

الفندق ونتفق على اختیار من سیتم تعیینھم لھذه المناصب قبل العودة إلى منازلنا. وبعد 

 ICANNذلك ُتجرى عملیة عنایة واجبة من قبل إدارة الشؤون القانونیة في منظمة 

للتأكد من أن األشخاص الذین قمنا بتعیینھم ھم في الواقع من تنطبق علیھم الشروط 

 والمؤھلین قانونًیا لشغل المناصب في ھذه المنظمة.

إننا نعیش في العالم الحقیقي، لذا یجب على المحامین البحث عن المؤھالت الرسمیة  

ن المرشحین لیأخذوا مثل عدم اإلدانة وھلم جرا. وبعد معرفة وتوضیح كل ذلك نعل

في وقت الحق من ھذا العام. وبھذا یتم تشكیل  ICANNمقاعدھم في اجتماع خریف 

لجنة الترشیح لتتولى فور ذلك مھام أعمالھا. وكما ذكر ستیفان، فأنا الرئیس المنتخب 

قد یعّینني  ICANNلھذا العام. وھذا یعني أنھ إذا أدیت عملي بشكل جید فإن مجلس 

الترشیح في العام المقبل. ما ھي وظیفة وولفغانغ؟ نعم، ھل ترغب في  رئیًسا للجنة

 الحدیث حول ھذه المسألة یا وولفغانغ؟

 

القدامى، وھذا  ICANNشكًرا جزیال لكم، اسمي وولفغانغ كالینفوتشیر. أحد مساندي  وولفغانغ كالینفوتشیر: 

ھذه المنظمة. فقد  بالنسبة لي. تقلدت العدید من المناصب في 51ھو االجتماع رقم 

وسنتین في مجلس  GNSOعملت لست سنوات في لجنة الترشیح وسنتین في مجلس 

 اإلدارة. لذا فإنني أعلم جیًدا ما سیتم.

اسمحوا لي أن أضیف إلى ما قالھ ستیفان وھانز بیتر. حیث أود أن أضیف مالحظتین،  

تاریخ منظمة واحدة عن التاریخ واألخرى عن الفلسفة. فإذا اّطلعت على كتب 

ICANN  عاًما بھدف إنشاء ھیئة لصنع القرار، وكانت  18ترى أنھا قد تشكلت قبل

ھذه الفكرة األساسیة لألشخاص الذین وضعوا اللوائح األولى تتمثل في وضع الحكومات 

بصفة استشاریة وإحداث توازن في المجلس بین مقدم الخدمات المتمثل في القطاع 

ات المتمثل في المجتمع المدني، بحیث یكون ھناك توازن الخاص ومستخدم ھذه الخدم

 .9/9بنسبة 



 AR جلسات الزمالة المسائیة –مراكش 

 

 45من  6صفحة 

 

ولكن كیف یمكن البحث عن ممثلین للمستخدمین؟ كانت الفكرة األولى ھي االنتخابات.  

انتخابات دولیة لخمس مقاعد على األقل. وكانت ھذا  2000حیث أجرینا في عام 

نتخاب وشارك فیھا أكثر من بمثابة مشروع تجریبي "ھل یجدي ھذا؟" ثم انعقدت اال

شخص وتعلمنا الكثیر من الدروس. وقلنا: "حسنا، إذا واصلنا ھذا الطریق  200،000

ملیارات صوت." كما الحظنا أنھ ال یمكن ألحد إدارة انتخابات  4باالنتخابات سننتھي بـ

ملیارات ناخب، ألن كل صاحب برید إلكتروني لھ الحق في المشاركة في  4یشارك بھا 

، 2002و 2001في عامي  ICANNالنتخابات، وھذا یعني اإلصالح التي بدأتھ ا

وقلنا: حسًنا، علینا أن نتحرك إلى عملیة اختیار ولیس عملیة انتخاب. ولكن عملیة 

االختیار یجب أن تكون دیمقراطیة بقدر اإلمكان، ویجب أن تضمن وصل صوت 

 المستخدم أیضا إلى المجلس."

 طة الثانیة المتمثلة في الفلسفة. إذ أعتقد أن لجنة الترشیح ربما تكونوھذا یقودني إلى النق 

، ألن المجتمع نفسھ ھو الذي یختار قیادتھا. ICANNالعنصر األكثر دیمقراطیة في 

 ترسل األعضاء -المنظمة الداعمة، اللجنة االستشاریة  -وھذا یعني أن كل دائرة انتخابیة 

 یس المنتخب والرئیس المشارك لیس لھم حق التصویت.المصوتین إلى لجنة الترشیح. والرئ

إن المجتمع ھو الذي یملك حق التصویت النتخاب ممثلیھ. وھذا حًقا عنصر ھام جًدا.  

فلیست مجموعة من الخبراء الممیزین ھي التي تختار بعض المرشحین، بل المجتمع 

فھذا جزء من قضیة ھو الذي یختارھم. وأعتقد بأنھ من المھم جًدا معرفة ھذا األمر. 

المساءلة التي نناقشھا اآلن على نطاق أوسع. لكن لجنة الترشیح تعد عنصرا ھاما في 

نظام المساءلة. فھاتان ھما النقطتان اللتان أردت توضیحھما. شكرا لكم، إذا كان لدیكم 

 أسئلة، فنحن الثالث نسعد باإلجابة علیھا.

 

أفتح الباب لألسئلة، أود أن أضیف نقطتین. النقطة األولي  شكرا، وولفغانغ. قبل أن ستیفن فان غیلدر: 

بخصوص فریق القیادة، فھذه الھیئة لدیھا تفاصیل من حیث قیادتھا والتخطیط للخالفة. 

ونحن الثالث نمثلھا. فق تم اختیار ھانز بیتر واختیاري من قبل المجلس كرئیس 

المقبل من قبل مجلس، وقد ورئیس منتخب. وسیتم اختیار رئیس العام الحالي والعام 

 یكون لذلك مشكالتھ الخاصة وقد ال تكون لھ مشكالت، ولكن لن نتطرق لذلك اآلن.
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 -یتم اختیار الرئیس المشارك من الرئیس، لذلك فإنني في ھذا العام قد اخترت وولفغانغ  

أو طلبت منھ شرف المشاركة. والفكرة من وراء ذلك ھو أن ھذا العام كان عام 

، ولكن في السنوات العادیة یكون الرئیس المنتھیة والیتھ موجود ویصبح الزوبعة

الرئیس المشارك ویقدم المشورة للرئیس القادم ویقدم لھ الخبرة. ویتولى الرئیس 

 المنتخب مھمة المراقبة بشكل فعال.

لقد أردت أن أشدد على ذلك ألنك لن تجد ھذا في العدید من المجموعات األخرى. فلیس  

، وھذه تعد مشكلة. كما أردت أن ICANNتخطیط للخالفة على مستوى قیادة ھناك 

أشرح طریقة اختیارنا، حیث یتم اختیارنا من قبل المجلس، وھذا أمر في نموذج 

 المجتمع الذي وصفھ وولفغانغ لبقیة لجنة الترشیح، والمعارضة مختلفة قلیال.

 ھذا ویسعدنا الرد على بعض األسئلة الخاصة بكم. 

 

أنني فھمت النقاط التي أوضحتھا، ولكن ما مقدار الرقابة  -مساء الخیر، سؤالي ھو  مارك داتیسغیلد: 

 المجتمعیة فور صدور القرار النھائي؟ ھذا ھو سؤالي، شكًرا لكم.

 

سأجیب عن سؤال آخر، وسأجیب على سؤالك بعد ذلك، كأي سیاسي محترف. فالسؤال  ستیفن فان غیلدر: 

نت ترید طرحھ ھو كم الرقابة المجتمعیة خالل العملیة. لقد عملت لجنة الذي أظن أنك ك

الترشیح في السنوات القلیلة الماضیة بجد للتأكد من أن المجتمع لدیھ رؤیة شفافة جًدا 

بشأن العمل الذي نقوم بھ حتى تظل معلومات المرشح سریة دائما وحتى نتسم نحن 

 أیضا بالسریة المطلقة.

ماھیة المرشحین ألسباب واضحة. فقد یتقدم األشخاص للمناصب نحن ال نكشف عن  

وھم ال یزالون في وظائفھم الحالیة وال یرغبون أن یعرف أرباب العمل بھذا، أو قد 

تكون ھناك أي ظروف أخرى، وھذا ما یعني أن ھذه العملیة قد تفشل إذا ناقشنا 

جعل عملیاتنا شفافة معلومات المرشح. ولكن بغض النظر عن ذلك، فنحن نعمل بجد ل
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جلستنا  10:45بقدر اإلمكان. سأعطیكم مثاال ذلك: سنعقد غدا في تمام الساعة 

المفتوحة كما قال جویت. وھذا ھو الجھد الذي نبذلھ للعمل أمام المجتمع. ومن األشیاء 

التي سنقوم بھا خالل تلك الجلسة المفتوحة مناقشة المجتمع ومعرفة مالحظاتھ بشأن 

ئلة التي ینبغي أن نسألھا للمرشحین عند اختیارھم وإجراء المقابالت معھم. أنواع األس

 وفیما یخص جانب المساءلة، أعتقد أننا نعمل بجد للحصول على النتائج. 

لنعود إلى سؤالنا بخصوص المسائلة فور اتخاذ القرار. فأنا أعتقد أنھا ستكون المراجعة 

نتخبین لھذه المناصب. وھذا شيء مختلف والقدرة على فھم كیفیة عمل المعینین والم

 إلى حد ما. ھل ترید الحدیث حول ذلك؟

 

األمر األول ھو أننا أنا ال أعرف ما یدور في عقلك، ولكن كنت أرید أن أضیف أمرین.  ھانز بیتر ھولن: 

نقوم بنشر تقریر شھري أثناء العملیة إلخباركم بما یحدث حتى تتمكنوا من قراءة 

العملیة التي نقوم بھا، وھناك أیضا تقریر نھائي یقدمھ الرئیس في نھایة ھذه الفترة، 

 ICANNوتوجد بھ اقتراحات لتحسین الدورة المقبلة. ومثل أي ھیئة من ھیئات منظمة 

یتم أیضا مراجعة لجنة الترشیح بین الحین واآلخر، وأعتقد أن المراجعة التالیة األخرى 

. فإذا كنت أنا الرئیس في ھذا الوقت. ستكون ھناك مراجعة من 2017ستكون في عام 

 جانب ھیئة مستقلة لكیفیة عمل لجنة الترشیح.

ا جید أم ال ھي وفي النھایة، فإن الطریقة الوحیدة التي یمكنكم رؤیتھا سواء كان عملن 

 النظر إلى المدیرین ورؤیة ھل قاموا بعمل جید أم ال؟

 

نعم، أعتقد أنھ من المھم أن نفھم أن مبدأ السریة ھو أداة لحمایة المرشحین. ربما قد  وولفغانغ كالینفوتشیر: 

قرأتم المقاالت. فقد كتب كیرین ماكارثي حول ھذا األمر في السجل وقال إنھ مؤامرة 

 ترشیح. لكن ھذا ھراء تماما، وسوف أشرح لك لماذا.في لجنة ال
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إذا كان علینا فتح عملیة الترشح وإعالن أسماء المرشحین فإننا سننتھي إلى االنتخابات.  

وستكون ھناك حملة انتخابیة. حیث سیقوم الناس بعمل حملة انتخابیة للحصول على 

ر تتبع نظام معین، ألننا في المزید من األصوات. وتجدر اإلشارة إلى أن عملیة االختیا

ھذا العام نختار ثالثة أعضاء مجلس اإلدارة ولدینا أعضاء موجودین بالفعل. وإذا ما 

حدث وكان لدینا عشرة مرشحین على القائمة المختصرة فإن المرشحین العشرة یكونوا 

 صالحین للمجلس. حیث إنھم مرشحین متمیزین. 

اسبین للمجلس ككل. وھذا یعني أنھ إذا كان لدینا ولكن یجب علینا اختیار المرشحین المن

عشرة محامین في المجلس لن تكون ھناك حاجة للمحامي آخر حتى لو كان ھذا 

المحامي ممتاز بین المرشحین. وإذا لم یكن لدینا مھندس في المجلس وطالبنا بالحصول 

 مثل التوازن بینعلى مھندس ممتاز. فإن ھذا یعني أنھ یجب أن تكون ھناك معاییر كثیرة. 

 الجنسین، والتوازن الجغرافي والتوازن بین المھارات، وھذا سیؤثر في النھایة على القرار.

إن الحفاظ على سریة أسماء المرشحین ھو أداة لحمایة المرشحین. ولھذا السبب شرحت  

الدیمقراطیة في اختیار األعضاء المصوتین بلجنة الترشیح. كما من الصعب جدا وجود 

یة سریة في لجنة الترشیح، ألنھا مجموعة متنوعة، والعام المقبل سیكون بھ لجنة جمع

ترشیح أخرى. وھذا یعني أنھ ال یمكن بناء قاعدة لما قال كیرین ماكارثي بأنھ مؤامرة. 

 وھذا ھراء حقا.

 

لدینا مجلس شكرا، وولفغانغ. سنأخذ سؤاال آخرا، على الرغم من أنني أرى أنھ إذا كان  ستیفن فان غیلدر: 

 إدارة قوامھ عشرة محامین فإننا نقوم بالتأكید بشيء خاطئ.

 

ال زلت أرید أن أرجع إلى السؤال الذي طرحھ زمیلي. إذ أعتقد أنھ لم یكن یتحدث عن  أدیتوال سوجبیسان: 

ھذه العملیة ألنھ كان یتحدث عن مؤشر األداء الرئیسي. كیف تقومون بتعیین 

ذي سیقوم بقیاس مؤشرات األداء الرئیسیة أم المجتمع؟ األشخاص؟ ھل المجلس ھو ال

أنا أرى أن المجتمع یختار المجلس، لذا فإن المجلس سیعمل بالنیابة عن المجتمع. وھذا 

 ما أرى أنھ قد یكون ردا على السؤال.
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قدار العمق شكًرا. لقد جرت العادة أن نتلقى بعض األسئلة الممتازة التي تعجبني دائما بم ستیفن فان غیلدر: 

الموجود في عملیات التفكیر عند طرح ھذه األسئلة. وھذه نقطة حاسمة ناضلت لجنة 

الترشیح من أجلھا لسنوات عدیدة. كما أن توقعاتكم بأن لجنة تعین األشخاص وتتابعھم 

 یجعل الشخص یشعر بأنھا نفس اللجنة.

فكما قلنا من قبل فإن  من ضمن األشیاء التي كافحنا من أجلھا أن لجنة الترشیح تتغیر. 

لجنة الترشیح تتغیر سنویا في نھایة السنة لتأتي لجنة ترشیح مختلفة. ولكنني أرى أن 

ھذا ینبغي أال یمنع لجنة الترشیح الجدیدة من النظر إلى أداء لجنة الترشیح الماضیة. 

 كما أن ھذا ھو الشيء الذي سعى المجتمع ولجنة الترشیح للبحث عن إجابة صحیحة لھ.

ومع ذلك، عند تعیین األشخاص في ھذه المناصب، فإنھ من المفترض أن تقوم الھیئات  

نفسھا بتقییمھم. حیث سیقوم البعض بالتقییم والبعض لن یقوم، كما سیجري مجلس 

اإلدارة عملیة مراجعة داخلیة. ولكن لن یتم نشرھا للمجتمع، وھذا قرار المجلس. لذا، 

لترشیح معرفة ما تم القیام بھ في الماضي وھل كان فإنھ من الصعب حتى على لجنة ا

 ذلك فعاال أم ال؟

وبصرف النظر عن المحادثات. یمكنكم التحدث إلى الناس في الممرات لتسمعوھم وھم  

یقولون لكم "أوه، ھذا الرجل جید وھذه المرأة لیست جیدة" أو شيء آخر. ولكن بغض 

لك، إال أن الھیئات األخرى قد یكون النظر عن ذلك، ال تكون ھناك عملیة مراجعة لذ

لدیھا نوع من المراجعة أو ال. لكن ھذا یتوقف على األمر. حیث یمكن استخدام 

مؤشرات األداء الرئیسیة على مشروع غیر موجود. وھذا أمر یحتاج المجتمع إلى 

 مواصلة العمل علیھ. أیة أسئلة أخرى؟ تفضل.

 

 المصوتین بلجنة الترشیح؟ماذا تقصد باألعضاء  مادھفي جوكول: 
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إن معظم أعضاء لجنة الترشیح ھم أعضاء مصوتون. لذا، یتم إرسالھم من قبل  ھانز بیتر ھولن: 

المنظمات الداعمة. إال أن القیادة المتمثلة فینا نحن الثالثة ال تصوت. حیث إن مھمتنا 

 .ITFتسھیل ھذه العملیة، كما أن لدینا أعضاء غیر مصوتین من 

ثل مھمتنا طوال ھذه العملیة في تقییم المرشحین والعمل على تقلیل القائمة. ویتم كما تتم

ذلك عن طریق االقتراع. وفي النھایة تتم عملیة التصویت النھائي التي تؤكد فعال أن 

 ھذه ھي النتیجة، وبعد ذلك یكون لألعضاء المصوتین حق التصویت على الالئحة النھائیة.

 

واآلن لدي سؤال آخر. أنت تقول أن لجنة الترشیح تتغیر كل عام ویكون ھناك حسنا،  مادھفي جوكول: 

 لجنة ترشیح جدید. ھل حدث وأن شّكل األعضاء المصوتین جزءا من لجنة الترشیح؟

 

نعم، بصفتك عضو في لجنة الترشیح یمكنك العمل لمدة عامین. حیث إن األمر متروك  ھانز بیتر ھولن: 

لتقرر ما إذا كانت سترسلك مرة أخرى بعد سنة أم ال. فخالل لمنظمة الدعم الخاصة بك 

العامین الماضیین قبل أن أصبح الرئیس المنتخب أرسلتني منظمة مصادر األرقام 

ومنظمة دعم العناوین لمدة عامین. ولكن ھذا یعني أنھ في المتوسط یتم تغییر نصف 

 لجنة الترشیح كل عام. وبھذا تصبح لجنة مختلفة.

 

 إنھا مدة قوامھا سنة واحدة، ویمكنك العمل لمدتین. وولفغانغ. ن غیلدر: ستیفن فا

 

أرید فقط أن أضیف أن اللجنة االستشاریة الحكومیة قد دعیت لالنضمام إلى لجنة  وولفغانغ كالینفوتشیر: 

السبب األول ھو ممثل الترشیح، ولكن الحكومات قررت رفض ھذه الدعوة لسببین. 

اللجنة االستشاریة الحكومیة قد یسند تعیینھ على إجماع اللجنة. وھذا غیر ممكن من 

 خالل احترام مبدأ السریة.
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لقد قررت الحكومة عدم االنضمام إلى لجنة الترشیح. لذا، لسنا نحن من استبعد اللجنة  

تفویض لمرشح واحد، االستشاریة الحكومیة. حیث یمكنھم اإلرسال إذا كان لدیھم 

فالباب مفتوح، لكنھم قرروا عدم المشاركة في لجنة الترشیح. وممثل الحكومة في 

 المجلس ال یحق لھم التصویت في المجلس.

 

 شكًرا. ھل توجد أسئلة أخرى؟ ستیفن فان غیلدر: 

 

 لدینا من الوقت ما یكفي ألسئلة أخرى. سیدة غیر معروفة: 

 

 تفضل. ستیفن فان غیلدر: 

 

 لدي سؤال بسیط. ھل یوجد أشخاص صغار في السن جدا في لجنة الترشیح؟ اشم نعمان: ھ

 

بصرف النظر عن نفسي؟ ال، ال یوجد فارق كبیر بیننا في السن، وھذا سؤال جید آخر.  ستیفن فان غیلدر: 

فأنا أفكر في السبب بجد، ألن فریق القیادة لیس لدیھ أي مساھمة في العملیة االنتخابیة 

ضاء. حیث یتم اختیارھم من قبل المنظمات، وال دخل لنا بھذه العملیة. فلماذا نختار لألع

كبار السن؟ ال أعرف. ربما ال یرید أحد أن یفعل ذلك. ربما یریدون الخبرة. لیس لدي 

فكرة، لنكون صادقین فیما یخص الفئة العمریة ألعضاء لجنة الترشیح، وربما یكون 

 جب علینا وضعھا في االعتبار. فھذا سؤال جید للغایة.ھذا األمر من األمور التي ی
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 ھل یمكنني اإلضافة؟ جوویت یوخنا: 

 

نعم، بالتأكید. جوویت. عذرا، جوویت و[غیا] ھنا. وھما بمثابة الداعم للموظفین، وال  ستیفن فان غیلدر: 

 یمكننا االستغناء عنھما.

 

وفیما یخص العمر، نجد أنھ ال یبقى سوى أمر آخر نعم، یجب علینا االحتذاء بھما.  جوویت یوخنا: 

یتعلق بعمر أعضاء اللجنة، أال وھو التوازن بین الجنسین. حیث یوجد في اللجنة ھذا 

العام اثنین من اإلناث والباقي من الرجال. لذا، یجب أن نسعى دائما لتحقیق التوازن بین 

اصب قیادیة داخل المرشحین حتى نتمكن من تعیین المزید من السیدات في من

ICANN كما أننا نتطلع إلى مناقشة فریق القیادة بخصوص أفضل طریقة لتشجیع .

المنظمات واللجان التي ترسل لنا أعضاء لجنة الترشیح القادمة من أجل تحقیق المزید 

 من التوازن بین الجنسین في اللجنة. ھذا كل شيء.

 

 الیوم الذي نحن بھ؟حسًنا. ھل من أحد یعرف ما ھو  ھانز بیتر ھولن: 

 

 نعم. سیدة غیر معروفة: 

 

 إًذا، ما ھو الیوم؟ ھانز بیتر ھولن: 

 

 الیوم العالمي للمرأة. سیدة غیر معروفة: 
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 10منصبا للرجال و 81بالضبط، الیوم العالمي للمرأة. في الالئحة النھائیة خصصنا  ھانز بیتر ھولن: 

 ھذه المناصب؟للسیدات. فلماذا لم تتقدم سیدات أكثر لشغل 

 

 إنھن مشغولون باالحتفال بالیوم العالمي للمرأة. شخص غیر محدد: 

 

 92الشيء اآلخر الذي یجب التفكیر فیھ ھو أننا في أفریقیا. وقد بلغ عدد المتقدمین  ھانز بیتر ھولن: 

متقدم من أفریقیا، والنصف من أوروبا وآسیا والمحیط الھادئ والوالیات  15متقدم، 

ألمریكیة. لذا یرجى العودة إلى الوطن والبحث عن أصدقاء یرغبون في التقدم المتحدة ا

 لمثل ھذه المناصب.

 

شكرا، ھانز بیتر. ھل ھناك عالقة بین حقیقة أن لجنة الترشیح ملیئة بكبار السن من  ستیفن فان غیلدر: 

 الرجال وبین عدم رغبة السیدات للتقدم لھذه الوظائف؟ على أي حال، من فضلك. 

 

سؤالي األول ھو، ما ھي المتطلبات الواجب توافرھا في عضو مجلس إدارة  آرسین تانغالي باغوما: 

ICANN وولفغانغ،  -؟ وسؤالي الثاني ھو، ما ھي المعاییر التي وضعتھا الختیار

 ألیس كذلك؟ ھل ھو الرئیس المشارك؟

 

خترتھ. وحرًصا على توفیر الوقت، ال ھو صدیق ألماني. یتمتع بشخصیة نادرة، ولذلك ا ستیفن فان غیلدر: 

أرید االبتعاد عن سؤالك، لكنني أعرف أننا نعمل ضد شخص آخر وھناك شخصان 

آخران. یتم نشر المھارات المطلوبة للمجلس على موقعنا 

http://nomcom.icann.org  وسیتم تغییر ھذه المھارات بعد عام. فإذا نقرت على

 لھا المجلس لنا.، ستجد المھارات التي أس2016عام 
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نحن ال نخترع ھذه المھارات. بل نذھب إلى كل مجموعة ونقول لھا "ما الذي تحتاجینھ  

ھذا العام؟" وھم بدورھم یرسلون لنا المھارات التي ننشرھا، بحیث یمكن للمتقدمین 

رؤیتھا. وھذا كلھ على الموقع االلكتروني. أما بخصوص الرئیس المشارك، فأنا لست 

نك كنت موجود. وقبل أن نوضح ذلك، یجب معرفة أن التخطیط للخالفة متأكدا من أ

لقیادة الفریق یبدأ بالرئیس المشارك. حیث إن الرئیس المشارك ھو الرئیس في العام 

 الماضي، ویتم اختیاره إلسداء المشورة للرئیس الحالي.

ولقد كان ھذا العام مختلفا إننا أمام خبرة من العام الماضي یتعلم منھا الشخص الجدید.  

قلیال، ولكن من ضمن األسباب التي دفعتني الختیار وولفغانغ ھو أنھ ترأس لجنة 

الترشیح في العام الماضي. وبصرف النظر عن أنھ خبرة ال یستھان بھا وأنھ كان 

عضًوا في المجلس المنتھیة والیتھ عندما اخترتھ، فإن ھذا یعني أنھ قادر على مساعدتنا 

 فھم المجلس. شكًرا.على 

 

إن ھذا مجرد إضافة إلى سؤال ارسین، ألنك قلت في البدایة أن لجنة الترشیح تعمل  ھبة عباس یوسف: 

كوسیلة لضخ دماء جدیدة في المجلس. ولكني وافدة جدیدة وأجد غموضا في ھیكل 

ICANN  كلھ. ھل تعتقد أن إخبار الناس الذین نقصدھم بمثابة الغوص في المیاه

یقة، وھل من المفید أن یدخل شخص ما في (غیر مسموع) والمجموعة العاملة ثم العم

 یتم اختیاره بعد ذلك؟ ھل لدیك أي النظام لذلك؟

 

نعم، شكرا لطرح ھذا السؤال ألنھ یساعدني أن أقول لك أننا نقوم بتعیین أربع  ستیفن فان غیلدر: 

العملیة التقدم لشيء آخر. مجموعات، ولیس المجلس فقط. ومن الطرق المثلى في ھذه 

مثل التقدم للجنة االستشاریة العامة أو أحد المجالس. وھذه طریقة سھلة لتعلم أداء 

الوظائف كذلك. ومن غیر المرجح أن یكون ھناك شخص لیس لدیھ على معرفة أو 

 خبرة أو تاریخ على اإلطالق باإلنترنت أو یتم اختیاره للمجلس ألول مرة.
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وأن یتم اختیار أشخاص لھذه المناصب األخرى ثم یتم ترقیتھم إلى ومع ذلك قد یحدث  

المناصب القیادیة. وفي الواقع أود أن أضیف نقطة تشبھ ما یحدث مع الزمالء. حیث 

نرى زمالء یأتون ویتعلمون الوظائف ثم یجدون أنفسھم في المناصب القیادیة الرئیسیة 

لدینا من الوقت ما یكفي لسؤال  . لذا فإن طریقة التفكیر متشابھة. ھلICANNفي 

 آخر؟ أعرف أنك كنت ترید طرح سؤال.

 

أردت فقط أن أضیف على السؤال الذي طرحھ زمیلي بشأن تنوع العمر. وأود أن أشید  شخص غیر محدد: 

بالنموذج الذي تتبعونھ الستمرار القیادة. كما أود أن أسأل، ھل ھناك برنامج للشباب، 

ضوعین تحت اإلرشاد؟ وھل أنت متأكد من أنھم عندما بلغوا قادة الغد الواعدین المو

اآلن من العمر ما بلغت أنت سیكونوا قادرین على القیادة واكتساب الخبرة من الماضي؟ 

 أردت فقط توضیح ھذه المسألة.

 

 عندما قلت بلغوا من العمر ما بلغت، ھل كنت تنظر إلیھ؟ ستیفن فان غیلدر: 

 

وكنت حینھا صغیرا في  ICANNعاما عندما تم تأسیس  16ركت في ھذا منذ لقد اشت ھانز بیتر ھولن: 

السن. وعندما دخلت لجنة الترشیح، تحدیت بعضا من كبار السن من مجتمعي. وكانوا 

 عاما. 15إلى  10یكبرونني من 

 

 وھم لیسوا بمیتین. ستیفن فان غیلدر: 
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وما أحاول أن أقولھ لك ھو أنك إذا كنت عضًوا في الجنة وھم لیسوا بمیتین.  ھانز بیتر ھولن: 

االستشاریة العامة أو أي شيء آخر، ارفع یدك وقل: "أود أن أكون في لجنة الترشیح 

في العام المقبل. أود أن أكون في اللجنة." وألننا ھنا منذ وقت طویل، ربما نحتاج إلى 

 فرص للسماح بضخ دماء شابة. وھذا كلھ عن المبادرة.

 

وفیما یخص المالحظة التي قدمھا ستیفان عن مدى أھمیة ھذه المجموعة فإن برنامج  جوویت یوخنا: 

. ولكن أرید أیضا ICANNالزمالة مھم حقا للحصول على مشتركین جدد داخل منظمة 

أن أشیر إلى أننا في ھذا العام معنا الزمیل "أمیر"، عضو اللجنة االستشاریة العامة من 

 . وھذا سیكون أول عام لھ في اللجنة.APRALOالمحیط الھادئ، منطقة آسیا و

 

نعم، شكًرا لك، جوویت. كان علّي أن أقول كلمة ألنني رأیت أمیر وھو یدخل، لذا فإن  ستیفن فان غیلدر: 

 ھذا كان من سوء حظي. وأعتقد أننا سنغلق ھذا.

 

ھا جمیع أنواع من الدورات، یبدو أن لدي تعلیق بسیط. بعد حضور ثالثة أیام أقیمت فی شخص غیر محدد: 

 عملكم بسیط بما فیھ الكفایة بالنسبة لي كوافد جدید.

 

ال، إنھا نقطة خطیرة، ال یمكنك أن تبعد عن الحقیقة. إن األمر معقد للغایة لسببین.  ستیفن فان غیلدر: 

السبب األول یتمثل فیما أوضحھ وولفجانج في وقت سابق الیوم، فألن المجتمع كلھ 

ممثل في لجنة الترشیح فإنھ یجب أن یجتمع الناس ویتفقوا فیما بینھم على الرغم من 

وجھات النظر المختلفة واألھداف واآلراء المختلفة كذلك، ومن ثم فإن ھذا العمل لیس 

 أمًرا بسیًطا.
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والسبب اآلخر یتمثل في نوعیة المتقدمین أنفسھم. فأنا موجود في لجنة الترشیح منذ عام  

وفي تلك السنوات الثالث ارتفعت نوعیة المتقدمین. والذي زاد من صعوبة  ،2013

المسألة ھو أن نوعیة المتقدمین كانت مرتفعة بالفعل. وقال وولفغانغ إذا اخترنا عشرة 

 مرشحین فقط فإن ھؤالء العشرة سیكونوا األفضل.

بوع ونعمل فھذا عمل صعب. ألنھ بمجرد أن تنتھي فترة تقدیم الطلبات نلتقي كل أس 

 بجد. فھذا عمل صعب. ولكن إذا كان یبدو أنھ بسیط، فال بأس.

 

لقد كان ھذا الصباح ملیئا باألعمال، حیث تم أعتقد أنك أوضحت المسألة بشكل جید.  جیني إیلیرز: 

االستماع إلى مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة وجمع كل األشیاء مًعا ھذا 

ال أرید أن أقول كان بسیطا،  -األسبوع ومعرفة مدى مالئمة ھذه األشیاء. لقد كان ھذا 

ك. كان ھذا عرًضا ولكن كان أحد الھیاكل السھلة التي یمكن استیعابھا، شكرا جزیًال ل

اآلن لمدة تسع  ICANNشامًال وسھل الفھم. لقد تعلمت شیئا جدیدا، وأعمل في 

 سنوات، شكرا لكم.

 

 عظیم، شكراً جزیالً. ستیفن فان غیلدر: 

 

 تریسي، سننتقل إلى المقدم التالي بأسرع وقت ممكن، شكرا جزیال ستیفان. عندما كنت أقدم جیني إیلیرز: 

 ن اللجنة االستشاریة الحكومیة كنت متأكدا من أنھ لم یكن شامال مثلالعرض الخاص بي ع

العرض الذي قدمھ ھذا الشخص. حیث سیكون قادرا على إعطائكم نظرة عامة. تریسي 

ھاكشو ھو نائب الرئیس السابق للجنة االستشاریة الحكومیة ویعمل حالیا معلم وھو 

عن معنا ھنا. وسوف یتحدث إلیكم  كذلك خریج الزمالة. لذا، فنحن نرحب بوجود تریسي

لقد كنت قادرا  كونھ عضوا في الجنة االستشاریة الحكومیة وطبیعة ھذه التجربة وكیفیة عمل اللجنة.

على إعطاء لمحة عامة عن كیفیة عمل اللجنة، ولكن ھو سیعطیكم لمحة عامة متعمقة 

 من وجھة نظر الحكومة عن ھذا الموضوع ولیس من وجھة نظري.
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شكرا لكم، إنني متأكد من العرض الذي قدمھ جیني كان مذھال للغایة. نعم، كان مذھال.  ھاكشو:  تریسي

حسنا، أنا تریسي ھاكشو. زمیل لكم، ومثلكم تماما. فإنا زمیل دائما مثلما یقولون. فمن 

ھنا من الحكومة؟ ھل یوجد أحد من الحكومة في القاعة؟ حسنا، ھل تعرفون ممثلكم في 

تشاریة الحكومیة؟ وھل تعرفون طبیعتھ؟ جید. لقد تحدث جیني معكم عن اللجنة االس

طبیعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة. فلن أثقلكم بھذا الموضوع مرة أخرى الیوم. 

سأجیب عن األسئلة فقط. لمعرفة مفتاح اللجنة االستشاریة الحكومیة وطبیعة عملھا 

 ومعرفة ممثلكم فیھا.

وأعتقد أنھم سیظلوا  -م جًدا ألن الحكومات مجتمعة اآلن أعتقد أن ھذا أمر مھ 

مجتمعین. فأنا من الحكومة. والحكومات ترى أنھا تمثل ناخبیھا مثل الشركات 

والمؤسسات األكادیمیة والفنیین والمجتمع المدني، فإذا لم تكونوا على معرفة بممثلكم 

 لوكم دون أن تتحدثوا معھم.في اللجنة أو لم تتمكنوا من التحدث إلیھ فإنھم بھذا یمث

كما تعلمون فإنھم یناقشون قضیة المساءلة في الوقت الحالي. وعبرت عدة دول عن  

وجھات نظرھا، ولكن ما ھي وجھة نظرك؟ ھل تحدثتم مع ممثلكم في اللجنة 

االستشاریة الحكومیة؟ البرازیل، ھل تحدثتم مع ممثلكم في اللجنة االستشاریة 

وجھات النظر البرازیلیة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة؟ إذا  الحكومیة؟ ھل تعرفون

 وجد زمیل برازیلي. ألیس كذلك؟ من ھو الزمیل أو الزمالء البرازیلیین في القاعة؟

 

 [غیر مسموع] یوجد زمیل واحد فقط. جیني إیلیرز: 

 

ھل تعرفون وجھات نظرھم عن المسائلة؟ ھناك واحد ھناك. ماذا فعلتم للتحدث معھم؟  تریسي ھاكشو: 

. ھناك بیان أقلیة صادر عن ICANNصحیح، جید. ابحثوا عن كل ذلك على موقع 

البرازیل وموقع اللجنة االستشاریة الحكومیة مصدر جید جدا للمعلومات. ویجري 

تجدید ھذا الموقع اآلن، ولكن إذا دخلت علیھ الیوم سترى معظم ما قدم جیني یوم 

 وسترى أیضا مقدمة موجزة للجنة وطبیعة عملھا وھلم جرا. االثنین
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أنا ال أرید أن أثقلكم بطبیعة عمل اللجنة، ولكن من األفضل أن نأخذ بعض األسئلة.  

 جیني ما رأیكم؟

 

 تفضل. جیني إیلیرز: 

 

سیكون ھذا رائعاً. حسنا، لي مطلق الحریة في الرد على أسئلتكم بشأن أي مسائل  تریسي ھاكشو: 

 حددة.م

 

لغرض التسجیل، أنا [غیر مسموع]. لقد سألت ھذا السؤال دائًما. وأتذكر أني قد سألتكم  شخص غیر محدد: 

 -ھذا السؤال المرة السابقة أیًضا. وال أعرف كیفیة متابعة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

] یقول ألنھ في حالة الدخول على موقع اللجنة تجد أن ھناك قائمة. لقد سمعت [موریسا

نحن نعرف ممثلي الحكومة، ولكن بعضھم بالتأكید لیس ھنا، وھذه مسألة في غایة 

األھمیة ألنھم یمثلون حكومتنا. فھل فعلت اللجنة أي شيء فیما یخص المتابعة عندما 

تكون ھناك اجتماعات حاسمة مثل ھذا لمعرفة ما إذا كان األعضاء الذین یمثلون 

 - الحكومات المختلفة مشاركین أو

 

 [غیر مسموع] األعضاء الذین یمثلون مختلف الحكومات؟ تریسي ھاكشو: 

 

 نعم. شخص غیر محدد: 
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 لقد نسیت سؤالك. ما ھو السؤال بالضبط؟ تریسي ھاكشو: 

 

وھل تتابع جمیع أعضائھا السؤال ھو، ھل اللجنة االستشاریة الحكومیة تتابع أعضائھا؟  شخص غیر محدد: 

  -المسجلین كممثلین لـ 

 

إن اللجنة االستشاریة الحكومیة لیس مجرد شيء. بل ھي لجنة شعبیة، لذا ال یمكنھا متابعة  تریسي ھاكشو: 

تطرحھ أعضاءھا. فأعضاء اللجنة ھم أعضاء اللجنة، وبالتالي أعتقد أن السؤال الذي 

 عضاء فیما بین الدورات. ھل ھذا ما تقصد؟ھو ھل رئیس اللجنة یقوم بأي عمل مع األ

 

 نعم. شخص غیر محدد: 

 

إن اللجنة ال تعمل فقط في االجتماعات المنعقدة وجًھا لوجھ، بل لھا اجتماعات ما بین  تریسي ھاكشو: 

الدورات أیضا. كما یتم التواصل بینھا عبر البرید اإللكتروني فیما بین االجتماعات. 

ءلة كمثال على ذلك نجد أن العمل التي یؤدي إلى ھذا االجتماع وباستخدام عملیة المسا

خاصة ألن المناصب التي تم اعتمادھا من قبل حكومات األقلیة ساریة من  -لم یبدأ ھنا 

اجتماع أكتوبر الماضي إلى اآلن. من دبلن إلى اآلن نرى الكثیر من النقاش بدءا من 

دث في آخر مجموعة من مناقشات المساءلة البیان األخیر حول ما قالتھ اللجنة إلى ما ح

 في فبرایر أو نحو ذلك وما قدمھ الصحفیون.

ومثال ذلك، رأى بعض األعضاء أن المناقشة أو االتفاقات التي أبرمتھا بنفسھا في  

أكتوبر لم ُتتبع في فبرایر. لذا عمل ھؤالء األعضاء معا بشكل جماعي، واتفقوا على 

 یوجد بین األعضاء من یدیر المناقشة، وبالتالي فإن وجھات نظر محددة. كما أنھ ال

أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة قد فعلوا ذلك بأنفسھم. وفي بعض األحیان قد یأتي 
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الرئیس التنفیذي أو نائب الرئیس ویقول: "حسنا، حسنا نحن نرید أن نعقد مؤتمرا عبر 

قد مؤتمرا عبر الھاتف قبل ھذا الھاتف. واآلن بعد أن رأیت كل ھذه اآلراء، دعونا نع

االجتماع لتوضیح وجھات النظر ومعرفة ما إذا كان ھناك توافق في اآلراء أو اختالف 

 وھلم جرا."

لكن اللجنة االستشاریة الحكومیة نفسھا ال تتولى المتابعة بنفسھا ألن الحكومات مستقلة.  

فالحكومات مستقلة وتتمتع  [غیر مسموع] كما أن الحكومات ال تتوقع متابعة اللجنة لھم.

بالحكم الذاتي. ومن ھذا المنطلق ال أعتقد أن اللجنة تتولى عملیة المتابعة بنفسھا، لكن 

الرئیس یقوم ببعض األعمال لرعایة األعضاء والتأكد من سماع أصواتھم وحقھم في 

 اإلعراب وجھات نظرھم.

 

عن كیف تصبح الحكومات أعضاء في ھل تتذكرون عندما كنا نتحدث یوم االثنین  جیني إیلیرز: 

اللجنة االستشاریة الحكومیة وكیف أنھم أفراد ویشكلون اللجنة. فھذا نوع مما نتحدث 

عنھ في اللجنة ككل. حیث إن كل حكومة فردیة مسؤولة عن نفسھا. لذا، عند معاودة 

جزء من  التفكیر في الھیكل العام الذي شرحتھ مع اللجنة االستشاریة الحكومیة أعتقد أنھ

[غیر مسموع] اللجنة االستشاریة الحكومیة. إن األمر أكثر تعقیدا من ذلك، ألن كل 

 الحكومات ممثلة. 

فعندما یتحدث عضو آخر في المجتمع باسم منظمتھ. فإنھ ال یمثل وجھة نظر اللجنة، بل 

لذا فإن تواصل اللجنة االستشاریة الحكومیة یبین وجھات یمثل وجھة نظر حكومتھ. 

 النظر ھذه. ھل یبدو ذلك منطقًیا؟

 

نعم. فھل نسأل حكومتنا عندما ال تشارك بنشاط في اجتماعات اللجنة االستشاریة  شخص غیر محدد: 

 الحكومیة؟ أنا ھنا، لیس كشخص من اللجنة االستشاریة الحكومیة.
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ا، ألنك إذا لم تقم عالقة مع الحكومة وإذا لم یفھموا ما تقول سیكون من سأكون حذر تریسي ھاكشو: 

الصعب جدا توبیخھم عن عدم المشاركة. وكما قلت من قبل إنھا فكرة جیدة جدا وأنني 

جئت لمثل ھذه اللقاءات لتتعرفوا على ممثلكم في اللجنة االستشاریة الحكومیة ولیكون 

بأس. كما أن أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة لكم رأي. وحتى لو كنتم أفراد، فال 

أشخاص یمكنكم االتصال بھم. وأنا متأكد من وزارتكم لدیھا رقم ھاتف. "أود التحدث 

إلى فالن. مرحبا، أنا أفھم أنك ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة. لدي وجھة نظر 

 خاصة جدا حول ھذه المسألة."

بأن ھناك من یتصل بھم، ولكنھم سیقولون أیضا من أنھم سیصدمون  ٪100أنا متأكد  

"أوه، بالتأكید، دعونا نعقد لقاء" ألنھم یریدون أن یسمعوا من ناخبیھم، كما أن أعضاء 

اللجنة االستشاریة الحكومیة عادة ما یكونوا خبراء فنیین. إنھم لیسوا وزراء، ولیسوا في 

الناس یعملون في الحكومة  مكانة رئیس الوزراء أو الوزیر، بل ھم مجرد مجموعة من

 -ویرغبون في أن یسمعوا من 

 

حصلت من موقع اللجنة االستشاریة الحكومیة على اسمین لمسؤولین حكومیین في  مادھفي جوكول: 

اللجنة االستشاریة الحكومیة. وأنا أعلم أن ھناك عملیة إعادة ھیكلة جاریة اآلن، وربما 

الوقت الراھن. ولكن فیما یخص ضمان  یفسر ذلك سبب عدم وجود ممثل لنا ھنا في

، ما ھي ICANNتمثیل كل الحكومة في صناعیة السیاسات أو المشاركة في نشاطات 

 الطریقة المعمول بھا في اللجنة االستشاریة الحكومیة؟

 

 عذًرا، ما الذي قلتھ للتو؟ تریسي ھاكشو: 

 

عد ھؤالء الممثلین أو قد ینتقلوا من لقد قلت أن ھناك حركة دوران موظفین. وقد یتقا مادھفي جوكول: 

وزارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى وزارة أخرى ألنھم خبراء فنیین. وأنا 
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أعرف أن ھذا یحدث في الوقت الراھن في بلدي. واآلن، ماذا یحدث؟ ھل ُكسرت 

 السلسلة، أم أن اللجنة االستشاریة الحكومیة تعتني بنفسھا؟

 

حسًنا، ھؤالء أفراد عادیون، نعم، ولكن الحكومات مختلفة قلیال عن اللجنة االستشاریة  تریسي ھاكشو: 

العامة، فكیف تعمل أنھا اللجنة االستشاریة العامة. إن اللجنة االستشاریة الحكومیة تضم 

عضوا فأكثر. إن التحدي الذي نواجھھ یتمثل في أنھ إذا تم تغییر األعضاء  160

یجري قد تغیرت أیضا. ولكن من المحتمل في معظم البلدان أن ستعتقدون بأن المناصب 

 وھلم جرا. DNSنوع من إعادة الھیكلة لبعض المناصب مثل إدارة اإلنترنت أو 

إنھ من غیر المحتمل أنھ إذا لم تشارك دولة خالل في عام أو عامین سیتم تغییر منصبھا  

یجب أال یتغیر. وھذا ال  في إدارة اإلنترنت عند العودة، وذلك ألن منصب الدولة

یناقض حقیقة أن تتغیر الحكومات یؤدي إلى تغییر المناصب في السیاسة أو في بعض 

ال أرید أن أقول ھذا على اإلطالق، لكن بعض الناس قد یعرضون وجھات  -البلدان 

نظرھم باعتبارھم أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة. وإذا كان ھذا ھو الحال فما ھو 

الذي سیواجھنا إذا ترك فرد اللجنة االستشاریة الحكومیة ثم أتى شخص لیحل  التحدي

 محلھ ولم یكن على علم بما یحدث.

في تلك الحاالت، ستواجھكم بعض التحدیات. لكن معظم البلدان لدیھا ھیاكل تسمح  

ألعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة بالدخول إذا كانوا جدد من خالل متابعة 

السابقة من السیاسات. وعندما یأتون سیتحدثون عن منصب بلدھم. وحتى المالحظات 

لو تغیر المنصب فإنھ سیكون منصبا. إنكم ال تمیلون إلى إیجاد ممثلي اللجنة 

والتحول عما یسمونھ  -االستشاریة الحكومیة من الدول الكبرى على وجھ الخصوص 

 منصب العاصمة.

لى العاصمة للرد على الكثیر من األشیاء التي قد تجدون الكثیر من البلدان یرجعون إ 

تحدث في االجتماع، لذلك قد ال یقولوا أي شيء في االجتماع بل قد یقولوا شیئا في 

االجتماع المقبل أو خالل االجتماع ألنھ یجب أن یتشاوروا مع العاصمة كما یسمونھا، 
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ا، [غیر مسموع]، ویعودوا لیقولوا، "حسنا، لقد تشاورنا اآلن بشأن مناصب ھذا وھذ

 ونحن نرى ذلك اآلن ھكذا وھكذا."

ھذا ھو الجواب المطول على ھذا السؤال، وأعتقد أنھ واضح. ولكن على األرجح لن  

تشاھدوا تحویل في وجھات النظر أو تغییر المواقف إذا تغیر أعضاء البلدان. ولكن ال 

 ینبغي فعل ذلك.

 

لى سؤال آخر. لقد طرحت ھذا السؤال من قبل، ولكن عندما جزء من سؤالي لك جواب ع أدیتوال سوجبیسان: 

كنت في اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة أمس، [غیر مسموع] وھذا ما جعلني 

أكرر أسئلتي. وأعتقد أن الدول موجودة في اللجنة االستشاریة الحكومیة التي نناقش 

لم  -كانت بعض الدول  فیھا خط الدبلوماسیة الدولیة الطویل. وبالطبع نحن نعرف ما

یكن الرأي البرازیلي [غیر مسموع] بالنسبة لي على سبیل المثال إذا كنا نتبع الدبلوماسیة 

 ، أو وجھة نظر الصین أو وجھة نظر إیران على سبیل المثال.ICANNالدولیة خارج 

یكون ھناك اتجاه لتلك  ICANNبمجرد أن نعرف ما كانت تقوم بھ خارج منظمة  

تقطاب الدبلوماسیة الدولیة في المنظمة. وقد أدركنا ذلك خالل جلسة اللجنة الدول الس

االستشاریة الحكومیة أمس. السؤال أرید أن أسأل ھو أن ھذه البلدان لدیھا قوانین 

مختلفة. ولقد قرأت منذ عدة سنوات، عندما كانت ھناك قضیة مع المملكة العربیة 

دة مع بالك بیري، عن أنھ یجب أن تبقى السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتح

 البیانات في بلدھم ولیس في كندا.

عقودا مختلفة مع دول مختلفة؟ ھل تنص سیاسة اللجنة  ICANNھل أبرمت  

االستشاریة الحكومیة على أن "ھذه قوانین في بلدنا. نحن ال نرید [غیر مسموع] أن 

المثال؟ "نرید أن یبقى في دولة یكون المجال أو أي شيء مقیما في أمریكا" على سبیل 

اإلمارات العربیة المتحدة، نرید أن یبقى في أفریقیا"، أو أشیاء من ھذا القبیل. ماذا 

 ؟ICANNستفعل اللجنة االستشاریة الحكومیة، وكیف یؤثر ذلك على عملیة 
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في المحتوى وال تتعامل معھ. ھذه نقطة  ICANNھذا سؤال رائع جدا. أوًال، ال تتحكم  تریسي ھاكشو: 

، أعتقد ذلك. في مناقشات DNSكبیرة، لذا یمكنني اإلجابة فقط على السؤال الخاص بـ 

اللجنة االستشاریة الحكومیة السابقة قبل السیاسة كانت المناقشات التقنیة حول األمن، 

 ، وغیر ذلك آراء أو مناقشات محایدة جدا.DNSو

في أي مكان یمكنك من استضافة الموقع وأي شيء تقوم بھ.  DNSإن أمن واستقرار  

، ومن وجھة النظر الفنیة، ICANNفمن وجھة نظر اللجنة االستشاریة الحكومیة و

حول موقع األشیاء وأن بالك  -لنسمیھ ھكذا  -ینبغي أن یكون ھناك أي نقاش سیاسي 

غیر مسموع] االتحاد بیري تستضیف البیانات ھنا وھناك. إن ھذا في بعض األحیان [

في ھذه المناقشة.  ICANNالدولي لالتصاالت وما یتحدثون عن وھلم جرا. ال تدخل 

الجدید تریدون إجراء مناقشة،  gTLDومع ذلك، وفي اآلونة األخیرة مع برنامج 

، تمیلون إلى WHOISومؤخرا مع الكشف [اإلستوني] ومسألة خصوصیة قضایا 

 اللجنة االستشاریة الحكومیة اآلن. تسرب ھذه المناقشة في مناقشات

. ICANNأنتم محقون تماما في أن الدول التي لدیھا قوانین مختلفة تھتم بما تقوم بھ  

من أجلھا بفعل مثل ھذه  ICANNلیست اللجنة االستشاریة الحكومیة ھي ما تقوم 

تقالیة االن IANAاألمور. وأعتقد أن ھیئة المحلفین ما زالت خارج ما یحدث. إن عملیة 

في الواقع جزء من تلك المناقشة الدائرة حول االنتقال من شركة أمریكیة لما بعد 

المعولمة بالكامل وھلم جرا. واعتقد أنكم سترون مزیدا من  ICANNالمرحلة االنتقالیة 

 التفكیر على ھذا المنوال.

ة. كما أن إن اللجنة االستشاریة الحكومیة لیس لدیھا وجھة نظر كلجنة استشاریة حكومی 

الدول لدیھا وجھات نظر، لكنني أعتقد أن الرأي الكامن داخل اللجنة االستشاریة 

یجب أن تحترم القانون الدولي. كما أن تعریف القانون  ICANNالحكومیة ھو أن 

الدولي مسألة أخرى، لكن ھذا ھو التفكیر األساسي. وباإلضافة إلى ذلك فإن معنى 

البلدان یستحق إجراء مناقشة أخرى، ولكن یجب على القانون الدولي ومعنى قانون 

ICANN .احترام قوانین البلدان 
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والمكان الذي تقع فیھ  ICANNمن الواضح أن ھناك مشكلة في الوالیة القضائیة مع  

والجذور  DNSوما یمكن القیام بھ. لكن ال بد من المحایدة والتحدث بدقة عن قضیة 

استضافة البیانات وكیفیة انتقالھا وتشفیرھا وھذه  وھلم جرا، ولیس بالضرورة عن مكان

األشیاء. إنكم تتحدثون عن المحتوى وتنتقلون إلى نوع مختلف تماما من المناقشة ال 

 .ICANNینبغي أن تشارك فیھا 

على الرغم من أنكم تسمعوھم یتحدثون عن ھذا األمر، إال أنھم لیسوا منتظمین وال  

ا یخص منتدى مختلف. وعلى الرغم من أن اللجنة یتعاملون مع المحتوى، لذلك ھذ

االستشاریة الحكومیة قد تحاول إثارة ھذا األمر كقضیة، فإنھ لیس من المفترض أن 

ولكن اللجنة االستشاریة الحكومیة نفسھا، استخدام اللجنة االستشاریة  -تكون قضیة 

لحریة لفعل ما یریدون. الحكومیة ككیان، البلدان في اللجنة االستشاریة الحكومیة لدیھم ا

ولدیھم الحریة في إثارة ھذه القضایا وأن تكون لھم مواقف إذا لزم األمر لمناقشة 

جزءا من محفظتھا. وأعتقد أنھا ستكون مناقشة بین  ICANNالمسائل التي تراھا 

 واللجنة االستشاریة الحكومیة نفسھا في حالة إعطاء ھذه النصیحة. ICANNمجلس 

 

أردت فقط أن أسأل، لذا ذھبت لدورات اللجنة االستشاریة الحكومیة. كیف یمكن للجنة   كلودین سوجیرا:

 االستشاریة الحكومیة التوصل إلى إجماع عند عدم اتفاق األعضاء؟

 

تكرار بعنایة فائقة. إن عملیة اإلجماع، إذا كنت طالبا في أي شيء مثل السیاسة أو  تریسي ھاكشو: 

اللجنة االستشاریة الحكومیة اآلن ولیس غدا، ألنھا ستكون التفاوض وتذھب إلى اجتماع 

مغلقة، أثناء صیاغة نص مفتوح استجابة القتراح المساءلة، قد ترون كیف یتم ھذا 

 اإلجماع في اللجنة االستشاریة الحكومیة.

إن اإلجماع قریب مما تراه في األمم المتحدة أو المنظمات األخرى، ولكنھ لیس بالضبط  

، ألنھ أقل رسمیة. ومع ذلك، فإن مفھوم اإلجماع ھو أن الجمیع یخسر. فال نفس الشيء

أحد یشعر أنھا قد فاز، الجمیع یخسر وال یكون أحد سعیدا، والجمیع غیر راض على 

 حد سواء. وھذا نوع من التفكیر.
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إذا كنتم تستخدمون ذلك كمبرر رئیسي للوصول إلى اإلجماع یجب أال یبتسم أحد  

ون ھناك الكثیر من الجدل. ولكن كما قال رئیس اللجنة االستشاریة وینبغي أن یك

الحكومیة السابق الذي تعلمت منھ الكثیر: "ما الذي یمكن أن تحیا معھ؟" أعتقد أن ھذا 

ھو مفھوم اإلجماع. "حسنا یا سادة، نحن جمیعا نتحدث عن ھذا وذاك، وفعل ھذا وذاك، 

ما الذي یمكن أن تحیا معھ؟" ھذا أفضل ما الخیار (أ) والخیار (ب). فلنھدأ جمیعا، 

 یمكن أن أقدمھ لكم.

إذا كنتم تفكرون في ذلك، وفي كیفیة عمل الناس ودور الرئیس نجد أن كل ھذا مھم في  

ھذا الصدد. فما الذي یمكن أن یعیشوا معھ؟ وھذه ھي الطریقة التي بني علیھا اإلجماع. 

في نھایة الیوم نصل دائما لمستوى معین قد یستغرق األمر عدة أیام أو ساعات، ولكن 

 من اإلجماع.

في نھایة المطاف نجد أن لوائح اللجنة االستشاریة الحكومیة تعطیكم مجموعة من  

اآلراء. وسواء تم التوصل إلى إجماع أو ال یمكن القول دائما بأن: "بعض الدول قد 

لم تفعل ذلك"، أعربت عن وجھة نظرھا حول ھذا الموضوع وقالت ھذا، ودول أخرى 

وھذه عادة في اللجنة االستشاریة الحكومیة، وأفكر في شكل آخر لعدم تسمیة البلدان. 

لذلك أنتم ال تقولون بأن البلد (أ) أو (ب) لھما وجھة نظر، أما البلد (ج) فلیس لھا وجھة 

نظر. أعتقد أن ھذه عادة، لذا فإن اإلجماع مبني على عدم الكشف عن الھویة تقریبا 

 جنة االستشاریة الحكومیة تستخدم ھذا النوع من اإلجماع التقریبي في ھذا الصدد.والل

 

 ال تستخدم كلمة اإلجماع التقریبي. سیدة غیر معروفة: 

 

 ال تستخدم كلمة اإلجماع التقریبي. أنا أعمل وفق توجیھات. تریسي ھاكشو: 

 

 تفضل. جیني إیلیرز: 
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مرحًبا، جئت أمس ألعرف أن بلدي لیست عضوا في اللجنة االستشاریة الحكومیة.  سونام كیبا: 

منظمة  ICANNوأود أن أعرف كیف أتقرب من حكومتي، وكیف أدركت بعد ذلك أن 

ذات أھمیة، ألنھا قاعدة مجتمعیة مختصة بالسیاسات. سؤالي الثاني ھو، ألننا من بلد نام 

ي السیاسات التي تمت مناقشتھا؟ ألنني في سوف تسأل عن تمویل، [غیر مسموع] ما ھ

، لذلك أنا بحاجة للحصول على بعض ICANNحاجة للتأكد من أنھم سیأتون إلى عالم 

 المعلومات حتى أستطیع الوصول إلى حكومتي.

 

حسنا، ال یمكنني تذكر السؤال الثاني ولكني سأجاوب السؤال األول، وھو، إذا لم تكن  تریسي ھاكشو: 

ماذا تفعلوا؟ أعتقد أن أسھل شيء اآلن ھو أن ننظر إلى نائب رئیس  بلدكم عضوا،

ICANN  أو مدیر تلك المنطقة، ألن لدیھم اجتماعات مع الحكومة في مناسبات

منتظمة. صحیح. لذا، إذا تقابلتم مع ھذا الشخص، یجب أن یكون جیان تشانغ، وھناك 

 أیضا سافي نائب الرئیس، ألیس كذلك؟

 

 نائب رئیس ألوقیانوسیا.  سیدة غیر معروفة:

 

حسنا، إذا تقابلت مع أي شخص [غیر مسموع] یمكنك التحدث مع ھذا الشخص قائال:  تریسي ھاكشو: 

وھلم جرا." قد ال یكون ھذا الشخص ھو الذي تتحدث  ICANN"ھناك منظمة تسمى 

یة إلیھ والذي سیكون ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة، ولكنھ على األقل سیجعل أھم

أنا لست متأكدا  -اللجنة االستشاریة الحكومیة أكثر وضوحا وھلم جرا. من دعم السفر 

 من السؤال بالضبط.
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بقدر دعم سفر المقدم للجنة االستشاریة الحكومیة، وما لم یتغیر ھذا الدعم وأنا ال أعتقد  جیني إیلیرز: 

نامیة. إن القواعد مكان لالقتصادات ال 30ذلك، خصصت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

لیست مماثلة لقواعد برنامج الزمالة، لكن المعاییر تستند على ذلك. لقد تم كتابة نفس 

 -الشيء بنفس الطریقة التي طلبتھا عندما كنت عضوا في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ھل ھذه دعوة للطلبات وكل ذلك؟ ھناك دعوة لطلب دعم السفر، ومن ثم یتم اختیارھم 

ل لجنة االختیار داخل اللجنة االستشاریة الحكومیة، ویتمثل ذلك في تذكرة السفر، من قب

 والفنادق، وھذه نفس الفكرة األساسیة.

 -كان السؤال الثالث حول السیاسات التي نوقشت في اللجنة االستشاریة الحكومیة  

 تریسي، تفضل.

 

الستشاریة الحكومیة، حیث سترى في الواقع ھذا األمر یتعلق بالذھاب إلى موقع اللجنة ا تریسي ھاكشو: 

ویعد ھذا من أھم األشیاء التي تنظر إلیھا في مجاالت الموضوع وكذلك تقدیم مشورة  -

السجل. حیث تعطیك مشورة السجل لمحة تاریخیة عما تناقشھ اللجنة االستشاریة 

لحمایة  WHOISإلى قضایا  XXXالحكومیة. كل شيء من [غیر مسموع] إلى 

GCTLD -  ھناك مجموعة كاملة من القضایا. كانت تتم الیوم وخالل األیام القلیلة

المتعلقة بـ  ccTLDالماضیة مناقشة مسألة المساءلة، لكنھم شددوا على بعض قضایا 

ALAC لذا فإنھا كانت مجموعة واسعة من المواضیع التي تم بحثھا. یتم نشر جداول ،

 األعمال علنا ویمكنكم النظر إلیھا. 

تقد أنھ بعد ھذا االجتماع ستكون ھناك عودة إلى ما كانت تفعلھ اللجنة االستشاریة أع

الحكومیة عادة، وستكون ھناك خمسة أو ستة مجاالت في كل اجتماع. ویتم اآلن مناقشة 

أكثر من مجال. لذلك فإن ھذا اجتماع سیئ في حالة النظر في ما یفعلونھ، وھذا مثال 

فھناك جدول أعمال منظم مع خمسة  -ع، یجب أن نعود إلى سیئ، ولكن بعد ھذا االجتما

أو ستة مجاالت، وأعتقد أن [غیر مسموع] بعض الوقت للعودة إلى الوضع الطبیعي بعد 

 الجدید. شكًرا. gTLDبرنامج 
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 تفضل. جیني إیلیرز: 

 

تعمل الحكومات عادة على نھج یتمیز  GACو  ICANNمثلما یجري العمل خارج  شخص غیر محدد: 

باالرتفاع واالنخفاض. سؤالي لكم ھو ما ھو تأثیر اللجنة االستشاریة الحكومیة على 

على قرارات أو  ICANNوالعكس بالعكس. وما طبیعة تأثیر  ICANNسیاسات 

 سیاسات اللجنة االستشاریة الحكومیة؟ شكًرا.

 

االستشاریة الحكومیة ال تضع السیاسة، بل إنھا تعطي  أوال وقبل كل شيء، اللجنة تریسي ھاكشو: 

المشورة، وھذه ھي حدودھا. وأنا ربما أختلف معك في قول أن الحكومات كلھا من 

أعلى إلى أسفل. فإنا أعتقد أن الكثیر من الحكومات یعتقدون أنھم بالتأكید أكبر من 

العالم ھي من أعلى الوصف الممنوح لھم، لذلك لن أقول بالضرورة أن كل حكومة في 

إلى أسفل، ولكن أنا متأكد من أن بعضھا ھكذا . كما أن اللجنة االستشاریة الحكومیة ال 

 تزال مجموعة من الحكومات كما تطلقون علیھا.

إن اللجنة االستشاریة الحكومیة ال تصنع السیاسة، بل تقدم المشورة بشأن السیاسة.  

قلیال. أُخذت اللجنة االستشاریة الحكومیة وسأحاول أن أجیب على سؤالك بشكل مختلف 

من قبل  ICANN. تصنع سیاسة ICANNعلى حین غرة عدة مرات من قبل سیاسة 

المنظمات الداعمة التي عادة ما تأتي في وقت متأخر جدا لمراجعة السیاسة واتخاذ 

 قرارات حاسمة أو تقدیم مشورة بشأنھا. فما تفعلھ ھذه المنظمات اآلن الستخدام ھذا

النھج، وقد أدركت اللجنة االستشاریة الحكومیة أنھا ال یمكنھا االستمرار في تقدیم 

المشورة بعد ھذه الحقیقة، لذا فإنھا تأتي إلى العملیة مبكًرا، ویطلق على ذلك اشتراك 

 PDP. إنني متأكد من أنكم سمعتم عن PDPاللجنة االستشاریة الحكومیة المبكر في 

عضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة یأتون إلى العملیة في وقت وأ PDPبالفعل، لذا فإن 

 مبكر جدا بحیث یمكنھم التعلیق على طول الطریق.
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 العالقات المتبادلة العكسیة. سیدة غیر معروفة: 

 

من المفترض أن تكون ھناك عالقة متبادلة بین اللجنة االستشاریة الحكومیة  تریسي ھاكشو: 

واللجنة االستشاریة الحكومیة. وقد صممت ھذه األمور  GNSO، وبین GNSOو

لخلق طرق جدیدة للعمل، ففي حالة ظھور سیاسة جدیدة ال تقوم اللجنة االستشاریة 

وبینھا  SOالحكومیة بتقدیم المشورة في اللحظة األخیرة وتخلق نوعا من التواصل بین 

ھ من الصعب اإلجابة من ھي. وأنا ال أعرف ما إذا كانت ھذه إجابة ھذا السؤال، ألن

اللجنة االستشاریة الحكومیة، ألن اللجنة تتكون من حكومات متعددة، وال أستطیع أن 

أقول بأن اللجنة االستشاریة الحكومیة لھا طریقة واحدة للعمل في مجال السیاسة، ألنھا 

 ال تصنع السیاسة، بل تقدم المشورة فقط.

 

اسات التي تتحدث عنھا وتعمل علیھا اللجنة االستشاریة في حالة التفكیر في السی جیني إیلیرز: 

. حیث ICANNالحكومیة نجد أنھا بنفس الفكرة األساسیة التي تعمل علیھا باقي مجتمع 

، GNSOتتحدث اللجنة االستشاریة الحكومیة عن نفس األشیاء التي تتحدث عنھا 

طنیة أو القانون وذلك من منظور السیاسة العامة. أي شيء یؤثر على الحكومات الو

یمكن أن تنظر فیھا، وقد  GNSOالدولي. إنھا تماما وجھة نظر مختلفة، وبالتالي فإن 

على  PDPینظر مختلف الناخبین في "كیف یؤثر ھذا على عملي؟ لذلك سأشارك في 

أساس ذلك. كیف یؤثر ھذا على عدم الربحیة؟" تبحث اللجنة االستشاریة العامة في 

المستخدمین النھائیین. وتبحث اللجنة االستشاریة الحكومیة في  كیفیة تأثیر ذلك على

كیفیة تأثیر ذلك على الحكومات، ولكن كیف یؤثر ذلك على القوانین الوطنیة للبلد الذي 

أنا فیھ؟ إنھ ھذا یؤثر على البلد الذي أعمل فیھ كممثل للحكومة، وھذا ما كان تریسي 

 یتحدث عنھ في وقت سابق. 

جتماعات اللجنة االستشاریة الحكومیة الرجوع والقول باالستماع عندما لماذا یتم في ا

. إنھم یسمعون ویفكرون في ذلك، ثم GNSOتجتمع اللجنة االستشاریة الحكومیة مع 
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قد أتت بھذا ویجب علینا اآلن تقدیم المشورة بشأن  GNSOیعودون لیقولوا: "إن 

ن ما یفعلونھ في الواقع ھو أن تصبح ذلك." ولذلك فإن ھذا االشتراك المبكر مھم حقا، أل

 أكثر نشاطا في العملیة في وقت مبكر. وھذا ال یؤثر بالضرورة على العملیة، ألن اللجنة

 قبل االكتمال.  PDPاالستشاریة الحكومیة ال تزال لجنة استشاریة، ولكنھا لم تنظر في 

قبل االكتمال، ولكنھا تعلم أنھا سیأتي. إن اللجنة  PDPكما أنھا ال تقدیم المشورة بشأن  

ھل قرأ أي  -تواصل عملھا من أجل تكوین فكرة والقدرة على تأطیر عملھم ومناقشاتھ 

؟ ھذه وثیقة طویلة ویجب إعدادھا للجنة االستشاریة الحكومیة ألنھا ال PDPشخص 

أن ھذا قد تغیر في  بل تجتمع وجھا لوجھ. ال أعتقد -تجتمع عبر البرید اإللكتروني 

الوقت الذي توقفت فیھ عن العمل مع اللجنة االستشاریة الحكومیة، ولكن اللجنة تصل 

 إلى إجماع وجھا لوجھ.

 161یبدو أن ھذا الیوم طویل، ولكن الوقت قصیر. إنھ اجتماع یستمر أسبوعا لـ  

یفیة تأثیر حكومة من أجل التوصل إلى إجماع بشأن بعض القضایا السیاسیة الخطیرة وك

ھذه القضایا على الناخبین. ھل ھذا یوضح األمور بشكل أفضل عند تقدیم المشورة إلى 

"ھذه ھي الطریقة التي تؤثر على قوانین الحكومة، وما إلى  ICANNمجلس إدارة 

لیقول "قد ترغب في التفكیر في ھذا قبل  ICANNذلك" نحن نقدم المشورة لمجلس 

 تنفیذ ھذه السیاسة."

، أن ینظر في ھذه المشورة ثم یخبر اللجنة ICANNلى المجلس، وفقُا للوائح یجب ع 

 مع وضع ھذه األمور في االعتبار" أو یقول: PDPویقول "لقد قبلنا المشورة، وسوف ننفذ 

تستغرق  PDP"فكروا في ھذا األمر قلیال أو أننا لن ننفذ" إنھا عملیة طویلة. كما أن 

 یة مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة وقًتا طویًال أیًضا. وقًتا طویًال، وقد تستغرق عمل

إذا رفض المجلس المشورة ینبغي لھ إعطاء المبرر. ویجب أن تكون ھناك بعض 

المناقشات بین اللجنة االستشاریة الحكومیة والمجلس. وال بد من فھم ھذه المناقشات. 

ھمیتھا. وعلى المجلس أن وعلى اللجنة االستشاریة الحكومیة أن تشرح للمجلس سبب أ

یشرح سبب رفض المشورة، سواء كان الرفض ألسباب قانونیة، أو ألن ھذه النصیحة 

 تقوم على قوانین منطقة واحدة أو ما إلى ذلك. فھي عملیة مثیرة تستحق المشاھدة.
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اللجنة  أثار جیني مسألة المصلحة العامة، لذا یجب العود مباشرة إلى أماكنكم. تعتقد تریسي ھاكشو: 

الحكومیة والحكومات في اللجنة االستشاریة الحكومیة بأنھم یعملون من أجل  االستشاریة

المصلحة العامة. سواء كنت تتفق مع ذلك أم ال فأنا ال أعتقد أنھا قضیة. فالحكومات 

ترى أن ھذا ھو عملھم. ألنھم یعملون لخدمة المصلحة العامة. إن تعریف المصلحة 

 لجدل ینتج عن عملیة المساءلة، كما أن ھناك تعریفات مختلفة لذلك.العامة أمر مثیر ل

ترى الحكومات أن المصلحة العامة والسیاسة العامة متطابقان ومن وجھة نظر  

الحكومة فإن المصلحة العامة والسیاسة العامة یتم وضعھما من قبل الحكومات. وقد 

صاصھم والمصلحة الوطنیة. یطلق البعض علیھا اسم السیاسة الوطنیة في دوائر اخت

كانت  GNSOفھم قد یستخدمون تلك الكلمات، ولكن عندما أثرت ھذه المسالة عن 

مسألة مربكة للغایة، ألن السیاسة العامة قد ال تساوي السیاسة الوطنیة من وجھة 

 نظرھم، وھذا ھو مكمن الخالف.

أن یفھم الجمیع الفارق  لذلك یوجد المزید من العمل لیتم القیام بھ. وأعتقد أنھ بمجرد 

البسیط ویدركوا الرأي اآلخر تتم اإلجابة على سؤالك بشأن ما إذا كانت اللجنة 

تعمل مع اللجنة االستشاریة  ICANNأم أن  ICANNاالستشاریة الحكومیة تعمل مع 

 الحكومیة، ألن الناس یفھمون بعضھم البعض عند ھذه النقطة وقد یعملون مًعا بعد ذلك. شكًرا.

 

أنا أیضا من الحكومة، وأعرف حكومتي لیست في اللجنة االستشاریة الحكومیة، لذلك  الیفوم ھایلو أبرھة: ھ

أسأل ھذا السؤال، ھل ھناك أي شرط لمن یقر ھذا الطلب؟ ألنھ في حالتنا، یوجد لدینا 

إدارتین في الحكومة. لدینا وكالة حكومیة منفصلة تتناول األمن السیبراني وزارة 

یا معلومات واتصاالت مستقلة. لذلك تقدم رئیس األمن السیبراني لعضویة تكنولوج

اللجنة االستشاریة الحكومیة ولم یحصل على أي رد حتى اآلن. سألت مدیر إشراك 

أصحاب المصلحة األفارقة وقال إن وزیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت قد یقر 

 ء أو أي شخص آخر شرط لذلك؟ذلك. ھل ھناك أي شرط للعضویة؟ ھل لرئیس الوزرا

السؤال اآلخر ھو، لماذا یقتصر دور اللجنة االستشاریة الحكومیة على أن تكون  

 -استشاریة؟ قد ترى الحكومات ھذا 



 AR جلسات الزمالة المسائیة –مراكش 

 

 45من  35صفحة 

 

 عظیم. تریسي ھاكشو: 

 

 كان ھذا سؤال سھل في البدایة. جیني إیلیرز: 

 

الحكومیة والسلطة التنفیذیة للجنة حسًنا، السؤال األول، أمانة اللجنة االستشاریة  تریسي ھاكشو: 

االستشاریة الحكومیة والقیادة ال تتدخل في الشؤون الداخلیة. ھذا واضح كما یبدو. ما 

حدث ھو أنھ قد یكون ھناك رسالتین إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة جاء فیھما "نحن 

لفعل. قد ال ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة" فمن الممكن أن یكون ھذا قد حدث با

تعرفون ذلك، ولكن من الممكن أن یكون قد حدث ذلك. لقد حدث ذلك من قبل. وما 

حدث بعد ذلك ھو أنھم قد كتبوا إلى أي شخص قائلین "الرجاء حل ھذه المشكلة" ألنك 

 إذا كنت ترید أن تكون ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة یجب أن یكون ذلك من السلطة.

وستقبل األمانة / المدیر التنفیذي ھذا كممثل للجنة االستشاریة الحكومیة. كما أنھا ال  

تسأل بشأن ما إذا كان الممثل من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات أو وزارة 

 األمن السیبراني. إذا قالت الحكومة أن ھذا ھو ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة سیكون

 وھذا حدث من قبل، جیني أن تعرف ذلك. -ثالثة أو أربع وزارات ھناك خطابین أو 

 

 أكثر من مرة. جیني إیلیرز: 

 

بقولك أن ھذا ھو ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة، قد ال تجد أي إجراءات یجري  تریسي ھاكشو: 

إن قیادة اللجنة االستشاریة الحكومیة ال تقرر من ھو اتخاذھا بسبب الخالف الواضح. 

ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة، "حسًنا، ھذا ھو ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة." 

فھي ال تفعل ذلك. وال تقول "إذا كتب الوزیر ھذا ھو ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة 
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ھو دور األمانة أو القیادة، لذلك قد مقابل [غیر مسموع]. حسنا، ھذا أقل." لیس ھذا 

تجدون بعض الخالف ھناك. وأعتقد أنھ من المفید جًدا العمل مع نائب الرئیس لحل تلك 

لالتصال مع  ICANNالمسألة، ألن ذلك قد یكون أكثر من مجرد طریقة لموظفي 

مثلین الحكومة لإلشارة إلى أنھ قد تكون ھناك العدید من الحاالت التي توجد فیھا عدة م

 للجنة االستشاریة الحكومیة من بلد معین. ھناك ممثل وبدیل وھم من وكاالت مختلفة.

 

 ومستشار. جیني إیلیرز: 

 

نعم، مستشار فني واحد، وربما یكون للمنظم ممثل في اللجنة االستشاریة الحكومیة من  تریسي ھاكشو: 

االجتماعات، وقد البلد (أ) وستكون الوزارة ھناك أیضا. وسیأتي كالھما لحضور 

یتعرفون على بعضھما، ولكنھما سوف یتقابالن في االجتماع. لقد حدثت مثل ھذه 

األشیاء من قبل وال یمكن للسلطة التنفیذیة أو أمانة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 السیطرة علیھا.

 سؤال ثاني. 

 

 لم أتلقاه. جیني إیلیرز: 

 

إلى اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة اآلن وغدا في  ھناك متحاورین، وإذا ذھبت تریسي ھاكشو: 

فھذا حقا محور نقاش اللجنة االستشاریة  -الصباح قد تسمع أن النقاش یدور حول 

الحكومیة اآلن. فلماذا اللجنة استشاریة فقط؟ حسًنا، اسمحوا لي أن أقول أن اللجنة 

. ولیست ICANNن صنع االستشاریة الحكومیة ال وجود لھا من تلقاء نفسھا، فھي م

ITU لذا قررت .ICANN  أنھا ترغب في الحصول على المشورة من الحكومات
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وأنشأت لجنة استشاریة للحصول على ھذه المشورة، كما أن ھناك لوائح خاصة بمنظمة 

ICANN  ولوائح خاصة باللجنة ولكنھا موجھة من لوائحICANN. 

ناقشات التي دارت في دیسمبر الماضي في إن المناقشة تدور اآلن وأعتقد أنھا تشبھ الم 

رفیع المستوى بشأن الحدیث عن المساواة بین الناس. ولكن في منظومة األمم اجتماع 

كان المجتمع المدني والجھات الفاعلة األخرى لیسوا على قدم المساواة مع  المتحدة

 الحكومات.

جھات الفاعلة على قدم لذا فإن ھذا القرار أو البیان نوع من الخالف. وذلك لوضع ال 

، یبدو أن ICANNالمساواة في مجال اختصاصھا. وھذا ما یحدث. واآلن وفي عالم 

األمر مختلف. فأنا أقول لك ألنھ وفقا للحكومات وبعض الھیئات نجد أن ھذا یعني أن 

 العملیات الخاصة على سبیل المثال یمكن أن تضع السیاسة.

و الفرق بین ذلك، ولكن إذا نظرت بإمعان في واآلن دعوني أقول [غیر مسموع] ما ھ 

 -اللوائح، سترى أنھ ال یوجد فرق كبیر من حیث المساواة بین ما یحدث، ألن النصیحة 

تحتاج إلى أن ینظر فیھا المجلس بعنایة جنبا إلى جنب  -كما قال جیني في وقت سابق 

ى صناع السیاسة مع السیاسة، وفي بعض الحاالت تكون ھناك ثمة حاجة إلى العودة إل

والقول "بناء على استشارة اللجنة االستشاریة الحكومیة الصادرة في المصلحة العامة، 

 یرجى إجراء ھذه التغییرات."

من وجھ نظر بعض الناس فإن ھذا یعد أقوى من السیاسة. ألن ھذا یأتي بعد الحقیقة  

"ال نصنع السیاسة"  فھو أكثر قوة. ومع ذلك قد تعتقد الحكومات بأنھ أقل قوة، ألننا

وتعتبر ھیئة المحلفین خارج ذلك. ھناك وجھات نظر ھنا وفي كل مكان على ذلك. فإذا 

كنت ترید أن تسمع وجھات النظر ھذه اذھب غدا واستمع إلیھا، ألن ھذا ھو ما یحدث 

 اآلن. فھذه المناقشة تجري ونحن نتكلم.

 

و سؤالین. أو ثالثة أسئلة. فقد تلقیت أنا ثالثة أسئلة. یا لدینا من الوقت ما یكفي لسؤال أ سیدة غیر معروفة: 

 إلھي، ھل تلقیت أربعة أسئلة؟
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لقد شاھدت الیوم جزءا من النقاش حول األمن العام. السالمة العامة، نعم، حیث رأیتھم  فابریشیو بیسوا: 

ھذا قد شرحوا بعض األشیاء األساسیة جدا، مثل كیف تعمل الملكیة الفكریة وأشیاء من 

القبیل، مما جعلني أعتقد أن معرفة الناس مثل ممثلي اللجنة االستشاریة الحكومیة لیست 

 متماثلة.

أقوى من  ICANNوقد سمعت أمس خالل ندوة عامة شخصا یقول "متى ستكون  

یمكنھا أن تقول ال فقط". ألیس ھذا  ICANNالحكومة؟" كما تقول الحكومات بأن "

رى إذا كان ھناك بعض البلدان التي یوجد بھا أشخاص شيء غیر عادل بطریقة أو بأخ

على علم تام بما یجري، وأشخاص لیسوا على علم بذلك في نفس البلد ویحاولون 

 الوصول إلى توافق حول شيء ما؟

وعالوة على ذلك، ھل ھناك نوع من التدریب األساسي أو شيء من ھذا القبیل لممثلي  

 یكونوا أكثر وعًیا بكیفیة عمل األشیاء وماذا یجري؟اللجنة االستشاریة الحكومیة بحیث 

 

نعم ونعم، اإلجابتان سھلتان. فھذه مسألة غریبة، وخاصة بالنسبة للبلدان النامیة، لذلك  تریسي ھاكشو: 

شخص، عشر  100ستجد في اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة، التي یشارك بھا 

ي حین ترى أن البلدان األخرى صامتة وال دول أول أقل تتحدث عن االجتماع بأكملھ. ف

یعرف أي منھا ما یجري. وھذا جانب واحد من المسألة، فھم ال یستطیعون التحدث عن 

 ھذا الموضوع ألن ال موقف لھم وال رد فعل. وھذه ھي المسألة.

قد ال تكون على درایة، وھذا صحیح. وھذا ما كان معترف بھ من قبل اللجنة  

یة، كما شّكلوا [غیر مسموع] مجموعة عمل یشكل بناء القدرات االستشاریة الحكوم

جزء كبیر منھا، وعلى الرغم من أننا حاولنا بناء القدرات من قبل، مع أعضاء جدد 

على وجھ الخصوص، إال أنھا منا زالت غیر مستدامة. ال یوجد مكان یمكنك الذھاب 

 یة تحدیدا عند الطلب.إلیھ والحصول على معلومات عن اللجنة االستشاریة الحكوم

والحصول على معلومات عنھا، ولكن ربما تكون قضایا  ICANNیمكنك الذھاب إلى  

اللجنة االستشاریة الحكومیة غریبة ومختلفة، وربما تحتاج وجھات النظر إلى توضیح 
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 ICANNبسیط، وھذا ما یجري إصالحھ ویتم االعتراف بھ، ونحن نعمل مع فریق 

وكذلك داخل اللجنة االستشاریة الحكومیة إلصالح ذلك، ولكن ھذا لیس من العدل. وأنا 

أوافق على أنھ لیس من العدل أن یأتي الناس إلى اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة 

وھم لیسوا مطلعین اطالًعا تاًما بسبب عدم فعالیة الموارد. ویقوم شخص واحد فقط 

یا االتحاد الدولي لالتصاالت وكذلك منظمة الدول وقضا ICANNبمتابعة قضیة 

األمریكیة، فضال عن القضایا األخرى، وقد ال یكون لدیھم الوقت لإلطالع قبل 

االجتماع. أو قد ال یفھمون ما یناقشون، ومن المھم جدا أن یكونوا على علم حتى 

 یتمكنوا من المشاركة، لذلك ھذا صحیح.

 

 ICANN 52موعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة. منذ اجتماع سؤالي یخص مج مایكل الیشیبو: 

 .ICANN 53سنغافورة تم تشكیل فریق عمل السالمة العامة. وقد ظھرت في سنغافورة 

لجنة استشاریة لالستقرار األمني ولجنة استشاریة لألمن  ICANNیوجد لدى 

لماذا یندرج فریق  واالستقرار تؤدي نفس عمل فریق السالمة العامة. ولكن ال أعرف

 ، على عكس اندراجھ تحت الحكومة؟SSOCالسالمة العامة تحت 

 

أنا أتفق معك في ھذا السیاق. حیث تختلف قضیة السالمة العامة واألمن واالستقرار  تریسي ھاكشو: 

تماما. كما أن السالمة العامة وتطبیق القانون مسألتان مختلفان تماًما. إذا نظرتم إلى 

تشاریة لألمن واالستقرار تجدوا أن بھا عضو إنفاذ قانون واحد في الوقت اللجنة االس

شخص. كما یتكون فریق  Xالراھن، [غیر مسموع]. ھذه لجنة استشاریة تتكون من 

ونیف من أعضاء اللجنة  160السالمة العامة باللجنة االستشاریة الحكومیة من 

 ون. االستشاریة الحكومیة، فضًال عن وكاالت إنفاذ القان

 یوجد في بعض البلدان مبنى یعادل مكتب التحقیقات الفیدرالي في الوالیات المتحدة أو یوجد 

 والقراصنة األخالقیین SITs] وCSITsبھا [غیر مسموع] شرطة وجیش وأمن سیبراني [

إلى  نفسھا ال تغطي. وفي حالة النظر SSACوأي عدد من المنظمات الرسمیة، ولكن 

 ي استقرار الجذور. ویغطي فریق السالمة العامة قلیال فوق ذلك.ما تغطي تجدونھا تغط
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ستكون بمثابة إثراء متبادل، وسیكون ھناك بعض التداخل،  SSACنعم، إن قضایا  

. على سبیل SSACولكن فریق السالمة العامة یشمل عددا من القضایا أكبر من 

 WHOISة ال تغطي ذلك. ویتم تغطیة قضی SAAC، لكن WHOISالمثال، قضیة 

. وھذه واحدة من القضایا الرئیسیة في SSACعن طریق [غیر مسموع] ال عن طریق 

الوقت الراھن، لذلك أختلف مع كونھما متماثلین ألن السالمة العامة تشبھ المصلحة 

 العامة، ومن المتصور أن اللجنة االستشاریة الحكومیة ھي الموطن الطبیعي للسالمة العامة

یبراني المختلف قلیال، أو السالمة أو األمن الذي یعد قضیة محددة في مقابل األمن الس

 . ھل ھذا واضح؟ السالمة العامة وتطبیق القانون ھو في الحقیقة ما یتم تناولھ.SSACمع 

 

 تفضل. سیدة غیر معروفة: 

 

أنا أعلم أن اللجنة االستشاریة الحكومیة لدیھا الكثیر من مجموعات  -سؤالي ھو حسًنا.  شخص غیر محدد: 

العمل. مثل مجموعة العمل من أجل السالمة العامة والمناطق المحرومة من الخدمات. 

فمن یعمل في ھذه المجموعات؟ ومن وجھة نظري فإن اللجنة االستشاریة الحكومیة 

نھم قلة. فمن یعمل في ھذه المجموعات العاملة؟ تضم بعض الممثلین، یمكنني أن أقول أ

وھل یمكنني كزمیل، التطوع في ھذه المجموعات باعتباري أعمل في الحكومة في 

 بلدي، ولیس كممثل. وھل یمكنني المشاركة في ھذه المجموعات أو التطوع؟

 

ة. ولیست ھناك قیود مثلما قلت آنًفا یجب االتصال مع ممثل اللجنة االستشاریة الحكومی تریسي ھاكشو: 

على من یمكنھ العمل في المجموعة العاملة إذا كان تحت رعایة اللجنة االستشاریة 

الحكومیة. وإذا قال ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة من بلدك "أود منك المشاركة في 

ھذه المجموعة العاملة إذا كنت من المتخصصین في ھذا المجال"، فأنا ال أعتقد أن 

 جیني سیوضح ذلك. -سبب لـ ھناك أي
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أعتقد أن السؤال ھو ... إن مجموعات عمل اللجنة االستشاریة  -سأحول التوضیح  جیني إیلیرز: 

 التطوعیة. GNSOالحكومیة تعمل بشكل مختلف عن مجموعة عمل 

 

 نعم، مختلف جًدا. تریسي ھاكشو: 

 

ي مجموعات داخلیة، ولكن إذا تم إن مجموعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة ھ جیني إیلیرز: 

فتحھا كمجموعة عمل داخل المجتمع فإن ھذا قد یكون فرصة في مرحلة ما. ولكن فیما 

یخص النقطة التي أثارھا تریسي، فإنھ إذا كنت في الحكومة یجب التواصل مع ممثل 

 اللجنة االستشاریة الحكومیة. 

 

د. لست متأكدا مما إذا كان ھذا واضح أم ال، نعم، إن األمر صحیح على وجھ التحدی تریسي ھاكشو: 

فمجموعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة لیست مجموعات عمل عامة. فھي لیست 

عامة على اإلطالق. حتى مجموعة عمل السالمة العامة لیست مجموعة عامة، فھي 

مجموعة عمل باللجنة االستشاریة الحكومیة، ولكن إذا كنت من الحكومة یجب أن 

تواصل مع ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة والتحدث إلیھ وھلم جرا، ویقول ممثل ت

اللجنة االستشاریة الحكومیة: "أود جون سمیث كخبیر في ھذا المجال للمساعدة في 

مجموعة عامل اللجنة االستشاریة الحكومیة"، وأنا ال أعتقد أن ھناك سابقة لذلك، ولكن 

. وذلك إذا قدم ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة المشورة أنا ال أرى أنھا ستكون مشكلة

 لألمانة أو الرئاسة التي یجب أن تشارك فیھا.

ولكن ال أعتقد أنھا ستكون مشكلة، إذا كان ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة ھو  

 المدخل.
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لسؤال ألنني بحاجة إلى السؤال األخیر، أرید منك الجلوس لثانیة بعد اإلجابة على ھذا ا جیني إیلیرز: 

التعامل مع أمرین. لقد انتھى الوقت وجمیعنا متعب، وأنا منھك جًدا، ولكن لدینا سؤال 

 آخر. فھذا ھو آخر سؤال، وال أریدكم أن ترفعوا أیدیكم، ولكن تفضلوا.

 

ال بأس. آخر سؤال: ذكرت في وقت سابق أن ھناك عدد محدود من ممثلي اللجنة  شخص غیر محدد: 

تشاریة الحكومیة یحضر جلسات اللجنة، ھل ھناك أي احتمال لدیك للتخطیط االس

إلجبار أو تشجیع ھؤالء الممثلین لحضور الجلسات، أو متى سیكون ھناك بعض أحداث 

ICANN التي یمكنھم فیھا التعبیر عن دعمھم أو اإلجماع؟ 

 

األكثر ھدوءا على الكالم في السؤال ھو تشجیع أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة  جیني إیلیرز: 

 االجتماعات أو أن تكون ھناك وسیلة تجعل األعضاء یتكلمون؟

 

 قدر اإلمكان. ٪100من ھذه الوسائل التشجیع على أن یصبح الحضور  شخص غیر محدد: 

 

 حكومة في غرفة اللجنة االستشاریة الحكومیة. 161حسًنا،  جیني إیلیرز: 

 

دولة في األمم المتحدة أو شيء من ھذا القبیل،  240أعتقد أن ھناك یا للعجب. نعم،  تریسي ھاكشو: 

، لذلك فإن ھناك [التوجھ] في أن تكون جمیع البلدان ممثلة في اللجنة االستشاریة 200

الحكومیة. وھذا ھو األمر األول، وسیكون عظیًما. وھناك [ضغط] أن تجعل كافة الدول 

اجتماعات اللجنة. كان دعم السفر مخصص في اللجنة االستشاریة الحكومیة أن تحضر 

 - 30إلى  25دولة، وكان یكتب حرفیا كل اجتماع ألنني أعتقد أنھ ارتفع من  30فقط لـ 
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 .6ارتفع الرقم من  جیني إیلیرز: 

 

، ھناك الكثیر من االھتمام من الدول غیر القادرة على الحضور، 30، 25، 20، 6 تریسي ھاكشو: 

دولة. ولكنني متأكد من  100بتمویل  ICANN، لذا ال یمكن أن تقوم 30ولكن عددھم 

 أنھا ترغب في الحضور، ولكن من الصعب أن یحدث ذلك، وأنا متأكد من أنھا ال تستطیع.

 

 [غیر مسموع] جیني إیلیرز: 

 

 نعم، إن المشاركة عن بعد متاحة، ولكن لیس لدینا ممثلین في اللجنة االستشاریة تریسي ھاكشو: 

الحكومیة، ولكن من الصعب أن تتم المتابعة عن بعد. وھذا صحیح بالفعل. كما الطریقة 

التي تتم بھا المناقشات صعبة قلیال، ولكن على الرغم من ذلك ھناك اھتمام. وأتصور 

أن یأتي یوم یعمل فیھ كل شيء بشكل جید ویكون ھناك تمویال متاحا وغرفة كبیرة 

تخیل  -دولة أو أكثر على المائدة  200ث سیكون ھناك تكفي للمناقشات وھلم جرا، حی

في غرفة اللجنة االستشاریة الحكومیة لمناقشة بیان اللجنة االستشاریة الحكومیة.  -ذلك 

 سیكون ذلك ممتًعا.

 

 نعم. سیدة غیر معروفة: 

 

ام ھو فیما یخص وجود سبل خارج اللجنة االستشاریة الحكومیة، نعم، والمنتدى الع تریسي ھاكشو: 

وسیلة جیدة للغایة. وأعتقد أن الدول التي تلتزم الصمت في غرفة اللجنة االستشاریة 

الحكومیة یتحدث الكثیر منھا خارج اللجنة في مناطقھم، لذلك ھناك اجتماعات إقلیمیة 
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تعقدھا اللجنة االستشاریة الحكومیة. ولكن ال تسمى ھذه االجتماعات باجتماعات اللجنة 

كومیة، األمر الذي سیجعل الحكومات األفریقیة والحكومات آسیا االستشاریة الح

والمحیط الھادئ تجتمع وھلم جرا، وربما یكون ممثلي اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ھناك. وھناك وسیلة أخرى ھي العمل في ما نسمیھ الممرات والھوامش، حیث یمكن 

الرئیسیة وتعمل على الھامش  إیجاد الكثیر من الدول التي ال ترفع أصواتھا في الغرفة

 أو بنفسھا، ویطلق على ذلك العمل على الھوامش. 

إذا وجدت أن الدول الرئیسیة، مثل الوالیات المتحدة، تقف كمتحدث كبیر في اللجنة  

االستشاریة الحكومیة، فأنھا قد تطلب من بلد أصغر أن تأتي و، "اسمحوا لي أن 

وما إلى ذلك. وكثیرا ما یحدث ذلك في  أعرض ھذا لكم" وتسمع وجھة نظرھا ھناك

 -فترات االستراحة الطویلة جدا، ومن الممكن رؤیة الدول الكبرى مجتمعین وجالسین 

ویدعون البلدان الصغیرة للحدیث عن القضایا التي یریدون  -إما عن عمد أو غیر ذلك 

 إثارتھا في االجتماع أو خارج االجتماع.

جتماعات الحكومیة التقلیدیة. حیث یمكن أن تتحدث إلى ھناك سبل من ھذا القبیل في اال 

ممثل آخر، ورفع مشكالتھا ألنھا قد ال تكون قادرة على رفع المشكلة، ألنھا قد ال تكون 

مخولة بالحدیث عن ھذه المشكلة، ولكن إذا كانت القضیة مع بلد محددة فإنھا یمكنھا 

ن المشاكل. إن مثل ھذه األشیاء رفعھا مع ممثل آخر من المخولین بالحدیث حول عدد م

 تحدث في اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 

 -تریسي، شكرا لكم، أعتقد أن ھذه كانت مناقشة جیدة جدا. إذا رأیتم تریسي یتجول  جیني إیلیرز: 

 

 [غیر مسموع] شخص غیر محدد: 
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عشق تریسي، فھو إذا رأیت تریسي، ال تعطیھ استراحة بأوامري الصارمة. فأنا أ جیني إیلیرز: 

 -زمیل، لذلك أعطیتھ استراحة قصیرة، ولكن علیك إیقافھ وسؤالھ إذا ما كان یستطیع 

معرفة ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة الخاص بك، حیث یمكنھ على األقل توجیھك 

 نحو الطریق الصحیح، كما أنني أعرف ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة الخاص بك.

 

 أشعر بسعادة [غیر مسموع] الحریة. تریسي ھاكشو: 

 

نعم، أي شيء یمكن أن یفعلھ أي منكم إذا كانت طریقتكم من خالل ممثلكم اإلقلیمي،  جیني إیلیرز: 

فھذا فریقي أعرف كل أعضاءه وھم یخافون مني، لذا فإنني سوف أتعامل معھم في 

ا. وقبل أن یعرفكم جمیعً  ICANNالمدخل وسوف أتأكد من أن تمثیلكم اإلقلیمي في 

في  7:00أترككم ھناك أمران یجب معرفتھما، األمر األول ھو صباح الغد الساعة 

 RSSACو 7:00الساعة  SSACالغرفة األخرى التي كنا في الصباح، حیث سنعقد 

، حیث سیكون IPC، ثم دائرة األعمال بعد ذلك، وبعد ذلك سنستمع إلى 7:30الساعة 

 ھذا الصباح ملیًئا باألعمال. 

لذا یرجى االستعداد بأیة أسئلة قد تكون لدیكم لتلك الدوائر واللجان االستشاریة التي  

إلى دائرة الملكیة الفكریة. أیتھا السیدات، لتأتین  IPCسنسمع منھا. ویشیر االختصار 

قبل السماح لكن بالرحیل. أیھا  -فھذا الیوم العالمي للمرأة  -اللتقاط صورة معي 

 ادرة. شكًرا.الرجال، یمكنكم المغ

 

 [نھایة النص المدون]


