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الوقت  ونحن ملزمون بذلك. نحن على وشك البدء. شكًرا لتفضلكم بالجلوس في أماكنكم.  الرئيس شنايدر:

 يمر.

قوم باإلعداد لالجتماع مع مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى بقية فترة الظهيرة ونحن ن

 سوف تكون متاحة للنقاش حول المساءلة.

لقد حاولنا إبالغ مجلس اإلدارة مبكًرا بما يكفي، ليس  وقد حصلتم على الموجز الجديد.

ًرا بما يكفي فقط في ليلة أمس كما فعلنا في السابق، لقد حاولنا إشعار مجلس اإلدارة مبك

حول ما نتوقعه أو دعوة مجلس اإلدارة للنقاش معهم صباح الغد على أمل الحصول 

لذلك  على إجابات أكثر قوة من مجلس اإلدارة تزيد عما تلقيناه عدة مرات في السابق.

هذا هو السبب في أن لدينا قائمة طويلة بالنصوص التي أرسلناها إلى مجلس اإلدارة، 

ونتمنى أن يكونوا على استعداد وأقل عرضة للمفاجأة بسبب ما  تعداد.بحيث يمكنهم االس

ولكن بطبيعة الحال هذه قائمة كما التي كانت موجودة في وقت إرسالها  سنقدمه إليهم.

وقد تكون هناك إضافات على جدول األعمال أو تغييرات في  إلى مجلس اإلدارة.

 األولوية، وما إلى ذلك وهلم جرا.

أعطي الكلمة إلى توم من أجل االستعراض معنا سريًعا لقائمة المشكالت لكنني أود أن 

وبعد ذلك بالطبع، األمر عائد إليكم جميًعا في تحديد ما إذا كنا  التي نعاني منها إلى اآلن.

ال نزال نعتقد بوجوب طرح تلك المشكالت أو ما إذا كنا نعتقد بأن هناك مشكالت جديدة 

 يجب أن تطرح.

 شكًرا لك، توم، على التطرق بنا إلى تلك المشكالت. حسًنا.     

 شكًرا.     
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 شكًرا لك، توماس.     توم ديل:

 طاب مساءكم جميًعا.

منذ بضعة أسابيع اآلن، طالبت أمانة السر بموجب طلب من مجموعة القيادة الحصول 

على وجهات نظرها حول قائمة الموضوعات الداللية التي يجب طرحها  GACمن 

الحظوا أن االجتماع صباح يوم األربعاء،  جلس اإلدارة في اجتماع صباح الغد.على م

 8:30أو  8:45من المقرر له البدء في تمام الساعة  GACغًدا، بين مجلس اإلدارة و

البند األول من األعمال  --ومن ثم سوف يكون  وسوف يستمر لمدة ساعة أو يزيد قليالً.

 جتماع مع مجلس اإلدارة.صباح الغد هو اال GACبالنسبة لـ 

ولم تكن هناك أية اقتراحات إضافية أو  وقد تم تعميم قائمة الموضوعات الداللية.

، ومن ثم تم توجيه ذلك إلى ناحية دعم مجلس اإلدارة في GACاعتراضات من جانب 

ICANN.ومن ثم فإن مجلس اإلدارة لديه تلك المعلومات التي ترونها على الشاشة ، 

هنا يوم السبت، وهي مشكلة  GACاألولى المعنية باألمور التي ناقشتها  أما المجموعة

للجوالت الحالية والمستقبلية، وعلى وجه الخصوص فيما يخص  gTLDسياسة 

 .gTLDضمانات 

وفي  --رد مجلس اإلدارة، والذي  GACوسوف تتذكرون ذلك يوم السبت، ناقشت 

ي من المفترض طرحها، أعتقد أن حين كانت هناك بعض األمور الخاصة بالعملية الت

ترغب في مواصلة  GACومن غير الواضح أن  هذا كان الحس العام بالمناقشة.

إشراك مجلس اإلدارة في المادة الخاصة بالعديد من تلك الموضوعات، لكن هناك سبل 

 مراجعة التزامات المصلحة العامة. -على سبيل المثال-أخرى فيما يخص 

واألمر عائد إليكم فيما يخص ما  د أجرت بعض المناقشات.ق GACومن ثم أقول بأن 

 إذا كنتم تريدون طرح ذلك على مجلس اإلدارة أم ال حول الموضوعات الكبيرة.

ترغب في طرحها  GACكما أن هناك سؤال يخص أمور اإلجراءات وما إذا كانت 

على مجلس اإلدارة بطرق أفضل للتواصل فيما بين االجتماعات وتجنب سالسل 

 المراسالت المطولة، وهو ما كان يدور حوله العمل على الضمانات دائًما.
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كما أننا اقترحنا، باإلضافة إلى المجموعة األولى من الموضوعات، عدًدا من األسئلة 

وقد كانت  لمجلس اإلدارة من أجل النظر فيها، وقد كانت بعيدة األثر إلى أبعد حد.

في النقاش الناشئ حول  GACإلدارة إلى دور تتناول الطريقة التي ينظر بها مجلس ا

وتتذكرون أن هذا  المقصود باللفظ "المصلحة العامة" أو "المصلحة العامة العالمية".

 كان هو الموضوع الخاصة ببعض المناقشات السابقة.

وهو ماهية رؤية مجلس اإلدارة للدور  GACوهناك موضوع آخر اقترحته لجنة 

جارية بشكل جيد  ICANNلى أن أنشطة نموذج مساءلة بالنظر إ GACالمستقبلي لـ 

 اآلن.

 ICANNوهناك موضوع ثالث ويتعلق بكيفية نظر مجلس اإلدارة إلى أنشطة 

التي يجري تنسيقها من أجل تجنب تكرار العمل  GNSOوعمليات وضع سياسات 

وارتباك أصحاب المصلحة مع البدء في العمل على السياسات واألنشطة التشغيلية 

 جوالت المستقبلية.لل

كيف يعتزم مجلس اإلدارة إجراء تعقب أفضل للقبول، أو خالف ذلك، باإلضافة إلى 

أو السياسة  --لمراقبة وتقييم السياسة  ICANNكيف تخطط  ؟GACتنفيذ نصائح 

 العامة و/أو نتائج المصلحة العامة لقراراتها.

تراض عليها والتي تم إرسالها إذن تلك هي الموضوعات التي تم اعتمادها أو لم يتم االع

ولم يكن هناك أي رد فعل من مجلس اإلدارة على هذه المقترحات،  إلى مجلس اإلدارة.

ألن هذا كان منذ عدة أسابيع، وقد وقعت الكثير  --الحرية في  GACوبالطبع، فإن لـ 

يلة من األحداث خالل األسابيع القليلة الماضية، أو في حقيقة األمر، في األيام القل

بطبيعة الحال، حرية تعديل تلك المقترحات أو البدء من جديد إن  GACالماضية، لـ 

أرادت باإلضافة إلى تحديد أولويات األمور التي ترغب في طرحها على مجلس اإلدارة 

 في الغد، وربما يكون هناك مقترحات جديدة.

حاولة االستعداد قبل إذن هذا هو ما وصلنا إليه بالنسبة لألمور الخاصة بالعمليات في م

، تميل األحداث ICANNولكن بطبيعة الحال، مع اجتماعات  الحدث بعدة أسابيع.

 للوقوع بالقرب جًدا من االجتماع.
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 ومن ثم سأكتفي بهذا القدر.     

 شكًرا لك، توماس.     

 

خباري والذي ومرة أخرى، شكًرا لك على الموجز اإل شكًرا لك، توم على هذه المقدمة.  الرئيس شنايدر:

 كان مفيًدا للغاية.

وأنا أرى  ولدينا كل هذه القائمة من المشكالت. إذن من الناحية األساسية الكلمة إليك.

 ممثل المفوضية األوروبية يود التعبير عن نفسه باإلضافة إلى ممثل نيوزلندا.

 شكًرا.

 

 نعم، شكًرا جزيالً لك.   ممثل المفوضية األوروبية:

وقد أردت إضافة نقطة أخرى وقد  قطة بداية جيدة بالنسبة للمناقشة.أظن بأنه هذه ن

رأيت أنها قد تكون مفيدة، أال وهي مطالبة مجلس اإلدارة بأن يفسر لنا في غضون 

خمس دقائق، فهذه ليست مشكلة كبيرة، وتتعلق إلى حد ما بعملية اختيار مدير تنفيذي 

كما تعلمون، ما إذا كان هناك تنوع كاٍف  --جديد، باإلضافة إلى تقديم فكرة حول كيفية 

 فيما بين المرشحين، وما إلى ذلك، من أجل الحصول على نظرة عامة موجزة للغاية.

وأنا أتساءل عما إذا كان من المفيد إضافة ذلك. وبعد ذلك لن يعيق ذلك النقاش حول 

 جميع المشكالت األخرى.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 نيوزيلندا.
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 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    وزيلندا:ممثل ني

نود أن نقترح أن نضيف إلى جدول األعمال مناقشة التوقيت وأعباء العمل داخل مجتمع 

ICANN.  وكما ستعلمون من خالل المناقشة التي سنجريها معALAC أعتقد أننا ،

الهتمام لسنا المجتمع الوحيد الذي يرى بأن زيادة أعباء العمل من المشكالت التي يجب ا

التي  WHOISالجديدة وعملية  gTLDوأعتقد أنه يمكننا استخدام أمثلة نطاقات  بها.

وأعتقد أن هذا سوف يكون من المفيد مناقشته مع  يجري جدولتها كمثال على ذلك.

وحدها التي تحدد أعباء العمل، فإننا نقدر  GACمجلس اإلدارة في أنه في حين ليست 

هم، وبعض التوقعات وربا بعض اإلرشادات حول الكيفية المزيد من التخطيط من جانب

التي يمكن لمنظمات الدعم واللجان االستشارية من خاللها ضمان جدولة العمل بشكل 

 مناسب وأن ال نثقل كاهل المجتمع.

 

 وأعتقد أننا نحظى بالدعم الكامل حول طرح هذه المشكلة ألنها بالتأكيد تمثل تحدًيا.  الرئيس شنايدر:

مناسبة، هناك شيء أعتقد أنه لم يدرج على القائمة إلى اآلن، ولكن يجب علينا أن وبال

وهناك شيء لم أخبركم  نطلب من مجلس اإلدارة في حقيقة األمر المزيد من التوضيح.

به إلى اآلن أال وهو ما يتعلق بهذا الهيكل الجديد لالجتماعات، فيما يخص االجتماع 

عملية لمدة عامين في العمل على هذا الهيكل الخاص  --ال أدري  --"ب"، كان هناك 

باالجتماعات في عملية مستندة إلى المجتمع، باإلضافة إلى القرارات، والنتيجة من ذلك 

تمثلت في أن االجتماع التالي كان من المقرر أن يكون لمدة أربعة أيام، من يوم االثنين 

ا آخر من المقرر تحديده قريًبا إلى الخميس؛ ولم يعد كذلك في بنما ولكن في مكان م

 جًدا.

 At-Largeواآلن، في الجمعة الماضية كان هناك نقاش في اجتماع رؤساء منظمات 

، وما إلى ذلك، ICANNاإلقليمية لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية مع فريق عمل 

نا وال يمكن أو العديد من األشخاص قالوا بأن أربعة أيام غير كافية. --حيث الجميع 

 التوافق مع نظام األربع أيام.
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وبصرف النظر عن عدد األيام التي تحددونها لهذا  وقلت بأنه غير كاٍف تماًما.

لكن اآلخرين كانوا يطالبون  --االجتماع، لم يكن ذلك كافًيا أبًدا ألنه كان بها دائًما 

 لعامين.بتغيير ذلك الهيكل الخاص باالجتماعات الذي تم االتفاق عليه خالل عملية ا

لقد كنا نعمل طوال عامين من  وتعليقي بالنيابة عن نفسي قلت فيه لم ال نجرب ذلك.

وإذا ما قمنا اآلن بتغيير كل شيء إلى سابق عهده، ال أدري،  أجل االتفاق على ذلك.

خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، أًيا ما كان، بالطبع يمكننا شغل هذا الوقت، فلدينا 

األشياء التي يجب علينا القيام بها، لكن ربما كانت الفكرة أيًضا متمثلة في أن الكثير من 

هذا يساعدنا على أن نكون أكثر ابتكاًرا، وأكثر كفاءة وأن نغير من الطرق التي نعمل 

أنا ال أعترض على أن يتم  --لكنني قلت بأننا ال نعترض بالطبع على أن تكون  بها.

وبالطبع نود  .GACأتمكن من قول ذلك بالنسبة لـ  ولم تمديدها إلى خمسة أيام.

الحصول على المزيد من األشياء من أجل ملء هذا الوقت لكننا سوف نكون على 

استعداد للتماشي مع هذه األيام األربعة والتعرف على كيفية عمل ذلك قبل أن نتخذ 

 قراًرا من أجل االنتهاء من المقترح دون حتى المحاولة.

والبعض أيد  وقد وضع المشاركون مالحظاتهم. لرسالة التي قدمتها.تلك كانت هي ا

وال يزال األمر غير واضح، على األقل بالنسبة لي، حول طول ذلك  مقترحاتي.

االجتماع في شهر يونيو، وهو أمر شائك إلى حد ما بالنسبة لنا عن البدء في التحضير 

 يوم الخميس، وليس هناك أي وقت كاٍف فيما بينهما.

د األشياء التي يمكن أن تخرج عن ذلك هو أننا قد نظل ملتزمين بشكل رسمي بأربعة أح

أيام لكن سوف يكون هناك وقت غير رسمي، أًيا ما أطلقتم عليه، األحد قبل ذلك من 

المقرر أن يكون يوًما تحت تصرفكم إذا ما رغبت الدوائر في استخدام ذلك، وأن أدون 

بحاجة  ICANNبحاجة إلى توضيح، ألنني أعتقد أن لكننا سوف نكون  تلك المالحظة.

وهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت  إلى توضيح من أجل حجز أماكن االجتماعات.

وأنا أميل إلى مطالبة مجلس  فقط للفت انتباهكم. هناك قاعات متاحة يوم األحد أم ال.

س عن ماهية اإلدارة صباح الغد بأنه يجب عليهم إخبارنا بشكل نموذجي قبل الخمي

إطار العمل الذي ستكون لدينا القدرة فيه على التخطيط ألننا بحاجة إلى أن نكون 

 قادرين على البدء في التخطيط يوم الخميس.
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 إذن للعلم فقط، فإنني سوف أطرح هذه المسألة، ما لم يكن هناك اعتراض من جانبكم.

عداد للتماشي مع مدة األيام وأنا أقول بأنه إذا كنتم موافقين، أننا سوف نكون على است

األربعة، لكن إذا أراد المشاركون تمديد هذه الفترة، فإن لدينا ما يكفي من األشياء التي 

يجب العمل عليها، وسوف نقرر بعد ذلك يوم الخميس ما الذي يجب فعله إذا ما كان 

 لدينا يوم إضافي.

كم أيًضا بالطبع، التعليق كما يمكن هل طرحتها؟ هل أنتم موافقون على ذلك؟ --هل هذا 

لكنني أعتقد أنه يجب علينا الحصول على قدر من التوضيح من مجلس  بعد ذلك.

 اإلدارة حول طبيعة الخطة.

 شكًرا جزيالً لكم. حسًنا.

 وسوف نضيف ذلك إلى جدول األعمال.

 شكًرا.

أما األمر اآلخر فهو هذه المشكلة حول حوار المجتمع، نصف يوم، وهو أن نجتمع 

ميًعا ونناقش المشكالت مع الجميع، أود معرفة ما إذا كان من المفترض طرح هذه ج

المسألة على ملجس اإلدارة باإلضافة إليكم أيًضا، ألن ذلك كان من األشياء التي 

ناقشناها، بدالً من عقد اجتماعات ثنائية مع الجميع، وأننا سوف نحاول تجميع الجميع 

هل يجب علّي طرح هذه  ا قاله سباستيان صباح اليوم.مًعا ونناقش قضية واحدة، وهو م

 المسألة أيًضا، بأن تكون هناك مشكالت تخص من قام بذلك فقط؟

 والبعض متجهم )يضحك(. أرى الكثير يومئ برأسه إيجاًبا.

يجب عليكم إخباري بما يجب علّي القيام به. في التخطيط الخاص بنا، فإن الخطة هي 

وإلى اآلن، فإن اليوم مفتوح  ي المخطط الخاص بنا.أي شيء يتم طرحه ويكون ف

ولكن، إذا كنا نحن وحدنا، فال  ومن ثم لدينا ذلك في خطتنا. للمشاركة مع المجتمع.

  يمكننا المشاركة مع المجتمعات األخرى إذا ما اجتمعوا فرادى.
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دارة إذن على األقل، سوف أطرح مسألة ما إذا كان ذلك من األشياء التي يود مجلس اإل

بل جاء من مجموعة العمل، وقد  متابعتها أم ال. لكن هذا كان مقترًحا لم يأت من جانبنا.

 اعتمدنا ذلك.

 شكًرا. حسًنا.

 حسًنا.

 البرازيل.

 

ال أعرف ما إذا كان ذلك هو الوقت  ج.2أود أن أطرح نقطة أخرى تتعلق بالسؤال  ممثل البرازيل: 

 تعليقات في هذا الصدد.المناسب اآلن، لكنني أود تقديم بعض ال

 

 نعم، تفضل.   الرئيس شنايدر: 

 

لقد وافقنا على أن نناقش مع مجلس اإلدارة الطريقة التي ينظر بها مجلس  شكًرا. ممثل البرازيل: 

في النقاش الناشئ في العديد من النواحي  GACاإلدارة إلى الدور المنوط بلجنة 

وأعتقد أنه يمكننا طلب الحصول  العامة.الخاصة بالمجتمع وما هو المقصود بالمصلحة 

بحاجة  GACلكنني أعتقد من الناحية األساسية أن  على وجهات نظر مجلس اإلدارة.

إلى إجراء مناقشة على المستوى الداخلي لما هو المقصود والغرض من المشاركة في 

د لق المناقشات، وحول المعنى المقصود بتعبير له اهتمام خاص بالنسبة للحكومات.

اعتبرت حكومتي أن هذا األمر غير متروك للمجتمع بالكامل في تحديده باإلضافة إلى 

  تقييم ما المقصود بالمصلحة العامة.
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، الحصول ربما على بعض وجهات النظر GACومن ثم أعتقد أنه يتوجب علينا، كـ 

تحيد ما هو  ICANNال نرى أن من اختصاص  --ألنني أعتقد أن هذا  حول ذلك.

 ومن الناحية األساسية هذا هو أسلوبنا في التعامل مع ذلك. ود بالمصلحة العامة.المقص

 GACلكننا ال نعتقد بوصفنا  ويمكنهم المناقشة. ال بأس. ومن ثم يناقش المجتمع ذلك.

 شكًرا. أنه يجب أن نكون ملتزمين ومشاركين في مثل هذا النقاش.

 

وربما يكون السؤال  نا أميل إلى القول بأنك على صواب.وأ شكًرا لك، ممثل البرازيل. الرئيس شنايدر: 

لكن المشكلة تتمثل في وجود بعض المناقشات حول  غير مصاغ بشكل نموذجي.

المصلحة العامة على وجه الخصوص باألمس عندما أجرينا اجتماعنا الحكومي رفيع 

لك، ، المسئولين عن ذICANNوقد أبلغنا هؤالء األشخاص في فريق عمل  المستوى.

أننا آسفون بشدة على عدم القدرة على المشاركة بسبب أن ذلك كان يتداخل مع االجتماع 

  الحكومي رفيع المستوى ولكننا سوف نكون معنيين للغاية بالمشاركة في ذلك النقاش.

وأعتقد أنه يمكنكم تقديم تلك النقطة بأن العديد من الحكومات وربما جميعها ترى أن 

ية على األقل، إن لم يكن واحًدا من األدوار األكثر أهمية، في تلك لدينا دور مهم للغا

لذلك أعتقد أنه يمكنكم توضيح هذه النقطة بشكل جيد عندما نقوم بطرح  المناقشة.

  القضية.

والشيء اآلخر هو إخبار مجلس  من بين األشياء سؤال مجلس اإلدارة عن نظرته لذلك.

ن المنصف للغاية أن يسير هذا األمر في كال إذن م اإلدارة بكيفية نظركم إلى ذلك.

 نعم، ممثل الواليات المتحدة. --أخرى  االتجاهين، على ما أظن.

 

أريد العودة إلى المشكلة التي أشرت إليها فيما يخص  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل الواليات المتحدة: 

كرتم آملين أن وقد ذ االجتماع نصف السنوي وحقيقة أنه هيكل جديد لالجتماعات.

 اجتماع رئيس منظمة الدعم/اللجنة االستشارية بأنني أرى بأن هذه اآلن فعاليات عادية.
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وأنتم كذلك تجتمعون وجًها لوجه في البداية، خالل هذا  ولديكم مؤتمرات هاتفية.

 وأعتقد أن ذلك كان مساء يوم الجمعة. األسبوع.

سواء بأنفسهم أو مجموعة فرعية،  هل فكرت تلك المجموعة، ربما، هل لي أن أسألكم:

 في مقارنة المالحظات والقيام ببعض التخطيط المشترك من أجل اجتماع شهر يونيو؟

  وهذا سؤال واحد.

قامت  اسمحوا لي أن أعود فقط قليالً للوراء. --حسب ما أفهم من أمانة السر  الثاني:

ؤتمر هاتفي لكل من آنا بتنظيم م ACIGأمانة المجموعة األسترالية للتحسين المستمر 

في مجموعة  GACأعتقد تراسي هاكشو، التي كانت الممثل الثالث للجنة  --نيفيز ولي 

  عمل إستراتيجيات االجتماعات، لم تكن متفرغة.

أو فريق لتخطيط االجتماعات من أجل  ICANNوقد كانت من ضمن فريق عمل 

وقد كان  دد البحث عنه.مساعدتها بشيء ما على تحقيق فهم أفضل لما قد نكون بص

وال أعرف أين هي في  --ومن ثم سوف إحيل األمر إلى آنا  مؤتمًرا مفيًدا إلى أبعد حد.

لكننا تعلمنا بعض األشياء ذات األهمية، وهي أنه سوف تكون هناك  بعد ذلك. -القاعة 

 مساحة مادية، منطقة من أجل المجتمع بالكامل لالجتماع فيها حسب ما يرونه مناسًبا

وقد طرحنا  وبعد ذلك بقية األيام الثالثة تبدو وكأنها اجتماعات فردية. في هذا الشأن.

، وقدمنا عرًضا GNSOوأعتقد أنه متسق مع المقترح التمهيدي المقدم إلى  --عرًضا 

في ذلك الوقت لدى فريق عمل التخطيط لالجتماعات للقول بأننا نود التفكير في أنه من 

واألجزاء األخرى من المجتمع  GACحوارات فيما بين  المفترض أن تكون هناك

  أي بما يتجاوز الساعة الواحدة. تتجاوز الطريقة التي نضع إطاًرا لها في الوقت الحالي.

وأنا أود االعتقاد بأن هناك اهتمام باألجزاء األخرى في المجتمع، ونحن بحاجة إلى 

ما يمكننا التوصل إلى بعض وأعتقد أنه رب تحديد بعض المشكالت في القيام بذلك.

 --وهناك فكرة أخرى خططنا لها  المتطوعين على أساس تجريبي يمكننا تجربة ذلك.

وهو أننا قد خططنا إلى حد ما فكرة أنه  --وسوف ألتزم الصراحة التامة معكم في ذلك 

وقد قلنا بأن  في يوم االثنين كان هناك حديث ما حول التواصل مع المجتمع المحلي.

، ولكن أننا رأينا أن بناء GACسوف يكون من األشياء الالفتة بالنسبة للجنة ذلك 
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وهذا من األشياء التي يمكننا  .GACالقدرات قد يكون ذا أهمية أعلى بالنسبة للجنة 

وبعد ذلك كانت هناك إشارة  بالطبع. ICANNوضع هيكل لنا فيها مع دعم فريق عمل 

ومن ثم،  ناحية األساسية تحت تصرف المجتمع.إلى حقيقة أن مجلس اإلدارة كان من ال

 GACوإذا ما كانت هناك مشكالت فيما بين  فقد تناولت ذلك باعتباره عالمة إيجابية.

ومجلس اإلدارة، ربما يمكننا وضع إطار لذلك بطريقة رسمية أقل حيث يمكننا في 

أن لدينا  وأعتقد حقيقة األمر التحدث عبرها ربما من خالل بعض المشكالت القائمة.

كما أن لدينا فرصة هائلة هنا، ونحن  وربما يكون هذا هو التحدي. الكثير من الخيارات.

  بحاجة إلى معرفة كيفية هيكلة ذلك.

وهناك أمر نهائي تحدثنا عنه هو أنه في حالة القيام ببناء القدرات، من أجل الحصول 

زيد من الوقت من الحصول على الم GACولكي تتمكن  ICANNعلى مزيد من دعم 

وأثناء جلوسنا في هذه القاعة وهذه القاعات بعد ذلك ونمو أعدادنا، من  غير الرسمي.

الصعب للغاية بالنسبة لنا المشاركة مع أنفسنا وأنه قد تكون هناك فرصة جيدة للحصول 

كما يمكننا التعرف على بعضنا  من خالل استضافة غداء. ICANNعلى مساعدة من 

ممن بدا أنهم  GNSOوقد تحدثت إلى العديد من مستشاري  اآلخر بشكل أفضل.

أعجبوا بالفكرة أيًضا بأننا قد تكون لدينا القدرة على إجراء حوار غير رسمي، لنقل، في 

ومن  التي قد تكون أقل رسمية من هيكل االجتماعات. GNSOنهاية نصف اليوم مع 

قة األمر، هو التحدي الماثل ثم ال أعتقد أن لدينا الكثير من الخيارات، وهذا في حقي

 شكًرا. أمامنا.

 

في حقيقة األمر، لقد كانت لي القدرة على اتباع مجموعة العمل  شكًرا جزيالً لكم. الرئيس شنايدر: 

لكنني أتذكر التقارير الموجزة التي قدمها لنا نيك توماسو وآنا نيفيز وما إلى  بالتفصيل.

الجمعة هو الجداول التي يبدو أنها قد سلمت إن ما عرضه علينا نيك توماسو يوم  ذلك.

وكانت نتيجة  إلى فريق االجتماعات لكل منظمة دعم ولجنة استشارية ولمجلس اإلدارة.

وعلى  --، على الرغم من حقيقة أن كان من المفترض بهم %0ذلك تنسيق بنسبة 

ة قمنا الرغم من حقيقة أنه في كل اجتماع لرؤساء منظمات الدعم واللجان االستشاري

بمناقشة ذلك ونقول بأنه يتوجب علينا المناقشة، والتي ال يبدو أنها قد وصلت إلى حد ما 
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إذا كان لكم أن تسألوا، إذا لم تتم  --وربما نسأل في حقيقة األمر  إلى ما يجب أن تكون.

، بأن ذلك العرض التقديمي حول اجتماع "ب" الذي تمت GACمشاركة ذلك مع لجنة 

 At-Largeساء منظمة الدعم/اللجنة االستشارية، رؤساء منظمات مشاركته مع رؤ

اإلقليمية لمجموعات الدعم يوم الجمعة بمعرفة نيك توماسو، ذلك أن بإمكانه إرسال ذلك 

ويمكن إرسال ذلك إلينا قبل صباح الخميس، وبشكل نموذجي قبل االجتماع مع  --إلينا 

عقدت اليوم األول في  ALACولون، أن وألنه وكما تق مجلس اإلدارة في الغد القريب.

التواصل مع المجتمع حيث فكرة واحدة تمثلت في انتقالهم إلى الجامعات وأًيا ما كان، 

فقد قاموا ببعض األعمال األحادية في  ما قمتم به في تلك المدينة حيث يلتقون الناس.

  بقية المجتمع.األيام التالية وفي مكان ما كان لديهم متسع حيث يخططون للتفاعل مع 

من واقع ما أراه على تلك  --وقد عقدنا اجتماعاتنا المنفردة يوم االثنين، األربعاء 

اجتماعات فردية يوم االثنين واألربعاء والخميس وعقد يوم  GACالشريحة، عقدت 

أنه سيكون من المهم للغاية  GNSOوقالت  كامل من التفاعل مع المجتمع يوم الثالثاء.

ومن ثم لديهم الكثير  الخاصة بهم. PDPالعمل على عملية وضع السياسات بالنسبة لهم 

ومن ثم لن  --والتي ال تتطابق مع الثقوب  PDPوالكثير من جلسات مجموعة عمل 

 لكن البقية متشابهة. أواصل.

وهذا هو السبب في أنني قلت بأننا إذا أردنا الحصول على تفاعل،  إذن هذا هو الوضع.

وسواء  ألنه بخالف ذلك، لن يجدي األمر نفًعا. االتفاق على التوقيت.ربما يجب علينا 

كنتم تطلقون على ذلك اسم مبنى المدينة أو أًيا كان، أو طبيعة الشكل الذي تكون عليه، في 

مكان ما ترى بأن بديالً يتمثل في الحصول على يوم واحد أو نصف يوم أو بعض 

كل يوم، وسوف  3:00العمل فرادى إلى للتفكير في أنه يمكنهم  ALACاألشخاص في 

واحد رسمي أكثر وواحد اجتماعي أكثر  --نجري أربعة أضعاف األنواع المختلفة للحوار 

وهناك العديد من الخيارات، ولكن يتعين على شخص ما تنسيق هذه  مع المجتمع بالكامل.

مطالبة  --عنه  وأعتقد أن هذا ما يجب علينا السؤال الخيارات بحيث تجدي نفًعا بالفعل.

كما أنها ال تعمل من تلقاء نفسها، وأن منظمة  مجلس اإلدارة بأن يتولوا زمام األمور.

 أو مساعدتهم على التنسيق. --الدعم واللجنة االستشارية تقوم بالتنسيق، ويقومون بإنفاذها 

 لم نصل إلى هناك إلى اآلن. --وألنها ليست 
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ونحن  فيه، وهو ما ال يجب أن نظل فيه.وأتمنى أن يوضح ذلك الموقف الذي نحن 

 وعلينا القيام بدورنا في ذلك. بحاجة للقيام بشيء حيال ذلك.

 نعم، أولوف. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك.

 

 شكًرا. وبالطبع سوف أستعيد ذلك وأرسله للجميع بأسرع ما يمكن. أولوف نوردلينغ: 

 

 شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 لست بحاجة للتحدث بعد اآلن. نعم، شكًرا. ل إيران على قائمي.لدي ممث --بخالف 

 االتحاد األفريقي.

 

أ، كيف ينوي 2أنا أتساءل عمنا إذا كان، على وجه الخصوص باإلشارة إلى البند  ممثل االتحاد األفريقي: 

واإلشارة إلى الخطاب المقدم  GACمجلس اإلدارة تعقب القبول بشكل أفضل لنصائح 

فيما  GNSOوكر فيما يخص الخصوصية والبروكسي ومشاركتنا مع من ستيف كر

يخص التقرير النهائي، وما إذا كان سيكون من الجدير طرح هذه المسألة كمثال أو 

وكما تعلمون، فإنني أسألكم، الرئيس والسادة الزمالء، عما إذا كان من الجدير  سؤال.

 شكًرا. طرح هذه المسألة.

 

لقد حصلنا على  --التي  PDPفقط للتأكد من أن الجميع يفهم، هذا يتعلق بعملية  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

وأنا أعلم أن  حول ذلك. PDPخطاب من مجلس اإلدارة بوجود عملية وضع سياسات 

هل  التي تم تأسيسها. PSWGهناك بحث مقدم من مجموعة العمل، مجموعة عمل 

هل أرسلنا ذلك إلى  األشياء. ألن هناك الكثير من برجاء المساعدة. -- GACقامت 

 ، أو لم نرسل ذلك؟GACنصيحة مقدمة من  --مجلس اإلدارة بصفته 
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كتعليقات من جانب  GACوقد تم اعتماد ذلك بمعرفة  .GACلقد أرسلنا ذلك إلى  ممثل االتحاد األفريقي: 

GAC.  وأرسلنا ذلك إلىGNSO .ولم يتم وضع جميع المشكالت  في التقرير األولي

 عتبار، لكن لدينا اآلن خطاب من مجلس اإلدارة يطلب فيه منا تقديم النصيحة.في اال

 ومن ثم لم نقدم النصيحة حول الخصوصية والبروكسي إلى مجلس اإلدارة إلى اآلن.

 

قمنا بإرسال معلومات باإلضافة إلى  --ومن ثم لم  فقط أريد فهم ما ترمي إليه. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

واآلن وقد حصلنا  مباشرة، ولكن ليس إلى مجلس اإلدارة؟ GNSOوجهات نظر إلى 

 وما هو سؤالك؟ على معلومات من مجلس اإلدارة تدعونا للتعليق عليها.

 

ألنه كانت هناك مشكلة فيما يخص الحقيقة القائلة بأننا قد  --هل سيكون من الجدير  ممثل االتحاد األفريقي: 

حول التقرير األولي المقدم إلى  GACعن  قدمنا تعليقات على التقرير بالنيابة

GNSO.  تم وضعها في االعتبار ولكن لم يتم تضمينها  --ولم تكن أي من التوصيات

 في التقرير النهائي.

كما أن ما كنا نقترحه هو أن  تقديم النصيحة. GACواآلن طلب مجلس اإلدارة من 

 --إذن هل يمكننا  تقرير األولي.نقوم بتوفير نفس النصيحة التي قدمناها في البداية في ال

 نعم. --هذا الطلب أو  --هل يمكننا طرح هذه المسألة رًدا على 

  

لديكم  حسًنا، أعني، هذا في حقيقة األمر من األشياء التي حدثت من قبل. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

وتنتقل  GNSOمن منظمة  PDPتوصيات جاءت من خالل عملية وضع السياسات 

  كما أن لدينا نصائح. إلدارة.إلى مجلس ا

فنحن مدعوون ألن  --أم ال، فلنا الحرية أيًضا  GNSOوسواء تمت مشاركة ذلك مع 

وإذا كنا مقتنعين بأن النصائح التي نقدمها  نرسل اآلن النصائح إلى مجلس اإلدارة.

سال ولم يتم اتباعها تماًما أو لم اتباعها أصالً، إذا وافقنا على إر GNSOمباشرة إلى 
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وال يتوجب علينا المطالبة  نفس النصائح إلى مجلس اإلدارة، فبالطبع يمكننا القيام بذلك.

  وهم يدعوننا إلى تقديم النصيحة إليهم. بذلك.

فإذا ما قررنا أنها شيء يجب أن نحصل  إذن األمر عائد إلينا في تحديد ماهية النصيحة.

وإذا اعتقدتم أننا  اقشة مجموعات العمل.عليه على الطاولة، ربما في الغد عندما نقوم بمن

إلى مجلس اإلدارة على أمل  GNSOال نزال نريد تحويل هذه الرسائل باإلضافة إلى 

 أعتقد ال بأس بذلك. --لكن  --أن يتناول مجلس اإلدارة المزيد مما نتوقع، عندئذ 

 يام بذلك.ويمكننا فقط الق أنا فقط ال أرى المغزى من مناقشة ذلك مع مجلس اإلدارة.

 ألنهم قد طلبوا منها تقديم النصيحة ويمكننا تقديم النصيحة.

وأننا نقوم  --لكن ربما تقومون بإدراج ذلك في الخطة التي نضعها  --وأتمنى أن 

 نخطط للنظر في مسألة تقديم النصائح إليهم. --بالنظر في هذه المسألة، وسوف نرى 

 وال يمثل ذلك أية مشكلة أيًضا معنا.

 لكة المتحدة.المم

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس. عذًرا.  ممثل المملكة المتحدة: 

فيما يخص تلك النقطة، هل يمكننا أن ندرج مع مجلس اإلدارة ما هي الخيارات الخاصة 

إذن ما هي الخيارات المتاحة أمام مجلس  بهم عند مراجعتهم لهذا التقرير النهائي؟

 ية التي قد يتخذونها في ذلك؟اإلدارة في النظر إلى الخطوات التال

 

ولدينا وجهة نظر  ألنه سؤال ذي صلة. أفترض ذلك. أعني أنه بالطبع يمكننا ذلك، نعم. الرئيس شنايدر: 

لذلك، ال تترددوا في طرح هذه  إذن نعم، أفترض ذلك. .GACتم اعتمادها بمعرفة 

  المسألة كمثال.

 هل لديكم أية أسئلة؟ هل ثمة تعليقات أخرى؟

 المفوضية األوروبية. أنا ال أرى أي منها.لذا 
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أردت فقط توضيح هذه المسألة مرة أخرى، ألنني  أعتذر عن العودة مرة أخرى. نعم. ممثل المفوضية األوروبية: 

لكنني أردت توضيح أن المشكلة التي كنا  --ال أستطيع رؤية ذلك على الشاشة اآلن 

باإلضافة إلى وضع  GNSOلـ  نناقشها صباح اليوم حول عملية وضع السياسات

جولة  --المقترحات الجديدة أو اإلصدارات الجديدة أو المقترحات الجديدة لجولة أخرى 

  حول ذلك؟ 3و 5الجديدة هو ما تم تفسيره في النقاط  gTLDجديدة من برنامج 

ألنني أعتقد أن هذه من المشكالت الهامة التي يجب علينا طرحها مع مجلس اإلدارة من 

التأكد من أن مشاركتنا في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى النصائح المقدمة إلى  حيث

 مجلس اإلدارة يتم وضعها بعين االعتبار قبل المضي قدًما في أي من تلك اإلجراءات.

لكنني أردت فقط توضيح  .5و 3لكنني أعتقد أن هذه المسألة تمت تغطيتها في النقطة 

 من الصعب معرفة ذلك. .6ربما هي  ؟5ما الذي حدث لرقم  عفًوا. ذلك.

 

 بل الرقم "ب". .6ليس هناك    الرئيس شنايدر: 

 

 .3بعد ذلك،  3 ألن لدي إصدار مختلف هنا. إذن هي "ب". ممثل المفوضية األوروبية: 

 

ربما كان من الجدير بذلك بضع دقائق في مناقشة الضمان باإلضافة إلى األجزاء  الرئيس شنايدر: 

ألنني أعتقد أننا بحاجة للحصول على قدر من األفكار  لة المستقبلية.الخاصة بالجو

وأعتقد أن هناك عنصر واحد حول المراجعات  الواضحة حول ما ننوي طرحه هنا.

والسؤال يتمثل في أننا قد نعبر عن بعض التعليقات او  الخاصة بالجولة األولى.

أمامنا أو بمعرفة فريق  ALACالحصول على األسئلة حول هذا المقترح الذي طرحته 

وهذا من األشياء التي قد نسأل عنها مجلس اإلدارة  مراجعة التزامات المصلحة العامة.

وربما عناصر أخرى للمراجعة، المرجاعة  حول ما يعتقدونه وما إلى ذلك وهلم جرا.

، أو المراجعة التي يقوم بها فريق عمل GNSOالتي يجري القيام بها بمعرفة 
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ICANNلمراجعة التي تعد جزًءا من مراجعة فريق عمل ، أو اICANN CCT  وما

  إذا كنا نعتقد بأن هناك شيء مفقود أو أن األوليات يجب تحديدها هنا أو هناك.

والضمان هي أحد األشياء التي يجب أيًضا أن تكون  --وربما يمكننا أيًضا أن نجلب 

 جزًءا من هذا األمر بشيء ما.

من مجلس اإلدارة على الخطاب الذي أرسلته في يناير أو أًيا ولكننا لم نحصل على رد 

إذن هذا بالتأكيد شيء أود أن أطلب منكم التعبير حوله عن وجهات نظركم  كان موعده.

 ومشاركة ذلك مع مجلس اإلدارة أو طرح األسئلة على مجلس اإلدارة.

سبيل المثال قمنا  وهناك أمر واحد على وبعد ذلك األمر اآلخر هو الجوالت المستقبلية.

بأنه يجب أن  -- GACوالكل وافق في حقيقة األمر، ليس فقط  --بإقراره بوضوح 

وتكرار هذا األمر عائد إليكم في  يكون هناك تقييم جاد قبل البدء في الجولة التالية.

وقد راودني إحساس صباح  حقيقة األمر، إذا كنتم ال تزالون تعتقدون أن هذا أمر هام.

أن الجميع يوافق على وجوب عدم اإلسراع أو ال  ALACهذه المناقشة مع اليوم في 

االندفاع إلى جولة تالية قبل االنتهاء في واقع األمر من  GNSO ICANNيجب على 

 كما أن لدينا اتفاق على هذا التحليل. تحليل الجولة األولى.

هذه المسألة ال ومن ثم سوف تكون هذه رسالة يمكنكم إيصالها إلى مجلس اإلدارة بأن 

وأننا قد افترضنا أيًضا  --وبعد ذلك، إذا كان لديكم أي  .GACتزال صالحة بالنسبة لـ 

بأن تلك المشكالت الخاصة بالسياسة العامة التي طرحناها وأننا كنا نصر على ذلك في 

الجولة األولى، بأنه من الناحية الطبيعية ربما ال يكون بنفس اآلليات، ولكن في الطبيعة 

هذه هي  إلى جولة ثانية. --العامة، فإننا نفترض أنه يمكن تطبيقها باإلضافة إلى الجديد 

  العناصر التي قد يتم طرحها خالل تلك المناقشة.

إذا كانت لديكم  --أو إذا كان  هال تركنا هذه المسألة كما هي اآلن. --لكنني أعتقد أن ذلك 

وقت المناسبة للتعبير عن بعض التوقعات من هذا هو ال --لكن هذا بالتأكيد  أسئلة أخرى.

GAC  اإلعداد  --إلى مجلس اإلدارة حول التقييم الخاص بالجولة األولى وحول هذه

  وسوف يكون من الجيد التعبير عن وجهات نظركم. للجولة التالية.
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ويمكنكم التعبير عن التوقعات الخاصة بكم  وال يتوجب علينا إجراء عملية تنسيق.

ومن ثم أدعوكم للتحدث، ألن هذه  وهذا ليس شيًئا رسمًيا. .GACرديين في كأعضاء ف

 مسألة هامة.

 نعم، ممثل إيران، تفضل. شكًرا. اتفقنا؟

 

 لقد قلتم أننا سوف نسأل مجلس اإلدارة عما إذا كان هناك أي تقييم جاد قد تم. نعم. ممثل إيران: 

وبعد ذلك يجب علينا  على ذلك التقييم. إذا كانت اإلجابة بنعم، فيمكننا العثور سؤال جيد.

هذا هو السؤال  شكًرا. تحليل أنفسنا مع هذا التقييم أو الردود أو اإلجابة على مطالباتنا.

 شكًرا. في قسمين.

 

 CCTلم يتم إنجاز التقييم بالكامل إلى اآلن، ألنه على سبيل المثال، بدأ فريق مراجعة  الرئيس شنايدر: 

وأعتقد أنه يتوجب  اإلجابة هي أن هناك بعض العناصر الموجودة.إذن ف للتو في عمله.

ومن  علينا إعطائهم رأينا وعدم سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أن التقييم قد تم أم ال.

األفضل إذا ما قمنا بنقل وجهات نظرنا حول ما نعتقد حيال المرحلة التي وصل إليها 

  شكًرا. حسًنا. ع.التقييم. لكن هذا األمر عائد إليكم بالطب

إذا لم تكن هناك أية أسئلة أخرى، فأعتقد أنه يتوجب علينا في حقيقة األمر االنتقال إلى بند 

 .16رقم  لكن هناك رقم آخر هنا. أنا ال أدرج جميع األرقام التي لدينا. --جدول األعمال 

لية حول وقد أجرينا مناقشة أو ، وهو بالطبع العمل على مسألة المساءلة.16المأخذ 

 طريقة للمضي قدًما صباح اليوم.

وأنا أبطئ من وتيرة كالمي ألعطي الوقت للنص لكي يظهر وأعود مرة أخرى لوضع 

 المالحظات.

 حسًنا. من البند األخير. شكًرا.
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لمحاولة التأكد من أننا في نفس الصفحة، وقد اتفقنا  --إذن فقد اتفقنا على تلخيص 

 ي خطوتين.صباح اليوم بأننا سوف نتابع ف

الخطوة األولى بدون الدخول في النص الفعلي، ومحاولة االتفاق على العناصر، 

وقوالب البناء التي اتفقنا أنه يجب أن تكون جزًءا من ذلك الخطاب الذي نود إرساله إلى 

 مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، من المفترض الليلة.

مساعدتنا على تحديد العناصر ولكن أيًضا أننا سوف نستخدم هذا النص من أجل 

  واالتفاق على تلك العناصر.

لكنن استخدمنا الصياغة  ولن نتطرق إلى مسألة الصياغة، إلى صياغة هذه النصوص.

وهذا  طالما كانت ضرورية من أجل الوصول إلى فهم مشترك لطبيعة هذه العناصر.

تلك القوالب الخاصة  من األشياء التي تشبه القراءة األولى بمعنى أننا نحاول تحديد

 وسوف يستغرق ذلك منا بعض الوقت. بالبناء واالتفاق عليها.

وبعد ذلك سوف أقترح أخذ استراحة حيث نحاول فيها باإلضافة إلى احتساء القهوة 

استناًدا إلى قوالب  --نعيد العمل على النص  --والتحدث إلى بعضنا البعض، أن نعمل 

عادة العمل على النص بحيث يتوافق المقترح مع قوالب البناء التي حددناها، وحاولنا إ

وربما يعاد تغيير  وقد تكون هناك بعض األشياء التي قد تختفي. البناء التي تم تحديدها.

  وربما تكون هناك عناصر جديد. النظام.

وبعد ذلك قد يستغرق ذلك من ساعة في إعادة العمل على النص، وطباعته، وإعطائه 

  من الوقت لقراءته.لكم وتوفير قدر 

هذه هي  ونبدأ في استعراض الصياغة. --وبعد ذلك سوف نستأنف العمل والمتابعة 

وإذا ما توصلنا إلى اتفاق حول قوالب البناء في البداية، بعد ذلك نعمل  الحالة النموذجية.

  بعد ذلك هاتان هما الخطوتان في العملية. على نص نقوم باستعراضه.

عدد القراءات التي سوف نحتاجها من أجل استعراض النص قبل وبعد ذلك ال أعرف 

 أن نتفق عليه، لكن هذه هي الخطة.
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 أرجو أن يكون هذا األمر واضًحا ومشتركاً بين الجميع.

أبدأ فقط قراءة فقرة، وبعد ذلك تخبرونني عما إذا كان هذا يحدد ليس  --وبهذا ربما 

ونها، وما إذا كنتم تشاركونها أم ال، وما الصياغة ولكن الفكرة من ورائها، وأنكم تفهم

إذا كنتم ترون أن هذه فكرة يجب أن تنعكس في التقرير أم ال، دون الخوض في أسلوب 

ولكن لنحاول التعرف على الفكرة ومناقشة والتعرف على ما إذا كنت  كتابة الصياغة.

ها أم ال وما إذا كنا نتفق على أن تلك الفكرة هي المناسبة أم ال، أو أن الفكرة يجب تعديل

 نريد االحتفاظ بها.

بالعمل المنشور بمعرفة مجموعة عمل  GACإذن النص الخاص بالجزء األول "تقر 

المجتمعات المتعددة وتشير إلى المقترح النهائي التكميلي بما في ذلك بيان األقلية الذي 

 اعتمدته حكومات معينة".

اعتراف ونوع من التأهيل، سواء كان بأخذ  ومن ثم أعتقد أن الفكرة تتمثل في أن لدينا

المالحظات أو الترحيب أو أًيا كان، لكننا نشير إلى أن هذا التقرير تمت كتابته، وأننا قد 

وبعد ذلك السؤال يخص  ونحن أيًضا على وعي ببيان األقلية. وهذا هو المعنى. قرأناه.

د منت اإليجابية أو المزيد اإلشارة إلى ذلك بمزي --ماهية المستوى الذي نريد تقديره 

 لكن تلك هي فكرة الفقرة األولى. من الحيادية أو المزيد من السلبية.

وأود أن أطلب منكم الحصول على  ومن ثم أتمنى نجاح هذه الطريقة في العمل.

 التعليقات حول الفكرة وراء ذلك.

 لدي كل من فرنسا وإيران إلى اآلن.

 شكًرا لك، ممثل فرنسا.

 .واألرجنتين

 

فيما يتعلق ببيان األقلية، أعتقد أن ذلك غريب للغاية بما في ذلك هذا  شكًرا جزيالً لكم.  ممثل فرنسا:

في النص بسبب كما تعلمون أن هذا البيان تم تضمينه بالفعل في تقرير مجموعة عمل 
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إذن ربما يكون هناك قدر من االرتباك في هذا الصدد، ذلك أننا  المجتمعات المتعددة.

ما نذكر "األقلية" فإنكم تشيرون إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في نفس عند

دولة هذا البيان، ولم تقدم أي دولة أي اعتراض رسمي على  20أيدت أكثر من  الوقت.

الرسمي، فربما يتم فهمه كبيان  GACإذن إذا كان هذا البيان مضمن في بيان  ذلك.

 لألقلية.

 ين هذه الصياغة.ومن ثم أود محاولة عدم تضم

 

أنت تقول بأن األقلية ترتبط بمجموعة عمل  أنا أفهم وجهة نظرك. شكًرا جزيالً لكم.  الرئيس شنايدر:

 .GACالمجتمعات المتعددة ولكن ليس باألقلية في 

هل تعتقدون أننا يجب أن نضع مالحظات  --سؤالي هو هل تعتقدون أن هذه العناصر 

شارة صريحة إلى بيان األقلية المقدم من الحكومات في صريحة بأنه يجب علينا تقديم إ

 مجموعة عمل المجتمعات المتعددة؟

 ممثل إيران، إليك الكلمة.

 

 GACربما يتوجب علينا إقرار العمل الذي تم بمعرفة  شكًرا لك، سيدي الرئيس.  ممثل إيران:

لقد وضعت  ضية.)يتعذر تمييز الصوت( استناًدا إلى ما سمعناه في األيام القليلة الما

وسوف يكون من األفضل االطالع  شيء فقط على القائمة البريدية في بند العناصر.

على ذلك وإذا كانت هذه العناصر أو قوالب البناء هي تلك وإذا كانت من األشياء 

بسبب ما سمعناه هنا اآلن،  المقرر إضافتها، فسوف نضيفها، قبل أن ننتقل إلى النص.

 لنص.ونحن نقوم بصياغة ا

وقد أرسلت ذلك إلى القائمة البريدية، أرسلته إليكم، وأرسلته  إذن لننتقل إلى ذلك البند.

 وقد يكون مفيًدا للغاية. وهذا موجود ويجب إظهاره. إلى توم.

 وبعد ذلك نتحدث حول طبيعة هذه العناصر، وما إلى ذلك.
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شيء ما، وقد يكون من  ومن ثم أقترح ذلك على األقل ألنكم قد ناقشتم ذلك وقمتم بتفسير

 األفضل النظر في هذه المسألة ألننا من خالل بعض األعضاء.

 شكًرا.

 

 لذا، أنا لست متأكًدا من أني أفهم بالكامل نظًرا ألن الصوت لم يكن عاٍل للغاية. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 اسمحوا لي أن ألخص ولنرى ما إذا كنت قد فهمت ذلك أم ال.

كانت  GACبك هي أنك تود الحصول على عنصر يقول شيًئا مثل إذن النقطة الخاصة 

 تعمل بجهد كبير في األسابيع والشهور الماضية حول ذلك؟

 

 GACإذا ما فتحت الملف الذي أرسلته إليك باإلضافة إلى البعض وإلى جميع قائمة   ممثل إيران:

تغطيتها في رد  فهي تقول بأن العناصر األساسية سوف يتم البريدية، فلديك العناصر.

GAC .وهي قائمة بريدية مخصصة للجميع،  على مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

وأنتم  ويجب أن توضع على الشاشة وأنا أرسلها إليكم، وهذه العناصر موجودة بالفعل.

ويجب عليكم إضافة عناصر أكثر من ذلك، يجب اإلضافة. وإذا أردتم حذف  تناقشوها.

 يد ذلك قبل الشروع في تحرير النص.سوف يف ذلك، فال بأس.

 شكًرا.

 

إذن المقترح الخاص بك يتمثل في انه عوًضا عن استخدام النص، أن نستخدم  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 --العناصر األساسية التي 
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إذن في البداية  الخطوة الثانية، النص. الخطوة األولى، حضرة الرئيس، هي العناصر.  ممثل إيران:

 العناصر. ننتقل إلى

 

 --لنحاول ذلك  وأنا موافق على القيام بذلك.    الرئيس شنايدر:

 

 هذه هي القائمة البريدية الخاصة بالجميع وتوم وبكم. نعم.    ممثل إيران:

 شكًرا.

 

اآلن  ال يمكنني الرؤية من الجانب. لديه حاجز على الشاشة. --إذن العنصر األول هو   الرئيس شنايدر:

 .يمكنه الرؤية

 ] ضحك [

 --إذن فإن أول 

 

 ويتواصل ذلك على الشاشة في دقيقة.     توم ديل:

 

إذن العنصر األول هو اإلقرار  وسوف يتم عرض ذلك على الشاشة في دقيقة. حسًنا.  الرئيس شنايدر:

هل تعتقدون أنه يجب علينا الحصول على نموذج إقرار  بالعمل الذي تم إنجازه.

بمعرفة مجموعة عمل  تم تنفيذها بمعرفة من؟ اء منها؟باألعمال التي تم االنته

 المجتمعات المتعددة والرؤساء المشاركين، وما إلى ذلك.

 ال أرى أية اعتراضات.
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 األرجنتين. نعم، حسًنا.

 

ونحن ال نوافق على أن  أوّد أن أؤيد ما قاله زميلنا من فرنسا. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل األرجنتين:

ى تقرير األقلية يجب أن يكون في النص الخاص بنا ألن هذه إشارة إلى اإلشارة إل

وأيًضا كلمة  طريقة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في التعامل مع تقرير األقلية.

 وهذا يتعلق بالنص. "محددة" ال تنطبق ألن هناك العديد من الدول تؤيد ذلك.

انتقل إلى العناصر الرئيسية وبعد  ران.وأود تأييد ما اقترحه للتو زميلنا المميز من إي

 ذلك ننتقل إلى النص.

 شكًرا.

 

 أعتقد أننا قد قبلنا ذلك بالفعل. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 1ولدينا العنصر رقم  لقد تم فصل ذلك اآلن. شكًرا لك، كافوس. وهذا هو األساس اآلن.

ر األقليات فهو في عنصر وهو اإلقرار باألعمال التي تم تنفيذها، باإلضافة إلى تقري

 آخر منفصل.

هل هناك أية تعليقات على اإلقرار باألعمال  .1فاسمحوا لنا أن نظل في العنصر رقم 

 التي تم االنتهاء منها؟

 نعم، ممثل البرازيل.

 

حضرة الرئيس، أعتقد أننا قد نصاب ببعض االرتباك في هذه العملية، ألنني أقترح بأن   ممثل البرازيل:

وبما أننا نقوم بذلك،  عض وجهات النظر قبل أن نتطرق إلى عملية الصياغة.نتولى ب

فسوف أبدأ بقول أنني أعتقد أنه يتوجب علينا البدء من خالل إعادة التأكيد على 

 فيما يخص العملية ذاتها. GACالتفاهمات األساسية لـ 
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اإلشارة  GACمن أعتقد أنهم جميًعا يتوقعون  --علًما بأنه لم يتم استدعاؤها في ذلك 

لكنني أعتقد أن من المهم من منظور سياسي إعادة  إلى ما إذا كانت تقبل ذلك أم ال.

التأكيد على أننا نؤيد أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من أسفل إلى أعلى 

في المشاركة الكاملة  GACإلدارة الموارد الحيوية لإلنترنت، وأن نشدد على مصلحة 

ا بعد النقل )يتعذر تمييز الصوت( إنجاز دورها ومسئولياتها فيما يخص في مرحلة م

 السياسات العامة.

ومرة أخرى، لم يتم استدعاؤه،  وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بيان افتتاحي عام وشامل.

لكنني أعتقد أن ذلك يمكن أن يزيل الغموض عن بعض المخاوف حول جزء من 

 حيال ذلك. GACالموقف الذي تتخذه  أصحاب المصلحة اآلخرين فيما يخص

وفيما يخص اللغة التي يجري اقتراحها، ليست لدينا أي صعوبة في اإلقرار باألعمال 

 فال بأس إن قمنا بذلك أم لم نقم. ونعتقد بأن هذا األمر غير أساسي. التي تم إنجازها.

  بأس بأي شيء.ال ويكننا إقرار وتقدير وتقديم العرفان والشكر إلى الرؤساء المشاركين.

ونحن نفضل العمل على أساس النص المعروض  أعتقد أن األمر األهم هو ما يلي.

ومن ثم فإنني أفضل أن لو  أعتقد أننا بدأنا اآلن في خلط النصوص. أمامنا على الشاشة.

ما لم يكن لدينا  --تمكنا من الحصول مرة أخرى على النص الذي استهل مناقشتنا، ألن 

لكن ربما يمكننا  ا أيًضا إرساله إليكم ونطالبكم بأن يكون على الشاشة.كذلك نص يمكنن

العمل على هذا األساس، وعلى ذلك النص يمكننا إضافة أو حذف أو محاولة إدراج 

 وأنا أقترح هذه بأن تكون طريقة للعمل. أفكار أخرى.

جتماع وفيما يخص النص الذي تم اقتراحه بمعرفتك، سيدي الرئيس، عند بدء هذا اال

كمستندات أساسية لنا، فأود القول بأننا نوافق على تدوين مالحظة حول التقرير، وأنا 

أفهم األسباب التي دعت فرنسا واألرجنتين القتراح حذف اإلشارة إلى بيان األقلية، لكن 

في حالتنا هذه نعتقد بأن هذا سوف يوفر قدًرا من التأكيد على الموقف الخاص الذي 

 ونحن نفضل االحتفاظ بذلك إذا كان ممكًنا. ول في هذا الصدد.تتبناه بعض الد

والتعليقات التي يمكن أن نحصل عليها في ذلك الصدد تتمثل في أنه بدالً من قول 

لكنني ألتمس إليكم  "بعض الدول"، فإننا نفضل القول "بعض" أو حتى عدد من الدول.
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لك داخل الحكومات، ألنني أعتقد أن بأن هذا األمر من المهم للغاية اإلشارة واالهتمام بذ

آراء األقلية تشير إلى الفوارق في وجهات النظر فيما بين الحكومات، وأنا أعتقد أن من 

 المهم أنه يجب التأكيد على ذلك بوضوح.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل البرازيل.    الرئيس شنايدر:

يها، كما كان يقول في البداية، فيما يخص أي النصوص التي يجب علينا العمل عل

البعض منها قد يكون مباشًرا أكثر، والبعض  الرومان، كل الطرق تؤدي إلى روما.

لكن ليس  حتى أن ذلك غير أكيد، بالنظر إلى طريقة هبوب الرياح. اآلخر أقل من ذلك.

وأنا أرى ميزة ذلك ألن هذا من الناحية األساسية يحاول بالفعل  لدينا شاشة ثالثة.

ومنعنا من التوغل أكثر في  --وة واحدة لألمام، من تناول العناصر بدون االنتقال خط

كما يمكننا  لكن بما أننا قد بدأنا بالنص اآلخر، ليست لدي ميول قوية في ذلك. النص.

 أيًضا التحول فيما بين االثنين.

األول هو اإلقرار باألعمال التي تم  ما لدينا اآلن هو أننا حصلنا على العنصرين.

أعتقد أن هذا األمر مقبول  ازها ومع التأهيل الذي سنحظى به من أجل التفاوض.إنج

 بشكل أو بآخر.

أعتقد أن البعض  أما اآلخر فهو مسألة ما الذي يجب علينا القيام به بالنسبة لبيان األقلية.

يود في حقيقة األمر بعض اإلشارة، لكنني أفهم أننا بحاجة للتأكيد على أن هذا األمر 

للغاية وأن هذا بيان أقلية في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، وأننا ال نقدم واضح 

ومن ثم  .GACأية مؤهالت حول األقلية أو األغلبية أو تأهيل لوجهات النظر في 

سوف يتوجب صياغة ذلك بعناية إذا ما أردنا اإلشارة إلى أن من الواضح أن هذا األمر 

وقد كان بياًنا  ، أو األقلية في الحكومات.GACعومل بنفس الضرورة لألقلية في 

 لألقلية في الحكومات في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.
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هناك شيء نريد تحديده في  والسؤال هو هل تودون الحصول على هذه اإلشارة أم ال؟

وبعد ذلك أعتقد أن النقطة الخاصة بك صحيحة للغاية والتي وردت  نقطة ما في الزمن.

ربما نفكر في البدء بتقديم إشارة إيجابية يمكننا  فونسيكا من البرازيل.من السفير 

الموافقة عليها جميًعا، وهو ما نؤكد عليه من جديد، وقد قلتم هذا األمر عدة مرات 

وأعتقد أنه يمكننا تولي األمر والبدء في عملية الصياغة التي استخدمتموها طوال هذا 

 االجتماع.

على الرغبة في البدء في إعادة التأكيد على أننا نعيد التأكيد على وإذا ما اتفقنا جميًعا 

أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين من األدنى إلى األعلى المتكامل، وأن هذا هو 

الشيء المناسب عمله بالنسبة لحوكمة اإلنترنت، كما قد تكون هناك صياغة ما من قمة 

WSIS+10 .بهذا، وأعتقد أن العديد في حقيقة  ومن ثم فإنني أريد البدء وما إلى ذلك

لكن من شأن ذلك أن يكون بمثابة قالب إضافي  األمر يحدد بداية جيدة لألمر برمته.

للبناء يجب أن يأتي أوالً، إذا كنت أفهم ما قاله ممثل البرازيل، أ والمقترح البرازيلي 

 بشكل صحيح.

كون هو الخطوة األولى في ربما يمكننا محاولة الرد على ذلك المقترح ألن ذلك سوف ي

 العنصر األول.

هل يجب إعادة تأكيد التزامنا بأسلوب أصحاب المصلحة  ما هي وجهات نظركم؟

 المتعددين والبدء في ذلك كفكرة؟

 المملكة المتحدة.

 

وسوف أكون سعيًدا للغاية بأن يتم وضع مقدمة تمهيدية لهذه المراسالت بهذه  نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

 أعتقد ال بأس بذلك. ريقة.الط

 شكًرا.
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 ممثل إيران ثم ممثل أسبانيا.    الرئيس شنايدر:

 

ليس لدينا أية مشكلة في أن تكون مقدمة تمهيدية أو  هذا مفيد. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

لكن يجب أن تكون عبارة قصيرة وليست  بداية، لكن ذلك )يتعذر تمييز الصوت(.

ال ضرر من ذلك  ال أحد يعترض. ال مانع، في البداية. واحدة أو فقرتان.فقرة  صفحة.

ال بأس به  ولكن هذا ليس له صلة بهذا النص. بل مفيد، في األساس. على اإلطالق.

 كمقدمة تمهيدية، كبداية، وليس لدي أي مانع في ذلك.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 أسبانيا.

 

ا أؤيد تقديم إشارة للدعم الذي قدمناه لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين، أن شكًرا.  ممثل أسبانيا:

 لالنتهاء منها. IANAباإلضافة إلى عملية نقل 

 شكًرا.

 

 إذن اسمحوا لنا أن نتناول ذلك واحدة تلو األخرى. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

، وهلم جرا، وال أرى أي اعتراض على البداية بإشارة إلى أننا نؤيد ونؤكد من جديد

لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى إلى األعلى من أجل حوكمة 

ربما األولى، لكن اسمحوا لنا أن ندون ذلك كأحد العناصر  هذه واحدة إذن. اإلنترنت.

ألنه في نهاية المطاف سوف تكون هناك فقرة تشغيلية واحدة  التي لدينا في هذا النص.



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  29صفحة 

 

وكل البقية، إذا )يتعذر تمييز  يام به من الناحية المادية حيال التقرير.حول ما يجب الق

وسوف يكون لدينا  PPوكل البقية سوف يكون  الصوت( نقل )يتعذر تمييز الصوت(.

OP .إذن فالبقية كلها مقدمة تمهيدية. واحد يحدد إلى أي مدى نتفق على تقديم التقرير 

 نعم، السويد. --هل هناك أي اعتراض على الحصول على 

 

ليس اعتراًضا ولكن تأهيل قبل أن نحدد بشكل وثيق بأن هذا يجب أن يكون واحًدا من   ممثل السويد:

 العناصر.

الطريقة التي ننظر بها إلى األمر، ليس هذا لما ننوي إيصاله إلى مجموعة  --هذا ليس 

لكننا ال نريد لذلك فالطريقة الحالية لوضع إطار لذلك مقبولة،  عمل المجتمعات المتعددة.

 أن يستخدم لتمويه النص األهم الذي سوف يأتي فيما بعد.

ومن ثم ال أريد أن نكون في موقف اإلجماع بأن هذا يجب أن يكون عنصًرا، ولكن 

 تركه بصفة أولية.

 

أعني، اسمحوا لنا أن نكون صرحاء، ال يزال بإمكاننا إزالة النص في النهاية عندما   الرئيس شنايدر:

لكننا بحاجة ألن نحاول إلى حد ما أن ننتقل إلى بند  ى أن شيًئا ما غير ضروري.نر

سوف نطلب من شخص ما سطر  --آخر، ومن ثم فإننا نوافق على القيام بالصياغة 

عندما نرى األمر  --ويمكننا دائًما، إذا ما فكرتم  واحد أو سطرين حول بداية ذلك.

 برمته، يمكننا إعادة التعديل.

 مثل البرازيل، تفضل.نغم، م
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فقط إذا كنا نبدأ بنص ما، فقد قمنا بوضع النص باإلضافة إلى التوضيح، فما قلناه هو   ممثل البرازيل:

أننا نؤيد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى إلى األعلى تأييًدا 

 مطلًقا من أجل إدارة الموارد الحيوية لإلنترنت.

نني أعتقد أن حوكمة اإلنترنت تشير إلى العديد من النواحي، بما في ذلك أل هذا ما قلناه.

ومن ثم أعتقد أنه يتوجب  أمن البيانات، والدفاع عن البيانات والحرب ضد الجريمة.

نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من األدنى  علينا أن نكون واضحين ومحددين هنا.

لإلنترنت، والتأكيد على المصلحة في  إلى األعلى من أجل إدارة الموارد الحيوية

فيما  GACالمشاركة الكاملة في مرحلة ما بعد النقل بهدف تحقيق أدوار ومسئوليات 

 يخص السياسة العامة.

 ومن ثم يمكنني إرسال ذلك إلى الرئيس.

 

غاية برجاء إرسال ذلك، لكنني أعتقد أن الفكرة تتمثل في الحصول على إشارة قصيرة لل  الرئيس شنايدر:

بأننا نعيد التأكيد على االلتزام بأسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى 

ألننا إذا  --برجاء تركها كما هي بشكل أو بآخر، وعدم  إلى األعلى لحوكمة اإلنترنت.

أضفنا الكثير من األشياء، فسوف ينتهي بنا المطاف إلى صياغة نص آخر حول نموذج 

 متعددين، وهو أمر قد ال يكون مفضالً.أصحاب المصلحة ال

 المفوضية األوروبية.

 

 نعم، شكًرا جزيالً لك.   ممثل المفوضية األوروبية:

أنا أتفق  إليكم مقترح أو سؤال فقط، في حقيقة األمر، بعدم إطالة النص أكثر من الالزم.

مكان في  GACلكن ربما يكون هناك بالفعل بعض النصوص المعتمدة من  معك تماًما.

يجب أن يكون هناك، وأنا متأكد من أن أمانة السر الجديرة بالثقة يمكنها العثور على  --ما 

لقد نادت  يؤيد عملية النقل، وأنا دعت دائًما إلجراء عملية نقل. GACالقول بأن  --ذلك 
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 --في سياق أصحاب المصلحة المتعددين  ICANNبإجراء تحسينات على مساءلة 

أطيل عليكم، لكن إذا كان هناك نص ما موجود بالفعل ويمكن تحويله  واآلن، ال أريد أن

وال يتوجب علينا إعادة ابتكار العجلة في  كمقدمة تمهيدية، فربما يكون هذا حالَ للمشكلة.

 هذه الحالة.

 

 في حقيقة األمر، قدم ممثل أسبانيا عنصًرا إضافًيا. --ولكن اآلن فإنكم تطرحون  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 --عنصًرا واحًدا وهو إعادة التأكيد على دعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين 

الدعم أو عدم  هذا عنصر واحد. النموذج المتكامل من األدنى لألعلى لحوكمة اإلنترنت.

وربما نتفق على  الدعم لعملية النقل كفكرة أو مفهوم أو أًيا كان، هو عنصر ثاٍن.

 حد ذلك، وربما يكون لدينا مرحلتان منفصلتان.الحصول على ذلك، ويمكن أن نو

أفهم في الوقت الحالي أنكم ال تمانعون في رؤية نص قصير حول إعادة التأكيد على 

هذه نقطة  تأييد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى إلى األعلى.

 أولى. 

لى إشارة إلى اإلقرار أو إذن النقطة الثانية أو العنصر الثاني هو هل نريد الحصول ع

، الذي سوف يأتي قبل 2وهذا هو العنصر  الدعم المؤهل لعملية النقل كفكرة أو كعملية؟

 أعمال المساءلة.

 نعم، ممثل إيران، تفضل.

 

فهي موجودة بالفعل في  ال نريد أي شيء يتعلق بعملية النقل. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

 ذلك بالفعل.وقد قلنا  ICGمجموعة 

وال يتعلق هذا األمر  المساءلة.-إننا نتحدث حول مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ال  فهو جزء من المسألة، ومن ثم لم ال نقوم بمزج األشياء بالكامل؟ بذلك على اإلطالق.

 أعتقد أن هذا )يتعذر تمييز الصوت(.
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حول العملية، وال أدري ما أعتقد أن المقترح األوروبي كان جيًدا، وهو أن نتحدث فقط 

إذا كان من المفترض بنا الحديث على وجه الخصوص حول نموذج أصحاب المصلحة 

ففي نيويورك كان  يجب علينا أن نكون متوافقين مع ما ناقشناه في نيويورك. المتعددين.

وهناك العنصر  هناك عنصران، وليست عملية أصحاب المصلحة المتعددين وحدها.

وال أعتقد أنه يتوجب علينا الخوض في هذه  وهو متعدد األطراف.المكمل لذلك، 

هذا ال يتعلق بمجموعة  فلم نحتاج إلى هذه المسألة؟ األنواع من األشياء الحساسة للغاية.

 توصية. 12ولديكم  فلم يطلبوا منا )يتعذر تمييز الصوت(. عمل المجتمعات المتعددة.

وال أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك  ا في األمر.هذا كل م ويجب علينا الرد على التوصيات.

 )يتعذر تمييز الصوت(.

واآلن، كلما قلنا األمن واالستقرار والمرونة، وكل هذه األشياء، تكون من المشكالت 

 وال أعتقد أنه يتوجب علينا الخوض في تلك المسألة. الحيوية للغاية.

لينا أن نكون أكثر بساطة ويجب ع انظروا إلى ذلك اآلخر، الذي قدم هذه المعلومات؟

 وأكثر دقة وأكثر تحديًدا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

كما قلت، في النهاية نحن بحاجة إلى فقرة واحدة تلخص ذلك  --حسًنا، في النهاية 

ما الرسائل التي  --والسؤال هو ما هي  وتقول نعم أو ال لتقديم التقرير وما إلى ذلك.

ونحن لسنا بحاجة  فسير ما نعنيه ربما بالجزء األخير؟تودون إرسالها وتساعد على ت

وأنا معكم فيما  إلى ذلك في نهاية األمر، لكن البعض يعتقد أنها قد تكون مفيدة.

ويمكننا اتخاذ قرار بحذف ذلك أو يمكننا اتخاذ قرار بطلب صياغة  ستقررونه.

 وإعطائها فرصة بمجرد الحصول على ذلك خطًيا.

 وأسبانيا.ممثل المجر وهولندا 
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ففي المقدمة التمهيدية يجب علينا  أوافق على وجوب الحصول على مقدمة تمهيدية.  ممثل المجر:

أننا نتفق أو نوافق  --والقول بأننا  NTIAاإلشارة فقط إلى المعايير المحددة من خالل 

 على العملية في حد ذاتها قد وضعت في االعتبار جميع المعايير، ونحن نوافق على ذلك.

 

 ولن نصل إلى أي مكان إذا ما استمر بنا الحال هكذا. إذن هذا هو العناصر اآلخر.  الرئيس شنايدر:

إذن فالمقترح الخاص بكم هو تقديم مرجع للمعايير، ولكن بعد ذلك سوف يتوجب علينا 

 قول أي شيء حول عملية النقل، ألن المعايير هي الشروط الخاصة بالنقل، أليس كذلك؟

 ممثل هولندا وأسبانيا وفرنسا والدنمرك.معي كل من 

 هولندا.

 

أنا أتفق مع ممثل البرازيل من أن هذه المقدمة التمهيدية أو  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل هولندا: 

هذا التمهيد، مع الدعم المقدمة ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين من أجل إدارة 

أي السويد، يجب أن تكون متوازنة مع الموارد الحيوية لإلنترنت جيد، ولكن حسب ر

وأعتقد أن هذا يمكن أن يوضع بين أقواس وتعديله بعد االطالع على النص  النص.

 النهائي.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 أسبانيا.
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أنا أوافق على أنه يمكننا الحصول على سطر واحد أو اثنان للتعبير عن تأييدنا لنموذج  ممثل أسبانيا: 

اب المصلحة المتعددين وفي نفس الوقت لنقل وظائف اإلشراف ذات الصلة بـ أصح

IANA.  وأنا نضعها في أقواس ونحدد في النهاية، كما اقترح ممثل السويد، ما إذا كان

ولكن في الوقت الحالي، أعتقد أن هذه رسالة جيدة يمكن  بحاجة إلى هذه السطور أم ال.

المرحلة األخيرة من العملية ويحتمل أن تنهي كل للحكومات إرسالها بسبب أن هذه هي 

 شيء ووضعه في إطار داخل العملية بالكامل.

 شكًرا.

 

 ويبدو أن هناك بعض الميل للذهاب في اتجاه استخدام األقواس. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 ممثل فرنسا.

 

األفضل إعادة  سوف يكون من نتفق مع رأي ممثل البرازيل. شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

التأكيد على دعمنا لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين باإلضافة إلى نقل وظائف 

IANA .من الحكومة األمريكية، وأنا أعتقد أن من المهم قول ذلك 

 

 الدانمرك.    الرئيس شنايدر:

 

 شكًرا لك، سيدي الرئيس.    ممثل الدانمرك:

لعديد والعديد من التفاصيل التي لم تطلب نخشى إلى حد ما أن يختلط علينا األمر في ا

 منا.



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  35صفحة 

 

وقد ناقشنا في السابق أنه يجب علينا الحصول على بيان واضح، بحيث نقلق من إدراج 

وبالطبع فسوف نكون على استعداد للجلوس هنا طوال الليل، لكن  المزيد من األشياء.

ا نعيد التأكيد، ولكن يمكننا المتابعة وذكر أصحاب المصلحة المتعددين، أنن --في حالة 

ونحن نخشى أو أننا لن ننظر إلى ذلك على اعتبار انه بيان، وبعد ذلك  في أقواس.

ومن ثم لن يكون هذا  سوف نحصل فيما بعد على كلمة "لكن"، ويكون لدينا نص سلبي.

 بيان متوازن.

 هذه هي مالحظتنا. وسوف ننظر إلى النص ككل على األقل.

 شكًرا.

 

 لكن قد ال يكون هناك نص إيجابي واحد. تم مالحظة ذلك. شكًرا لك، ممثل الدانمرك.  الرئيس شنايدر:

ومن ثم قد نبحث عن نص إيجابي أكثر من أجل الحصول على التوازن في محله، إن 

 كنتم تفهمون قصدي.

لكن هل يمكننا االتفاق، بالنسبة لمن يودون الحصول على ذلك وتضمينه في صيغة 

في مقترح الصياغة في اتجاه عدم الحصول على أكثر من سطرين قصيرة قدر اإلمكان 

أو شيء من هذا القبيل، وأن ال نواصل المناقشة سواء كنا نريد الحصول على ذلك أم 

وسوف نناقش ذلك في النهاية بمجرد الحصول على النص والتعرف على مدى  ال.

ناقشة ذلك النص، فربما وإذا ما استغرقنا ساعتين في م السهولة التي سيسير بها النص.

 فإذا ما أمكننا قبول ذلك بسهولة، فيمكننا الحصول على ذلك. نقوم بإلغائه.

 هل أنتم موافقون على هذين العنصرين؟

عندئذ لسنا بحاجة إلى  وإذا ما وجدتم النص الحالي القصير بالطبع هو األفضل. حسًنا.

 إعادة اختراع العجلة مرة أخرى.

صول على ذلك، اسمحوا لنا أن نعود مرة أخرى إلى العناصر واآلن بعد الح شكًرا.

 التي لدينا هنا على الشاشة من كافوس.
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أعتقد أننا قد توصلنا إلى اتفاق بأننا سوف نقر إلى حد ما باألعمال التي  --ومن ثم فقد 

  تم االنتهاء منها وتوجيه الشكر إلى الرؤساء المشاركين ومجموعة العمل وما إلى ذلك.

غير الواضح تماًما بالنسبة لي ما الذي يجب علينا عله حيال بيان األقلية، هل يجب ومن 

مقترحي هو أن  هل توافقون؟ ذكر ذلك أو اإلشارة إليه، وإن كان األمر كذلك، فكيف.

نحاول اإلشارة إلى ذلك البيان ولكن بطريقة تكون واضحة بأن هذا بيان خاص بأقلية 

لعدم إعطاء  --معات المتعددة، ولكن ليس بالضرورة األعضاء في مجموعة عمل المجت

هل ترغبون  أي تحديد للكميات أو ما إذا كانت األقلية أو األغلبية في الحكومات.

الحصول على تلك اإلشارة بذلك أو عدم اإلشارة إليه، أم تودون الحصول على نوع 

 ممثل الدانمرك يليه ممثل إيران. مختلف من اإلشارات؟

 

ونحن ال نتطلع للحصول على  لقد فهمت من ممثل فرنسا أنهم يرغبون في حذف ذلك. مرك: ممثل الدان

وإذا كان من الواجب  وأعتقد أننا في بين ألصحاب المصلحة المتعددين. بيان حول ذلك.

إذن هذا هو  علينا إقرار بيان األقلية، فيجب علينا اإلقرار بكل بيان األقلية في التقرير.

 .اقتراحنا األولي

 

 إيران. شكًرا لك، ممثل الدانمرك.   الرئيس شنايدر: 

 

انتقل إلى  فقد نحتاج أو ال نحتاج ذلك. سيدي الرئيس، ضعها فقط في قوس مربع. ممثل إيران: 

أنا أعتقد أن أي من اإلقرار أو تدوين مالحظة أو  الخطوة التالية فهي أهم من ذلك.

لذا ضعها في أقواس من أجل  بعتنا لألمر.اإلشارة على اإلطالق، تعتمد على طريقة متا

 النظر في إمكانية العودة إلى ذلك.

 

 شكًرا. مفهوم.    الرئيس شنايدر:
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 ممثل المملكة المتحدة يليه ممثل البرازيل.

 

ما  --وال أرى في حقيقة األمر  أنا أؤيد رأي ممثل الدانمرك في ذلك. نعم، شكًرا. ممثل المملكة المتحدة: 

أنا ال أفهم النية وراء  --أنا ال  شارة إلى بيان األقلية في هذه النقطة؟الغرض من اإل

أعني، بالنظر إلى أن هذه كانت عملية ألصحاب المصلحة المتعددين، هناك العديد  ذلك.

ومن ث  أو بيان األغلبية. --من الحكومات التي لم يكن لديها وسيلة بيان األقلية للقول 

 شكًرا. في حقيقة األمر، ما الذي نحاول القيام به هنا.من غير الواضح إلى حد ما، 

 

أعتقد أن الفكرة تمثلت في توضيح قدر من الرؤية بالنسبة للمخاوف والمشكالت  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 الواردة في ذلك التقرير.

 البرازيل. لكن األمر متروك لكم.

 

سوف يعطي  لتحديد هو نفس رؤيتنا لألمر.أعتقد أن ما قلت با شكًرا سيدي الرئيس. ممثل البرازيل: 

نظًرا ألن تقرير  ذلك قدًرا من التأكيد على وجود مخاوف محدد من جانب الحكومات.

ولكن في أقلية يمكنها  األقلية هو األقلية في سياق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

معات التعبير عن آراء الحكومات، وليس لمشاركين آخرين في مجموعة عمل المجت

 المتعددة.

وقد كان ذلك رأي لألقلية هناك وهنا أيًضا رأي لألقلية، ما لم يصبح ذلك أغلبية بنهاية 

 لكنني أعتقد أنها أقلية في الوقت الحالي. االجتماع.

ونود  لقد كنا نجني المزيد والمزيد من الدعم والتأييد لذلك من جانب بعض الحكومات.

  توجيه الشكر إليهم.
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بح أغلبية بنهاية هذا االجتماع. ولكن في الوقت الحالي، فإنها أقلية أيًضا إذن ربما تص

ومن ثم فإننا ال نرى أن هناك مشكلة في ذكر ذلك، ألنها تشير إلى  .GACداخل 

وعلى الجانب اآلخر، بما أننا نعمل اآلن مع العناصر التي قدمها السيد  مشكلة محددة.

أعتقد أن هذا كان اقتراح حكيم  ا مع السيد كافوس.وبالمناسبة، أنا أتفق تمامً  --كافوس 

للغاية بطلبه وضع بعض أو كل النص بالكامل بين أقواس. وبعد ذلك سوف نعيد 

 مراجعة كل شيء.

وهو اإلشارة إلى التقرير  --وأعتقد أن له أهمية قصوى  --ولكن هناك شيء فاتنا هنا 

أو عدم  --إذا اعترفنا بذلك  --ا أعتقد أن هذ ألنه ال يظهر هنا. التكميلي النهائي.

فقد كان في النص الذي كنا نعمل عليه في بداية  --االعتراف، ولكن فيما يخص 

ومن ثم أحد العناصر الهامة المفقودة هناك هي  وقد قمنا بالتغيير إلى ذلك. االجتماع.

 شكًرا. تدوين التقارير النهائي واإلشارة إليها.

 

وقد يكون من المهم تسليط الضوء ليس فقط على  الواقع، أنت على حق.في  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

األعمال المنتهية ولكن في حقيقة األمر وعلى وجه الخصوص اإلشارة إلى التقرير 

ولكن ربما يكون هذا االفتراض بأن هذا كان جزًءا من األعمال التي  الذي لم يذكر هنا.

 األمر بالذات. لكن ربما يتوجب علينا بيان هذا تم إقرارها.

وبالطبع يمكننا صياغة شيء حول بيان األقلية الحكومية لمجموعة عمل المجتمعات 

المتعددة في أقواس وتحديد ما إذا كان نحتفظ به أم ال فيما بعد وذلك استناًدا إلى 

  الصياغة.

لكننا بحاجة اآلن لالهتمام ومراعاة أنه يجب علينا محاول التوصل إلى بعض المناقشات 

ألننا إن لم نفعل فسوف تكون لدينا جميع قوالب البناء في  لتي ترشد عملية الصياغة.ا

أقواس، وربما ال يكون ذلك ما نقوم به. وربما يتوجب علينا االنطالق للحصول على 

 شكًرا. نعم. --لكن معي ممثل فرنسا  مزيد من الوضوح.
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ونعتقد أنه من  يتم فهم موقفنا بوضوح.سيدي الرئيس، ربما لم  ممثل فرنسا يتحدث. ممثل فرنسا: 

ولكن للوضوح، فإننا بحاجة إلى تغيير  المفيد ومن المهم تذكر ما قد قيل في هذا البيان.

أو ليسنا في  GACوألننا هنا في  .GACالصياغة والقول بأن هذا بيان من أعضاء 

ت نظر وأعتقد أن من المهم تحديد ماهية وجها مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 شكًرا. الحكومات التي أصدرت هذا البيان.

 

بما أننا نحجب الهيكل وفًقا لتعليقاتنا، فقد أردت التحدث فقط  شكًرا لك، سيادة الرئيس. متحدث غير معروف: 

  حول الغرض من هذا القسم.

ليست لدي أي مشكلة في االعتراف بأن كافة العناصر في المقترح ال تحظى بتأييد 

 ولكن يبدو أننا نؤكد على العديد من األشياء التي يلم المجتمع بها بالفعل. .ودعم الجميع

وقد كان هناك بيان أقلية من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة، لكن كانت هناك أيًضا 

  الفردية التي تم تقديمها طوال العملية بأسرها. GACالعديد من تعليقات 

ويبدو أننا  التي تم التعبير عنها طوال العملية. وربما نريد فقط إقرار التنوع في اآلراء

  نعيد تأكيد كافة األشياء التي كنا نقوم بها على مدار العامين الماضيين.

في استخدام  SSACوربما كهدف لنا، نجحت اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

يال ومن ثم قد نرغب في التفكير ح كلمة. 81في استخدام  ALACونجحت  كلمة. 64

النصائح التي قدمت إليكم من الرؤساء المشاركين لتحري الدقة والوضوح فيما نحاول 

 شكًرا. قوله.

 

 المملكة المتحدة. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 
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، إذا ظللنا مع هذا االختيار للعناصر، فسوف تخوضون في 4في العنصر  شكًرا. ممثل المملكة المتحدة: 

على األقل إلى الحقيقة القائلة بأنه لم يكن هناك دعم  او اإلشارة --التفاصيل حول 

  أليس هذا هو المكان الصحيح؟ .11للتوصية رقم 

 أعني، أن مداخلتي السابقة تتعلق بسبب وضع ذلك في مكان عاٍل جًدا في بيان أقلية؟

 ؟4أعني ما رأيكم في البقاء مع العنصر  كما أن النية من وضع ذلك عالية للغاية.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

حسًنا، إذا كانت لديكم األوراق أمامكم، فإنها جميًعا في نفس االرتفاع. وليست عالية 

وفي حقيقة األمر فإنها تتعلق بتقديم الرؤية حيال  بالطبع، أنت على حق. للغاية.

يحدد على وجه الدقة  4المخاوف التي تم التعبير عنها في بيان األقلية، العنصر 

ومن ثم قد نكون بحاجة إلى اإلضافة إلى  مخاوف التي تم التعبير عنها في بيان األقلية.ال

لكننا لم نتطرق إلى  حقيقة أنه كان هناك بيان أقلية، هذا إن كنت قد فهمت مقصدك.

  .4العنصر 

وربما نقوم بترك ذلك على مستوى اإلشارة إلى ذلك  لكن هناك طريقتان، بشكل أساسي.

وربما ال  .4ات األقلية، أو ربما نقوم بشرح ذلك بوضوح في العنصر من خالل بيان

لكن، بما أنه ال  --ومن ثم  .4أو  2وقد نتناول إما العنصر  .4و 2نتناول العنصر 

لكن هذه  يمكننا مناقشة كل شيء في نفس الوقت، فإننا بحاجة إلى البدء في ناحية ما.

  المالحظة التي تشير إليها جيدة.

 ان.إير     

 

 في أقواس مربعة. 2هذا هو سبب اقتراح وضع  إنك محق. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

المسألة الكاملة  .11، عند اإلشارة إلى التوصية 4ألنه يمكننا وضع ذلك في البند 
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ومن ثم ربما  ال شيء آخر. باإلضافة إلى االجتزاء. 11الخاصة باألقلية هي التوصية 

، 11، التوصية 4أو العنصر  4وعندما نتطرق إلى النقطة  وس مربع.نضع ذلك في ق

في  2يمكننا التعامل مع مشكلة البيانات بطريقة أو بأخرى. هذا هو سبب اقتراح وضع 

 شكًرا. .3أقواس مربعة، سيدي الرئيس وليس تركها واالنتقال إلى العنصر 

 

أقترح ترك ذكر  وأتمنى أن نقبل ذلك. معقول.شكًرا لك، ممثل إيران، أعتقد أن هذا  الرئيس شنايدر: 

 --، ما إذا كان 4بيان األقلية في أقواس في الوقت الحالي وننظر بعد أن نناقش العنصر 

 التي لها تأثير على ذلك.

أعتقد أننا  هذا البند مختصر هنا للغاية. ؟3هل يمكننا االنتقال إلى العنصر  شكًرا. حسًنا.

 .GACبحاجة لتعبير ما عن دور 

ففي النص الذي أُرسل إليكم، أعتقد أنه كان هناك عنصر واحد يعكس الدور الرئيسي 

  .ICANNوكهيئة استشارية لمجلس إدارة  GACلـ 

 GACوالفقرة الثانية تشير إلى مشاركة  هناك مقترح حول ذلك. --والعنصر الثاني 

هما العنصرين اللذين أعتقد أن هذين  في هذا الهيكل الجديد الذي يجري العمل به اآلن.

ومن ثم أعتقد أنه ال يتعين علّي طرح  وفًقا لتلخيصه لذلك. GACلديه من حيث دور 

هل  اسمحوا لي أن أطرح السؤال: ال، يجب علّي طرح السؤال. --أو ربما  --سؤال 

هل هناك أي  --أو هيا بنا نضع ذلك  ؟GACيجب علينا قول شيء حول دور 

السؤال التالي هو ما الذي يجب علينا  ؟GACور معارضة على قول شيء حول د

في بعض األحيان يتوجب عليكم البدء من الصفر من  لكنني ال أرى أية معارضة. قوله؟

  أجل التأكد.

 نعم، تفضل كافوس.     
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فقد تمت  .GACأعتقد أن من الضروري الحديث حول دور  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

يلة الوقت. وقد كنا في البيانات السابق لنا أننا بحاجة أو أننا نود مناقشة الموضوع ط

وربما ال يتم تغيير ذلك، وفًقا لما  .ICANNمواصلة دورنا كلجنة استشارية لعملية 

مقدمة من الدور  GACونصيحة  .GACأُخبرنا به مراًرا. وال يزال لدينا نصيحة 

  االستشاري وما إلى ذلك.

ارات أو صناعة القرارات جزء مختلف عن ذلك لكن ستتم المشاركين أصحاب القر

ومن ثم يجب علينا اإلشارة إلى ذلك، وذكر أنه ال تزال لدينا هذه  إضافته إلى ذلك.

  الصفة االستشارية وما إلى ذلك وهلم جرا.

وإذا لم يتحقق ذلك في الغد، فإن المجموعة األخرى لديها مقترحات مقابلة تقول بأن 

GAC هذا كل ما في األمر. ن صاحبة قرارات في العديد من األشياء.أصبحت اآل  

 التصرف بصفة استشارية. --وأقترح مواصلة القول بأننا نريد مواصلة الحصول 

 شكًرا.

  

 

إذن هناك اتفاق على أن نلقي الضوء على أننا نواصل إعطاء النصيحة إلى  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

  هذه الفكرة؟ رئيسي المنوط بنا في هذا الهيكل؟مجلس اإلدارة وهذا هو الدور ال

أنا ال أرى أي اعتراض، ومن ثم سوف نتناول ذلك على اعتبار أنه عنصر نتفق عليه 

  ويجب اإلشارة إليه في النص.

أما العنصر اآلخر فهو أننا نقوم بعمل بيان حول دورنا وفًقا لما هو مقترح في االقتراح 

  أعضاء في المجتمع صاحب الصالحيات. المقدم في ذلك كواحد من خمسة

باإلضافة إلى دورنا الذي اضطلعنا به حتى اآلن وأننا سوف  وهذا هو العنصر الثاني.

وسوف يكون لنا دور في ذلك  نستمر، فهناك عنصر جديد، وهناك هيكل جديد ناشئ.

أو  يًضا؟هل هناك اتفاق على أن نقول شيًئا حول دورنا في ذلك الهيكل، أ الهيكل، أيًضا.
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فهل هناك أي اعتراض على الحصول على  دعوني أعرض عليكم ما أراه من جانبي.

دور في الهيكل أيًضا، وأن نقر بذلك ألن هذا هو المقترح الذي يتنبأ في حقيقة األمر 

 البرازيل؟ بأننا سيكون لنا دور في هذا الهيكل في المستقبل؟

 

وأود أن أقترح على  نا بوضع صياغة ما في هذا الصدد.لقد قم شكًرا سيدي الرئيس. ممثل البرازيل: 

 بغرض المساعدة في المناقشة وفًقا لما اقترحتم علينا في البداية. --الزمالء، بما أننا 

وأعتقد أن ذلك ربما يصل بنا في حقيقة  --إذن فإن ما أود قوله في ذلك الشأن هو أن 

من تقرير السيد  4والعنصر  3ومن ثم يرتبط ذلك بالعنصر  .4األمر إلى العنصر 

  كافوس.

عن  GAC، تعبر 2و 1ومن ثم نقترح بأن يكون النص، "فيما يخص التوصية رقم 

رغبتها واستعدادها للمشاركة في آلية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة كمشارك 

وعلى الرغم  صاحب قرار، بموجب الشروط المقرر تحديدها على المستوى الداخلي.

التوصل إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة ذات  GACعذر على من ذلك، ت

 الصلة بتلك التوصيات".

 

لذا شكًرا  هذا يساعدنا على فهم ما تعنيه. لقد دونا مالحظة حول هذه الصياغة. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 لكم إلى هذا الحد.

الجتزاء مرتبط فاالجتزاء المذكورة في ذلك المقترح وأيًضا في النص المقترح، ا

ومن ثم كانت المحاولة متمثلة في تجميع هذه المشكالت، حيث  .11بالتوصية رقم 

لكنني أعتقد أنه حيثما وضعنا عدم تأييدنا  توجد معارضة أو بدون أي اتفاق على التأييد.

  أو عدم إجماعنا من أجل تأييد هذا االجتزاء فهو مسألة أخرى.

حول اإلقرار بطريقة أو بأخرى أو التعبير عن وجهة لكن هل توافقون على إعداد بيان 

  نظر حول الدور الذي سنشغله في هذا الهيكل المستقبلي؟
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 عفًوا بعد ممثل البرازيل. دعونا نرى ما إذا كنت قد نسيت أي أحد بعد ممثل الدانمرك.

 لدي اآلن ممثل األرجنتين والدانمرك وكندا وإيران. األرجنتين.

  

 شكًرا. لكي أوجز، لدعم التعليقات المقدمة من زمالئنا من البرازيل. ممثل األرجنتين: 

 

 الدانمرك. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

ال أعتقد في حقيقة األمر أننا قد أجرينا مناقشة صحيح داخل  شكًرا لك، سيدي الرئيس. ممثل الدانمرك: 

وقد كان  لمستقبل.في ا GACهذا المنتدى أو حول ماهية الدور الذي يجب أن يناط بـ 

 وأنا لم ألحظ أي تطور في ذلك. هناك خالل العملية ذلك بما أن لدينا نماذج مختلفة.

ومن البداية سوف نبحث عن استمرار الدور االستشاري، باإلضافة إلى الهيكل الجديد 

  وهو أن من المحتمل أنه يمكننا تقديم تلك النصيحة في المجتمع صاحب الصالحيات.

لكننا راغبون  وسوف نشارك. قد أن من السابق ألوانه الحديث حول ذلك.ومن ثم أعت

 في الحصول على اللغات التي سوف تراعي دورنا أكثر من ذلك.

 

ويمكنني أن أرسل إليكم  لقد أجرينا مناقشات لشهور وشهور حول هذه المسألة. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

وربما لم نتوصل إلى اآلن إلى  لك.كافة النصوص المدونة والنص الذي ناقشنا فيه ذ

فقط لتوضيح هذه  اتفاق كامل، لكنني ال أعتقد أنه يمكننا القول بأننا لم نناقش ذلك.

  النقطة.

 ممثل كندا، تفضل.
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نعم، أود تأييد رأي ممثل الدانمرك. وأعتقد أن من السابق  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل كندا: 

ويمكننا القول بأننا سوف  ضطالع بدور في القرارات.ألوانه الميل لتعريف ماهية اال

 ننظر في الدور المنوط بنا.

وكما عبرنا عن ذلك، أرى أن الغرض الرئيسي يجب أن يكون في دور استشاري في 

 شكًرا. المجتمع صاحب الصالحيات.

 

 إيران. شكًرا لك، ممثل كندا.   الرئيس شنايدر: 

 

 14لقد بدأ القلق يتسلل إلي حيال ما قمنا به خالل األشهر الـ  ئيس.شكًرا لك، سيادة الر ممثل إيران: 

فبمجرد أن نقول بأننا ال نشاركن يدونون في  انتظار المجموعة األخرى. الماضية.

ويتم محونا  الالئحة الداخلية بأن هناك أربع منظمات دعم ولجان استشارية فقط.

 كجهة استشارية. GACول هو دور إلى الخارج! إن ما نقوله، أن الجزء األ بالكامل.

 --ثانًيا، فيما يخص اتخاذ القرارات، فإننا نضع بعض المؤهالت  وهذا كل شيء.

حيث إن هذا هو النص الوارد في نهاية المطاف من  --وسوف نناقش ذلك فيما بعد 

  وال يهمنا من الذي وضعه. ممثل أسبانيا، ولكن في األصل جاء من مكان آخر.

 GACوال أتفق تماًما مع من يرغب في استثناء  ه يجب أن نفقد تلك النقطة.وال أعتقد أن

 من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات استناًدا إلى قواعدها الداخلية التي نقررها.

فالحق لنا سواء شاركنا أم  وربما ال نشارك على اإلطالق، لكننا لن نقوم أننا ال نشارك.

  على حدة، طبًقا للظروف والمواقف. وهو أن نقرر حسب كل حالة ال.

إذا أرادوا إجراء تغيير على الئحة ونحن نقول بأننا ال نشارك، فإنهم  وأنا أقدم لكم مثاالً.

 تماًما. سوف يتم استبعادك. ال شيء. ما وظيفتك؟ يغيرونه بدونك.
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هذا إذن ما السبب في أن شيًئا ناقشناه لعدة أشهر وما إلى ذلك باإلضافة إلى وضع كل 

هل تقولون أننا ال نريد  الضغط على اآلخرين من أجل قبول ذلك، لم نريد إطالق ذلك؟

  ذلك؟

ومن ثم ال يمكنني االتفاق مع الزمالء األجالء وفًقا لما ذكر من قبل من القول بال، ال 

لكن ذلك يستند إلى مناقشاتنا المستفيضة سواء حول مشكالت  ال، نحن نريد ذلك. نريد.

 الحق موجود. كل حالة على حدة أو حسب الظروف، فإننا نمارس ذلك الحق.محددة أو 

وال نريد  ومن ثم ال نريد إضاعة الحق. لكن ممارسة الحق مختلفة عن ذلك الحق.

  التخلي عن ذلك الحق، ولكن ممارسة الحق وهو العملية الداخلية الخاصة بنا.

 سوف ترحب به بشدة. GNSOأو أن  لذا برجاء التكرم بعدم اتخاذ ذلك المنحى.

وقد  ، هذا كل شيء.4 وانتهى األمر. الغد جيد جًدا. اسمحوا لي أن أكون واضًحا.

 شكًرا. شهَرا من الحرب. 14 هل نريد ذلك؟ بالكامل. GACخرجت 

 

حسًنا، في حقيقة األمر، لن يحدث ذلك في الغد، ألنه في ذلك الوقت  شكًرا لك، كافوس. الرئيس شنايدر: 

وإذا أردنا الموافقة على هذه الخمسة، فلن يكون ذلك  المقترح على خمسة. يتم حساب

فهذا سوف يعرض عملية النقل برمتها للخطر، ألنه سوف يتوجب عليهم إعادة  في الغد.

 نريد فقط أن نستوضح هذه المسألة. فتح النص بالكامل.

 لن يتم حل ذلك في الغد، في حالة عدم االتفاق. --ولن 

 ا يليه ممثل السويد.ممثل أسباني

 

إذن بالفعل فإننا قد ناقشنا هذه المسألة منذ  قال كافوس بشكل أو بآخر ما كنت أريد قوله.  ممثل أسبانيا:

وفي كل  حول هذه المسألة. GACشهر سبتمبر الماضي، ألن هناك ثالثة بيانات من 

ية أو دور مرة قلنا أننا لم نتفق إلى اآلن حول ما إذا كنا سنمارس بصفة استشار

من المفترض فقط قول أننا قد اطلعنا على  ولن نقوم بتقرير ذلك اليوم. تقريري.
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وسوف نحدد على أساس  ونحن نقبل بذلك. وقد رأينا أنهم قد حجزوا معقًدا لنا. المقترح.

  كل حالة على حدة ما إذا كنا سنمارس الحق كما قال كافوس أم ال.

ونحن نشاركة  مادة وجوهر ما نقوم به اآلن.في  --واسمحوا لنا أن نفكر أيًضا 

وال نصدر  كمشاركين أصحاب قرارات في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 النصائح في هذه الحالة.

دوًرا تقريرًيا، إذا ما  GACومن ثم الن تكون هذه هي المرة األولى التي تمارس فيها 

 شكًرا. قررنا قبول ذلك.

 

 ك، ممثل السويد.شكًرا ل   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.   ممثل السويد: 

ومن الواضح  هناك العديد من الدول التي ترى أننا قد عملنا بشكل جيد بصفة استشارية.

  أنه يتوجب علينا احترام ذلك.

كما أنني أقدم مالحظة بأنه في حالة التعبير اآلن عن أننا نريد مواصلة العمل بصفة 

المشاركة كمشارك له تأثير على القرارات، فلن يتم العمل باالجتزاء،  استشارية وعدم

أن تكون  GACألن النص يشير إلى أنه، في حال قررت  ذلك االجتزاء المقيت.

مشاركاً له تأثير في القرارات، يتم العمل بنظام االجتزاء. لكن في حال لم تقرر أن 

لم تعد هناك مشكلة  ناك اجتزاء.تكون مشارك صاحب تأثير في القرارات، فلن يكون ه

 في ذلك.

 شكًرا.
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أعتقد أن هذا األمر واضح  بالطبع إذا لم تتخذوا قراًرا، فليست هناك حاجة لالجتزاء.  الرئيس شنايدر:

 شكًرا جزيالً لكم. تماًما.

 البرازيل وبعد ذلك هولندا.

 

النص الكامل الذي قمنا بوضعه، وسوف نعمم على جميع الزمالء  شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

 وأود من الزمالء النظر في الحزمة بالكامل. ألنني أقرأ مجرد مقتطفات.

، 3أريد التعليق فقط من أجل توضيح أنه بما أننا كنا نناقش العنصر  --اعتقدت أن 

، فإن هدفنا يتمثل في االنفصال إلى أمثلة مختلفة من أجل دور GACتأكيد دور 

GAC. وليس هناك أي شك في  اإلدارة، نؤكد بوضوح الدور االستشاري. تجاه مجلس

فنحن نحتفظ بالصفة االستشارية تجاه عملية صناعة القرارات داخل مجلس  ذلك.

 اإلدارة.

وفيما يتعلق بآلية المجتمع صاحب الصالحيات، وفًقا لم أسماه به كافوس وممثل أسبانيا، 

خرين، فلم نجر ما يكفي من النقاش حول ما إذا لدينا مقعد تم حجزه لنا، وأنا أتفق مع اآل

لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة ما يجب علينا فيها  كنا نريد شغل ذلك المقعد أم ال.

 اإلشارة بوضوح لما إذا كنا نريد االستفادة من ذلك المقعد أم ال.

لخاصة اللغة التي نقترحها ال تحدد قراًرا قاطًعا حول الشروط ا --ومن ثم فإننا 

إننا نؤكد فقط على نية  بالمشاركة أو فيما يخص المشكالت، في أي تنسيق كانت.

وأعتقد أن هذا بشكل أساسي هو الرسالة التي نريد  اللجوء إلى ذلك حسبما يكون مناسًبا.

 إيصالها.

وهذا ما تم إخباري به، وهو أن القيام بخالف ذلك سوف  --وأعتقد القيام بخالف ذلك 

ا تأثيًرا على المقترح الكامل، على هذا النحو نظًرا ألنه في حالة عدم يكون له أيضً 

بوضوح إلى نيتها بالمشاركة، فإن المقترح الكامل سوف يكون من  GACإشارة 

وليس المقترح الكامل ولكن أجزاء من المقترح، ألنه سوف  --الواجب إعادة صياغته 

 يتناول مسألة العتبات.
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 إلى المقترح في ذلك الضوء. ومن ثم أود أن يتم النظر

ونحن نحافظ بل ونشير إلى نية إبقاء عملية اتخاذ القرارات الخاصة بمجلس إدارة 

ICANN  فيما يخص آلية المجتمع صاحب الصالحيات، ونشير إلى استعدادنا

وهذا  المشاركة كمشارك بموجب الشروط المقرر مناقشتها على المستوى الداخلي.

وأعتقد أننا نشير فقط إلى بعض األشياء التي  لى الصياغة.يشير إلى المشكالت وإ

ومن خالل القيام بذلك، أعتقد  --كما أنها  ال تعترض عليها. GACتعرض علينا بأن 

 باإلضافة إلى الحزمة القادمة. --أننا نساهم في 

وال أعتقد أن هناك تعارض من قول أنه لم يكن هناك إجماع فيما يخص مسألة 

حسًنا، على األقل بالنسبة للبعض،  --أعتقد أن المشاركة في اآللية سوف  وال االجتزاء.

بأنه لن يكون هناك تعارض في المشاركة بالكامل في اآللية، ولن يكون االجتزاء 

فهو من األشياء التي وردت إلينا متأخًرا في العملية، كما أن الواقع يفيد  --بالضرورة 

 بأنه ال يوجد إجماع حول ذلك.

ومن ثم فإننا  م فإننا نحاول التوصل إلى توازن فيما بين تلك العناصر المختلفة.ومن ث

نقوم بتعميم النص الخاص بنا على زمالئنا من أجل االطالع عليه في ضوء المقترحات 

 األخرى.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل هولندا.

 

 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئيس.    ممثل هولندا:
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أن كال المقترحين وفًقا لما أرسله ممثل أسبانيا وأرسله بعد ذلك ممثل البرازيل أعتقد 

 تتناول بشكل عملي نفس الشيء، وأعتقد أنه ال يوجد فارق كبير فيما بين االثنين.

 وأعتقد أن جانب مالحظة وقبول الدور الخاص بها، الدور الوظيفية، جانب واحد.

ومن ثم أعتقد أننا  ذلك، وبموجب أية شروط. والجانب الثاني هو ما إذا كنا نمارس

 ننظر إلى مقترح البرازيل ومقترح أسبانيا، وأود القول بأنهما شبيهان تماًما.

 شكًرا.

 

جانب يقول بالحصول على  وأعتقد أن ممثل إيران قال شيًئا في نفس اإلطار. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 ع قواعد بموجبها نقوم بالممارسة.حق والجانب اآلخر ممارسة ذلك الحق، من أجل وض

 ASOفمنظمة دعم العناوين  جدير بالذكر أن هذا هو ما يقوم به اآلخرون أيًضا حالًيا.

على سبيل المثال، من المحتمل أن ال تشارك في أي من عمليات التصويت على هيئة 

 أو شيء ما من أجل حماية األسماء الجغرافية في نطاقات IRPالمراجعة المستقلة 

gTLD .وربما ال يقوموا بأي شيء على اإلطالق. الجديدة ألن هذا ليس شأنهم 

ومن ثم كل واحد من هؤالء المشاركين الخمسة سوف يكون له مواقف حيث لن 

يشاركوا في موقف محدد في تلك الحالة، وربما في حالة وصول األمر إلى عملية 

لحظات األخيرة متى ما طلب وألن الفكرة تتمثل في أن المشكالت تحل في ال تصويت.

 من الناس خوض عملية تصويت.

 اآلن نتطرق إلى المادة الخاصة بما نحاول الوصول إليها. --ومن ثم أعتقد أنه في حالة 

إذن هل توافقون على أننا نريد الحصول على مجموعة تعطي إلى حد ما رأًيا حول ما 

ذلك ننظر فيما إذا قمنا بحذفه إذا  أو يمكننا أيًضا وضع ذلك في أقواس وبعد قد ناقشناه؟

 لم نتوصل إلى اتفاق حول النص.

 نعم، ممثل إيران، تفضل.     
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الطريقة التي تقدم بها أسبانيا أو مقترح الزمالء من أسبانيا،  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

لحق، وكيفية أو ربما زمالؤنا األعزاء من البرازيل، ماذا عسانا نقول، نحن نقبل هذا ا

 ممارسته.

لم  --ومن ثم نعتقد أنه يتوجب أن نتناول هذه المسألة، قبول ذلك، بسبب أن ذلك كان 

لكننا  ولم يرغبوا في أعطائنا ذلك على اإلطالق. وقد طلبنا بذلك. يتم عرض ذلك علينا.

واآلن فقد تم إعطاء الحق لنا، والنص المقدم من ممثل  طلبنا ذلك وأصررنا عليه.

وسوف كان  فلنبق على ذلك. انيا أو النص األسباني يقول بأننا نقبل هذا الوضع.أسب

المقترح أسباني أو مقترح برازيلي، أًيا ما كان، لكن لنتناول هذا، ولكن ال نبدأ المناقشة 

 مرة أخرى حول ما إذا كنا نريد أو ال نريد.

وكيفية  قبل هذا الحق.وبعد المناقشة، فإننا ن هناك شيء تم إعطاؤه لنا في صورة حق.

 ممارسة ذلك، هو المستقبل.

 شكًرا.     

 

في الحقيقة، دائًما ما تقوم مجموعة عمل  أعتقد أنه يجب علّي التصحيح قليالً. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

الطريقة التي فهمت بها العمل، دائًما ما فهموا أن الجميع يعرض  --المجتمعات المتعددة 

 --هناك لجنتان استشاريتان قررتا أنهما  جتمع صاحب الصالحيات.عليه جزء من هذا الم

لقد تم عرض الفكرة  لكن في نفس الوقت تم عرض ذلك. ليس بالفعل، اآلن يريدون ذلك.

بعد ذلك في المرحلة األخيرة، كانت هناك هذه المقدمة حول  على الجميع للمشاركة.

رأيت أن أقول  كعضو. GACءات مع تم التخطيط دائًما لإلجرا --االجتزاء، ولكن ذلك 

 ذلك فقط الستيضاح هذه المسألة.

 GACلكن دعونا نتفق أننا قد نجرب صياغة تعبر إلى حد ما عن رأي حول كون 

بنفسها على أنه اآلليات  GACواحدة من المشاركين الخمسة مع العنصر الذي تحدده 

العنصرين مع بعضهما وربما يمكن موازنة هذين  الخاصة بها حول كيفية المشاركة.

 البعض، بحيث يمكننا العثور على شيء يمكننا جميًعا الموافقة عليه في هذا الصدد.
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هل يمكننا الموافقة على هذه الفكرة أم أن هذا شطط بعيد وفي نفس الوقت لن يحقق 

 الكثير بالنسبة لنا؟

 المفوضية األوروبية.     

 

 يالً لك.نعم، شكًرا جز   ممثل المفوضية األوروبية:

لقد سنحت لي فرصة االطالع على المقترح البرازيلي، والذي  --نعم، أنا أتساءل فقط 

وأنا أتساءل فقط، بما أنكم في لحظة ما  أعتقد أنه يغطي كافة المشكالت التي ناقشناها.

سوف تقدموا لنا استراحة، ربما يكون من المفيد بالنسبة لنا أخذ استراحة من أجل النظر 

رح البرازيلي، والذي يغطي المشكالت، باإلضافة إلى استخدام ذلك النص الذي في المقت

 يتناول أيًضا النقاط التي طرحها السيد كافوس.

 

لم نقم بمناقشة  --ما أريد قوله هو أننا إذا كان بصدد االنطالق إلى عملية الصياغة اآلن   الرئيس شنايدر:

ما  --ا أفهم أننا سوف نلتزم بفكرة ما سوف وإذا كنا ننوي الصياغة، فأن وغيره. 4البند 

 سيكون القالب الذي سنحاول من خالله التوصل إلى الصياغة.

 ليس لدي مشكلة. ويمكننا أن نرى، برجاء وضع النص على الشاشة. --وإذا كنا اآلن 

أنا غير متأكد مما إذا كانت استراحة احتساء القهوة سوف تكون قريًبا  يجب أن تقرروا.

بدأنا التطرق إلى تفاصيل هذه الفكرة، ألن لدينا أفكاًرا أخرى يتعين علينا  إذا ما

 مناقشتها.

 القرار لكم. وأنا طوع أمركم.

 

ولكنني أعتقد  لقد كنت أقترح األفكار في البرازيل، وليس بالضرورة في النص المحدد.  ممثل المفوضية األوروبية:

 جميًعا حتى اآلن كما أرى. أن هذا يتناول المشكالت التي كنتم تناقشوها
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لكنكم تودون رؤية المقترح المقدم من البرازيل معروًضا على الشاشة من أجل   الرئيس شنايدر:

أنا لست متأكًدا  ساعدوني. عذًرا. هل هذا ما تطالب به؟ مساعدتنا على استيعاب الفكرة.

 إيران. حسًنا. --تماًما 

 

ن مقترحات المفوضية األوروبية غير متناقضة مع ما غ شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

النص األسباني، النص البرازيل،  نقوله، لكن هذه خطوة أخرى، في النظر إلى النص.

، وبعد 5و 4واسمحوا لي أن ننطلق إلى الجزء المتبقي،  مزيج من ذلك، وما إلى ذلك.

وفي  ياغة الحقيقية.ذلك ما إذا كانت هناك استراحة أم ال، وبعد ذلك ننطلق إلى الص

عملية الصياغة لنا حرية المشاركة في المقترح األسباني، المقترح األسباني بالكامل، 

وجزء من المقترح البرازيلي، أو المقترح البرازيلي بالكامل، أو مزج االثنين مًعا أو أي 

 من األشياء األخرى.

التعرف على ما إذا كان إذن اسمحوا لنا أن ننتقل إلى الجزء الثاني المتبقي من أجل 

 قالب البناء مكتمل أم ال.

 شكًرا.

 

 أنا أميل لالتفاق مع إيران. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل فرنسا.

 ربما يكون لذلك عنصران. هل يمكننا مالحظة أن لدينا نص حول ذلك؟ --هل يمكننا 

د ذلك ربما وفًقا للمقترح في التقرير، وبع --األول قول شيء حيال مشاركتنا في 

العنصر الثاني الذي من المفترض أن يكون متفًقا مع طرق ومبادئ العمل، أًيا كان 

 مسماها، والتي من شأنها تطوير ذاتها.

 ممثل فرنسا؟
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هذه  أود تكرار التعليقات المقدمة من أسبانيا والدول األخرى. شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

الذي تم اقتراحه، وبعد ذلك ما إذا كنا  على قبول الدور GACمسألة تخص حمل 

 سنقبل ذلك أو عدم تقييد أو عدم تحديد نطاق الممارسات في ذلك.

 

وهو بند آخر  .4إذا كان هذا هو الحال، فلننتقل إلى العنصر  حسًنا. ...ما أطالب بقبوله. الرئيس شنايدر: 

و ما يمكننا إلى حد ما سهل سوف نتناوله قبل استراحة القهوة، وهو أن ما نراه في ذلك ه

ويمكننا القول  .12إلى  1بوجهات نظر أكثر تفصيالً حول التوصيات  -إن أردنا-إيصاله 

وأعتقد أن  يمكننا تحديد أي منها ال يحظى بإجماع عليه. ما هو الذي نؤيده. --إذا أردنا 

هو كما أن المقترح، إذا كنت أقرأ ذلك بشكل صحيح،  قوله. 4هذا ما يحاول العنصر 

نفس الشيء في حقيقة األمر مثل المقترح الذي لدينا في النص الذي شاركه ممثل أسبانيا 

وليس  11معكم ذلك أننا سوف نقر إلى حد ما أنه ال يوجد إجماع على التوصية رقم 

ولكن بعد ذلك  وهذا ما يشار إليه بلفظ، االجتزاء. هناك إجماع على عملية االجتزاء.

ظى بالدعم لكافة العناصر األخرى في التقرير، أو أنه يمكننا التأهيل يمكننا القول بأننا نح

هذه هي المخاوف التي تم  بأن هذا بشكل أساسي ما قمنا بمناقشته من قبل. --إلى حد ما 

التعبير عنها في بيان األقلية، وتم التعبير عنها بقدر ما من الوضوح، أي بدون إجماع 

 .11عملية االجتزاء التي هي نتيجة التوصية وبدون إجماع على  11على التوصية 

وبعد ذلك أيًضا، شيء ما إيجابي  هل تريدون الحصول على إشارة لهذا في التقرير؟

 أكثر حول التوصيات األخرى؟

 شكًرا.

 إيران حول.

 

 2و 1وفًقا لما ناقشناه في االجتماع األخير، فإن التوصية  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

 1التوصية  النظر عن عملية االجتزاء هذه بمثابة الهيكل واألساس لكل شيء. بصرف

ومن ثم ال يمكننا  تتحدث حول تأسيس روابط فردية، ويطلق عليه اسم المعّين المنفرد.
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تتحدث حول  2التوصية  هذا هو األمر برمته. --وإذا ما وافقنا  االعتراض على ذلك.

 تمكين المجتمع.

 هما التوصية الثانية وهي عبارة عن إشارة إلى عملية االجتزاء. العنصران الوحيدان

، 11ومن ثم إذا ما قمنا باستثناء االجتزاء من هاتين التوصيتين وربط ذلك بالتوصية 

والتي تنبع في حقيقة األمر من المناقشة الخاصة بتلك التوصية، فيمكننا إذن بعد موافقة 

، وتقديم 11، باستثناء 12حتى  -- 12و 1الزمالء الحديث بسهولة حول التوصية 

باإلضافة إلى االجتزاء المرتبط  11ونحن نتطرق إلى التوصية  وجهة نظرة حول ذلك.

 بذلك، وسوف يكون من السهل للغاية مناقشة المسألة.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل فرنسا.

 

وباألساس  GACت التي عقدت هنا في وأعتقد أن من المهمة ترجمة واقع المناقشا  ممثل فرنسا:

بل  ولسنا بحاجة إلى اتخاذ أي مواقف. باألمس في االجتماع الحكومي رفيع المستوى.

 يتعين علينا وصف الواقع.

وليس هناك أي إجماع، مرة أخرى، من أجل دعم التقرير بالكامل، وترغب فرنسا في 

 إضافة هذا البيان في البيان الرسمي.

 

ويجب أن يحل هذا محل ما  هذا عنصر إضافي يمكننا مناقشته. شكًرا لك، ممثل فرنسا.  الرئيس شنايدر:

إذن فقد دونت ما قاله ممثل فرنسا  على الشاشة أو يكون مكمالَ له. 4لدينا في العنصر 

 للتو.
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وسوف يتيح لنا ذلك التعرف على ما إذا كان هذا طريق أحادي االتجاه أو ثنائي االتجاه 

وهناك عنصر يجب علينا الحديث حوله بخصوص الدعم أو عدم  ي.ويعمل بالتواز

اإلجماع على التوصيات من خالل القول بأن هناك أجزاء معينة من التقرير ليس عليها 

 وبالتالي، يمكننا إضافة مالحظة فيما يخص التقرير برمته، والتقرير بالكامل. إجماع.

  مواصلة العمل في كال الخيارين. --قال ويمكننا اختيار واحد من هذين الخيارين أو االنت

 وقد شرحت ذلك بطريقة معقدة، لكنني أتمنى أن يكون ذلك واضًحا بالنسبة لكم.

لكنني أود أن أعرف،  ويمكنني تفسير ذلك بمزيد من الوضوح باأللمانية، لغتي األم.

ول إذن فأنتم تودون الحص ربما يجب علينا البدء من خالل النظر في مقترح فرنسا.

 على بيان إيجابي أو سلبي أو محايد حول التقرير ككل استناًدا إلى ما قاله ممثل فرنسا؟

 

بل تتعلق  هذه ليست مسألة تتعلق بتقديم تعليق إيجابي أو سلبي. هناك اختالف طفيف.  ممثل فرنسا:

بالوصف بطريقة محايدة لموقف محدد باإلضافة إلى المناقشة التي تجري داخل 

GAC. ألة تتعلق بوصف الواقع وليس اتخاذ مواقف سواء على الجانب هذه مس

 وهذا أمر مختلف. اإليجابي أو السلبي.

 

إذا قلتم أنه ال يوجد إجماع، فيمكن تفسير ذلك على أنه  إذن، دعوني أصحح ما قلته.  الرئيس شنايدر:

أنه ال والعنصر الذي تريدون تضمينه يتعلق بالحقيقة القائلة ب شيء إيجابي أو سلبي.

 هذا صحيح. يوجد إجماع على التقرير ككل.

...إظهار حقيقة أننا لم نحقق إجماًعا كامالً على كافة العناصر في التقرير أو التقرير 

 ككل.

 البرازيل وإيران وألمانيا.
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إذا كان لي أن أستغرق دقيقة واحدة من وقتك ووقت الزمالء من  شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

لكنني أعتقد أنه بما أن الجميع اآلن لديه النص الخاص  سوف أرد على سؤالك. --أجل 

بنا على الشاشة، فإنني أود استغراق دقيقة من أجل تفسير األسباب والمبررات، ألنه 

بالقيام بذلك حاولنا التعامل مع كافة المخاوف، بما في ذلك المخاوف التي عبرت عنها 

ومن ثم فقد حاولنا استيعاب المخاوف  سلوب كما لفرنسا.لدينا نفس األ --فرنسا والتي 

 التي عبرت عنها فرنسا.

إذن فإن الفقرة األولى، كما قلت لكم من قبل، فإننا نعتقد أن من المهم تقديم هذا النوع 

نحن  .GACولم تتم المطالبة بذلك، وأنا أفهم ذلك، لكننا نعتقد أننا  من البيانات العامة.

كما نفعل دائًما  --أنه يتعين علين النظر في هذه الممارسة مع أعتقد  الحكومات.

 ويجب أيًضا أن نضع في االعتبار البعد السياسي لهذا األمر. كحكومات.

يجب أال نقلق كثيًرا حيال عدد الكلمة التي نستخدمها طالما أننا  --ومن ثم نعتقد أنه ليس 

ليها في الحق الخاص بها؛ نوصل الرسالة الصحيحة، ألن هذه الورقة سوف ينظر إ

األخرى من أجل التعرف على طبيعة  GACاألشخاص الذين ال ينظرون في مستندات 

ومن ثم أعتقد أن من المهم في هذه الوثيقة إرسال بعض  .GACالموقف الذي تتخذه 

 هذه إذن هي الفقرة األولى. الرسائل الهامة للغاية بصراحة ووضوح.

وبالطبع يمكننا اإلقرار بالعمل، إلخ  النظر في المقترح.الثانية، هي تناول مالحظة، و

 وهلم جرا.

ومن ثم نعتق أن من  ومن ثم فإننا نحاول وضع األشياء إطار إيجابي أكثر قدر اإلمكان.

 1، وبعد ذلك نقترح فيما يخص 11و 10إلى 3المهم التأكيد على أننا نؤيد التوصية 

 التخوف حول االجتزاء.كما أن لدينا هذا  أن نؤيد ذلك أيًضا. 2و

إذا ما رفضنا  --وأعتقد أنه من خالل القيام بذلك، فإننا نحاول تجنب موقع يمكننا 

من الناحية النظرية، فإننا نرفض المقترح بالكامل، ومن غير المتسق رفض  --المقترح 

المقترح، وفي نفس الوقت نطالب بأن نكون مشارك في القرارات في اآللية التي يجري 

 احها.اقتر
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ومن ثم نعتقد أنه يجب أن نتخذ أسلوًبا إيجابًيا في اإلشارة إلى تلك التوصيات التي 

وفيما يخص التوصية  وفي نفس الوقت، نقدم طلًبا. نؤيدها، وأن لدينا مخاوف حيالها.

 وأعتقد أنه يجب توثيق ذلك بوضوح شديد. ، ليس هناك إجماع.11رقم 

خيرة، النية على وجه التحديد هو التعامل مع باإلضافة إلى الثاني إلى الفقرة األ

 وأعتقد أن هذا هو الواقع. المخاوف التي طرحتها فرنسا وهي أيًضا ما يقلقنا.

، ال يمكنهم 2و 1رقم  11بالنسبة لبعض عمليات التفويض، على الرغم من التوصية 

 قبول المقترح بالكامل، لكن آخرون يرون أن تلك المشكالت تعرض قدرتهم على

ومن ثم أعتقد أن من الموثق أن هناك آراء متباينة؛  اعتماد المقترح بالكامل للخطر.

وأعتقد أن هذا كان هو  فالبعض قد يؤيد والبعض قد يرفض حتى المقترح بالكامل.

 الهدف، في التعامل مع ذلك الشأن.

ها وفي النهاية، أعتقد أن الرسالة الهامة، وهذه ليست هي نفس الرسالة التي تنتظر

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ما، ولكنني أعتقد أنها في ذلك السياق فإن الرسالة 

لن  GACالتي يمكننا تقديمها فيما يخص أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين، أن 

تعترض على نقل وإرسال مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة إلى اإلدارة 

من أن أجل النظر فيه واالطالع  NTIAات الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلوم

 عليه حسب األصول.

ومن ثم فإننا نعبر بوضوح شديد أننا لن نقف أمام عملية النقل، ولن نعترض على 

المضي قدًما في المقترح، ولكننا نقوم بتوثيق ذلك في اإلطار األكثر إيجابية بأنه يمكننا 

لفهم المشترك وحتى تقديم طلب من تحديد الفروق فيما بين المجموعة وتحديد جوانب ا

 أجل المشاركة حسبما يتناسب.

بالطبع، هذا هو موضوع تعليقات الزمالء باإلضافة إلى  --أعتقد أنه في حالة 

جميع المخاوف التي سمعناها في  --التحسينات اإلضافية، لكنني حاولت هناك استيعاب 

 الجوالت السابقة.

 شكًرا.
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وأتوجه بالشكر لكم على الصياغة التي قدمتموها لنا والتي  ممثل البرازيل.شكًرا لك،   الرئيس شنايدر:

أعتقد أن هذا من األشياء  --هل يمكننا  يمكن أن تكون مفيدة في مناقشاتنا المستقبلية.

هل يمكننا االتفاق على أننا سوف يتوجب علينا بشكل ما  --التي نراها اآلن بالفعل 

هذا أحد العناصر التي نعلم أنه  --هذا  --ألننا اآلن  التعامل مع ذلك في نموذج النص؟

 يتوجب علينا قول شيء حيالها.

نعلم مواقفنا وسوف يتوجب علينا  --وال نوافق على وجه التحديد على ما سيكون 

التوصل إلى ذلك ربما في الصياغة، ولكن أيًضا ربما مساحة إضافية للجميع من أجل 

 التوصل إلى شيء ما.

 إيران.

 

بصرف النظر عن زمالئنا األعزاء من فرنسا الراغبين في  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ثل إيران:مم

 GACقول أنه ال يوجد إجماع حيال التقرير بالكامل، فإنني لم أسمع أي عضو آخر في 

وقد سمعت زميالً مميًزا من البرازيل  يقول بأنه ال يوجد إجماع حول التقرير بالكامل.

إذن هناك مشكلة في عملية  ال بأس بهما، باستثناء االجتزاء. 2و 1ية يقول بأن التوص

 18اختبار اإلجهاد  ، هناك مشاكل في العديد من القضايا.11التوصية  االجتزاء.

  واالجتزاء.

إذن يمكننا تناول هذا العنصر المشاكس، أال وهو االجتزاء، باإلضافة إلى التوصية 

ية التوصية، ونترك أي دولة تود القول بأن لديها ، ونأخذهما مًعا ونتحدث حول بق11

وال يمكننا القول  ويمكن أن يكون ذلك موقًفا لدولة محددة. مشكلة في التقرير بالكامل.

فهذا يعني أننا لم نحقق إجماًعا حول  ليس لدينا إجماع حول التقرير بالكامل. --بأننا 

 ومرات.شيء تمت اإلشارة إليه مرات  المساءلة على اإلطالق.

وال أعتقد أنه يجب علينا سماع أي شخص يقول بأنه لم يتحقق اإلجماع حيال التقرير 

 فهذا ال يهم. ولكن وجهات نظر واحد أو اثنان من الزمالء محل احترام تام. بالكامل.
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، ونضعها داخل ذلك، 11لكن اسمحوا لنا أن نتناول االجتزاء باإلضافة إلى التوصية 

ول ما إذا كان بإمكاننا التعبير عن وجهات النظر، بصرف النظر وننتقل إلى البقية ح

 عن دولة واحدة أو اثنتان، واحدة تقول بأنها ال توافق على كل شيء.

 شكًرا.

 

 ممثل البرازيل يود الرد على بيانك.    الرئيس شنايدر:

 

نعتقد  لدى ممثل فرنسا.لدينا نفس المخاوف التي  نعم، أريد توضيح هذه المسألة جلًيا.  ممثل البرازيل:

باإلضافة إلى االجتزاء يؤثران سلًبا على المقترح بالكامل، ويقوضان  11أن التوصية 

وجهة نظرنا حيال الكيفية التي يجب أن يعمل بها أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين، 

ونحن نتفق على أن آخرين لديهم وجهات نظر  --ألن ذلك لن يسمح من وجهة نظرنا 

لن يسمح ذلك للحكومات بالحصول على آلية مناسبة من أجل ضمان تنفيذ  --مختلفة 

 أدوارها ومسئوليات كما ينبغي.

يجب أن  وليس مؤسسة ألصحاب المصلحة المتعددين. ألن الحكومات تعمل كمؤسسة.

التطور باتجاه  ICANNونريد من  تجاه. --نتحلى بالوضوح الشديد، إننا نبحث عن 

فهي مؤسسة لنا فيها  لكن ليس األمر كذلك. حة متعددين.منظمة ذات أصحاب مصل

ولكن في الوقت  صفة استشارية وال نسعى فيها للحصول على صالحية االعتراض.

وآلية  11ذاته، فإن صالحية التأثير على العملية قد خفت أكثر بسبب تضمين التوصية 

  االجتزاء.

أن هذا يضر بالمقترح بالكامل  ونحن نشارك نفس وجهة نظر فرنسا في --ومن ثم فإننا 

وعلى  بسبب تناوله لمشكالت مرتبطة بصميم عملية أصحاب المصلحة المتعددين.

في روح التسوية وبسبب معرفتنا أنه يجب علينا  --الرغم من ذلك، فإننا على استعداد 

إرسال أكثر رسالة إيجابية قدر اإلمكان، فإننا نوافق على قول ذلك بطريقة مختلفة 
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ل بطريقة دبلوماسية أكثر من مجرد قول أن هذا الموقف يؤدي إلى ببعض الدول ولنق

  إلى النظر في رفض المقترح بالكامل.

ولكننا نوثق ذلك بالنسبة  ومن ثم فإننا نلقي الضوء على النواحي التي نشترك فيها.

 لبعض الدول أن هذا الموقف من شأنه أن يؤدي بهم إلى رفض المقترح بالكامل.

 شكًرا. هذا بشكل رسمي. ثم هناك اختالف بين أسلوبنا وأسلوب فرنسا.ومن 

 

ممثل ألمانيا،  معي ممثل ألمانيا ثم البرتغال والصين. شكًرا جزيالً لك، ممثل البرازيل. الرئيس شنايدر: 

 تفضل.

 

راك أن من بعد االستماع للمناقشة التي نشارك فيها، نعتقد أن من المهم إد نعم، شكًرا. ممثل ألمانيا: 

ألننا إذا قمنا باإلضافة في  األهمية بمكان الحصول على نص قصير في نهاية المطاف.

كل حالة فسوف يؤدي ذلك إلى بعض النقاش اإلضافي باإلضافة إلى وجهة نظر 

  .GACالزمالء اآلخرين في 

قصيًرا  فإننا نجد نًصا --وهذا من المواقف المعقدة التي نقع فيها. وإلى اآلن أو أن أسأل 

  للغاية.

المضي قدًما بإشارة عامة  GACوفيما يخص ذلك بعض التوصيات، ال يمكن ألعضاء 

فيما يخص بيان األقلية بأفضل الطرق. وألنه باإلشارة إلى بيان األقلية، هناك تفسير 

كما أن  واضح وراء عدم اتباع هذه الحكومات أو عدم رغبتها في اتباع المقترح.

  ليها محدد بوضوح من وجهة نظرنا.المشكالت المشار إ

وأعتقد أنه سوف يكون من الصعب محاولة التوصل إلى وجهات النظر تلك في وثيقة لـ 

GAC  بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على ذلك باإلضافة إلى إجماع  --بسبب أن هذا

  عليه.
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أن هذا  ومن ثم أعتقد أنه في مقابل البحث األول المطروح أمامنا على الشاشة، أعتقد

 شكًرا. سوف يكون أفضل طريقة.

 

 البرتغال. شكًرا لك، ممثل ألمانيا.   الرئيس شنايدر: 

 

 سوف أتكلم باللغة البرتغالية. شكًرا.    ممثل البرتغال:

لقد التزمت الصمت إلى اآلن من أجل االستماع إلى وجهات نظر  معكم ممثل البرتغال.

وهذا من أجل استثارة  إلى مرحلة أكثر تعقيًدا.وأعتقد أننا اآلن سوف ننتقل  اآلخرين.

وأعتقد أن هناك بعض  بعض الدول التي تؤيد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

إذن من األشياء التي  المشكالت الخطيرة التي قد تمثل بعض المخاطر في المستقبل.

جب أن تشغلنا ناقشناها في الماضي واألشياء األخرى التي نناقشها اآلن وفي المستقبل ي

ومن ثم أعتقد أننا بحاجة إلى  لكنني ال أرى نفس مستوى القلق فيما بيننا جميًعا. جميًعا.

وذلك النص الذي طرحته البرازيل يسير باتجاه جيد  النظر في كل من آراء الجميع.

وأعتقد أن آخرين ينظرون إلى هذا النص وأنه ليس هناك من يتضرر من ذلك  للغاية.

م أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر بأال نستثير أي أحد وأن نراعي حقيقة ومن ث النص.

أن لدينا أقليات ودول، كما قيل من قبل، وبهذه الفكرة وأننا بحاجة إلى أن نلتزم 

 شكًرا. الدبلوماسية في النص الذي نقدمه باإلضافة إلى ردود أفعالنا.

 

 .الصين شكًرا لممثل البرتغال.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل الصين:
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بعد سماع المناقشة حول هذا، فإن االقتراح المقدم من الصين يتمثل في أننا نعتقد أن 

الصياغة التي استخدمناها هنا في هذه الرسالة التي أوصلناها إلى مجموعة عمل 

 دة هنا.المجتمعات المتعددة هي أننا نميل إلى استخدام صياغة متوازنة ومحاي

نريد أن نؤكد على المخاوف التي عبرت عنها فرنسا  --وأنتهز هذه الفرصة في 

  .11والبرازيل، السيما في التوصية رقم 

نظًرا ألن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة تسعى للحصول  وفي النهاية لدي سؤال.

وعة عمل على الموافقة على تقريرها من اللجان االستشارية/منظمات الدعم ومن مجم

المجتمعات، وبعض من اللجان االستشارية أو منظمات الدعم قدمت رسالة واضحة 

وإلى اآلن أرسل ثالثة من  للغاية من أجل الموافقة على التقرير أو عدم الموافقة عليه.

بين سبعة رسالة واضحة حول الموافقة على التقرير وما إذا كانت الصياغة الخاصة بنا 

 للموافقة على التقرير من عدمه، شيء من هذا القبيل. -- تحتوي على نص ما حول

 شكًرا.

 

وهناك بالفعل عنصر واحد مفقود على تلك القائمة وترونه  شكًرا لك، ممثل الصين. الرئيس شنايدر: 

على الشاشة وهو الفقرة التشغيلية حول الموافقة أو عدم الموافقة أو عدم االعتراض 

أعتقد أنه  وأعتقد أنه يجب علينا إيقاف ذلك. إلدارة.على إرسال التقرير إلى مجلس ا

يتوجب عليها الحصول على عبارة حول ما إذا كنا نوافق أو ال نعترض أو أننا نعترض 

  على إرسال التقرير إلى مجلس اإلدارة.

ألنه يمكننا مناقشة ما  هل يمكننا االتفاق على الحاجة للحصول على عبارة حول ذلك؟

  نني أعتقد أننا تبينا ذلك وأننا بحاجة إلى عبارة، أليس كذلك؟ولك يجب أن يكون.

أعتقد أننا اآلن على األقل قد استعرضنا كافة العناصر الممكنة إلى اآلن والتي يمكن 

وربما نقرر كذلك الحصول على آراء مختلفة أيًضا  تضمينها أو ال يمكن تضمينها.

وهذا  .GACار الموقف في حول طول أو مقدار النص الذي نحتاجه من أجل إظه
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وأعتقد أننا قمنا بتحديد العناصر الممكنة التي قد تكون  يتوقف أيًضا على نص مادي.

 جزًءا من الصياغة الموجودة في ذلك.

أعتقد  وما لم تقولوا ذلك اآلن، ال أعتقد أن هناك عناصر أخرى يجب علينا تضمينها.

 نريد باألخرى تخفيضها، إذا أمكن ذلك. أننا بالفعل في النطاق األعلى من العناصر التي

 وال يجب علينا إضافة أي شيء آخر.

هولندا، هل أهملت  --هذا هو الحد األقصى  هل هذا تفاهم وفهم نشترك فيه جميًعا؟

 ال. نعم، تفضل ممثل هولندا. --دورك 

 

ترح البرازيلي، أعتقد أنه وكما رأينا سريًعا في المق أعتقد أنك محق، سيدي الرئيس. ممثل هولندا:

أعتقد أنه يحتوي على كافة العناصر التي تم إقرارها أيًضا، لنقل، بشكل يميل أكثر إلى 

وبما أن لدينا اآلن مقترح تم إرساله إلى العديد من الدول عبر أسبانيا، لدينا  الميثاق.

وسوف تكون هناك احتمالية دمج بعض العناصر في شيء  مقترح بناء من البرازيل.

 شكًرا. .GACأن يكون مقبوالً بالنسبة لـ نتمنى 

 

إذا أمكننا -ربما نقرر  وقد حددناها، إلى حد ما. وبالتالي لدينا كافة العناصر. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

  لكننا قمنا بتحديد العناصر التي قد تكون جزًءا من اإلجابة. عدم استخدامها جميًعا. -ذلك

قترحته أسبانيا مع بعض الدول، ولدينا نص لدينا نص أولي ا واآلن لدينا نصان.

 --اقترحته البرازيل ويبدو أنه يحظى بقدر من الجذب لدرجة أننا قد نستخدمه أيًضا 

 ربما نستخدم ذلك في حقيقة األمر كأساس للمناقشة.

هل توافقون على من يقولون أن  --هل تعتقدون أن  أخبروني أنتم. أنا رهن إشارتكم.

 إيران. يكون األساس األفضل للعمل عليه؟ النص البرازيلي قد
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ولكننا نبدأ بنص واحد  سيدي الرئيس، ليس هناك تفضيل بالنسبة لما يجب البدء به.  ممثل إيران:

وننظر في اآلخرين من أجل التعرف على ما إذا كنا هذا النص قد ناقشنا وجود عنصر 

ألن الناس عارضوا  هذا هو الشيء الوحيد. ما غير مختلف عن العناصر األخرى.

  إذن هذا كل ما في األمر. الحصول على مجموعة صغيرة.

 في البداية نبدأ بالعنصر األول في أي منها. الشيء الوحيد الذي لدينا جنًبا إلى جنب.

وبعد ذلك ننظر فيما إذا كان هناك أي عنصر في المقترح الثاني من أسبانيا  فهذا ال يهم.

  إذن هذا هو الشيء الوحيد. اآلخر. أو العكس ولم تتم تغطيته في

 شكًرا. يجب علينا البدء بتلك المجموعة الكبيرة.

 

وأعتقد أن من بين األسباب في تأييد المقترح البرازيلي هو أنه يحتوي على  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

العناصر في البداية والتي ليست لدينا في البداية وليست لدينا في غيره والتي لدينا بين 

 أسبانيا. أقواس وقررنا أن نلقي عليها نظرة على األقل.

 

وقبل اإلجابة على سؤالك، فإنني بحاجة إلى بعض الوضوح حول العبارة  شكًرا. ممثل أسبانيا: 

  األخيرة بالمقترح البرازيلي.

 لقد فهمت أن المخاوف التي لديكم جادة فيما يخص االعتراض على المقترح بالكامل.

ولن تعترض  نيه ذلك فيما يخص أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين؟لكن ما الذي يع

GAC .هل يمكنكم السماح لـ  --هل أنتم  على عملية اإلرسالGAC  التعبير عن

  شكًرا. الموافقة على النص أم ال؟

ونموذج أصحاب المصلحة  IANAوفيما يخص العناصر الثالثة األولى حول نقل 

 -كم قد تفضلون الحصول على نص أقصر للصياغة لقد قلتم أن --المتعددين، كما 

 شكًرا. لصياغة سطرين يمكنني مشاركتهما مع األعضاء، إن أردتم ذلك.

 



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  66صفحة 

 

شكًرا. أعني أن مقترح هو بمجرد اتخاذ قرار حيال النص الذي سوف نستخدمه، الذي  الرئيس شنايدر: 

قريًبا ونحصل  نستخدم استراحة القهوة التي سوف نحصل عليها، ربما --سوف نصيغه 

على مجموعة صغيرة تستعرض النص وتنظر فيما إذا كانت كافة العناصر موجودة أم 

  ال.

  ربما لن يكون كل شيء فيها على ما يرام. --ألنه لن يكون أي من هذه النصوص 

وفيما يتعلق بأسئلتك حول البرازيل، فإنني أعتقد مما فهمته، هو أن ذلك يعني أيًضا من 

احترام نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وضرورة الوصول لتسوية حيث الجوهر، 

، وأعتقد أن ذلك هو ما تحاول البرازيل %100حول األشياء التي ال تفضلونها بنسبة 

  التعبير عنه.

 لكن اسمحوا لي أن أعطي المجال لكم للتعرف على ما إذا كان ذلك صحيًحا أم ال.

 شكًرا.

عتقد أن مناقشتنا أظهرت أنه ال يوجد أي إجماع على أ نعم بالتأكيد، سيدي الرئيس.

ومن ثم فإن محاولتنا هنا هي وضع ذلك في إطار  الموافقة على المقترح أو رفضه.

  إيجابي أكثر في ضوء كل ما قد قيل.

وإذا أردتم وضع ذلك في عبارة قصيرة للغاية، فيجب عليكم القول أنه ال يوجد أي 

وبعد ذلك يأتي القول بأننا لن نزيل العبارة  ترح أو رفضه.إجماع على الموافقة على المق

 لكنني أعتقد أن هذه هي الرسالة الجوهرية الثانية التي يسعي مقترحنا إيصالها. األخيرة.

  وليس هناك إجماع، وقد حاولنا توثيق ذلك في اإلطار األكثر إيجابية.

ض الوفود عبرت عن وجهة لكن في الجزء الثاني من الفقرة األخيرة حيث نقول بأن بع

من  --نظرها بأنه في تعاون تلك الجوانب من المنافسة سوف يؤدي إلى معارضة 

وإذا كان من المطلوب  الواضح أنه ال يمكننا معارض جزء دون االعتراض على الكل.

وضع ذلك بشكل مباشر وصريح، فإن تلك الوفود بما في ذلك فرنسا والوفد الخاص بي 

إننا نحاول وضع ذلك في أكثر  بأنه ال يمكننا تأييد المقترح بالكامل.وغيرنا سوف نقوم 

  األطر إيجابية قدر اإلمكان.
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ولكن في نفس الوقت، فيما يتعلق بالعملية، وفيما يتعلق بأسلوب أصحاب المصلحة 

المتعددين، فإننا نريد أيًضا إيصال الرسالة الثانية أنه على اإلجمال، في اعتقادي، 

ال يوجد هناك أية فوارق فيما بيننا في ذلك الشأن طالما أن الفروق موثقة وأعتقد أنه 

ال تعترض على نقل  GACبشكل جيد سواء في شكل مختصر أو في شكل موسع، فإن 

مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت 

  من أجل النظر فيه. NTIAوالمعلومات 

ويمكن المتابعة في المقترح دون مباركة  تنص عليه الرسالة بشكل أساسي.وهذا ما 

 لكننا نحاول توثيق ذلك بطريقة إيجابية قدر اإلمكان. .GACاإلجماع الكامل من جانب 

 شكًرا.

 

 اليابان وبعد ذلك فرنسا. شكًرا جزيالً لك، ممثل البرازيل.   الرئيس شنايدر: 

 

إذن بالنظر إلى المناقشة األخيرة لليوم من األحد، فإننا ندرك  الرئيس. شكًرا لك، سيدي  ممثل اليابان:

 هذه. IANAبأن البرازيل، باإلضافة إلى دول أخرى، أرادت المتابعة في عملية نقل 

ومن ثم أوافق على األساس أو  وفي الوقت المناسب حسب الموعد النهائي. بالتأكيد.

 شكًرا. على المقترح األسباني. يجب أن يستند النص الفعلي على المناقشة.

 

 ممثل فرنسا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا جزيالً لكم. ممثل فرنسا يتحدث.   ممثل فرنسا: 

في البداية لم تتوصل  هناك رسالتان يجب علينا إيصالهما. نتفق مع رأي ممثل البرازيل.

GAC .تقول وثانًيا إلى إجماع كامل للموافقة على التقرير أو رفضه ،GAC  بأن هذا
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وهذا هو  .NTIAإلى إدارة  ICANNمن مجلس إدارة  --التقرير سوف يتم إرساله 

 السبب في أننا نرى أنه يجب أن يكون هناك إرسال للتقرير.

 

 نوجه الشكر لممثل فرنسا.   الرئيس شنايدر: 

يل كما قلت من قبل، بالنظر إلى أن النص المقدم من البراز نحتاج لبعض الوضوح.

مكتمل أكثر، فإنني أميل إلى استخدام ذلك النص باعتباره النص الذي سوف يكون 

معروًضا على الشاشة أو الذي سوف نستخدمه في مجموعة صغيرة اآلن ونتناول 

 في حال لم نفضل الصياغة في هذا النص، من أجل تعديله. --النص اآلخر كمرجع لنا 

 لكن النص المقدم من البرازيل أكثر تعقيًدا. ية.وكالهما مالئم في النها هذا هو اقتراحي.

هل  وقد يوفر ذلك إطاًرا أفضل للكل فيما يخص أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين.

 نعم، إيران، تفضل. --أي  يمكننا الموافقة على استخدامنا لذلك؟

 

فالنص  أو أقل اكتماالً. أتوقع منكم التكرم بعدم تأهيل النصين بأنهما أكثر اكتماالً  شكًرا.  ممثل إيران:

  لم نطلق هذا الحكم؟ ومن ثم أنا ال أرى ذلك. أكثر اكتماالً. --المقدم من البرازيل أيًضا 

لكن لم ال نقول أنه ليست لدينا أي مشكلة في البدء بأي نص لكن نتعرف على ما إذا 

بدأ وال يهم أيهما ن كان هناك عنصر في النص اآلخر ويجب تضمينه في النص األول؟

  به.

ليست لدي مهمة الحديث بأننا نوافق تمام الموافقة على  لكن اسمحوا لي أن أقول لكم:

لقد تم إعطائي مهمة الحديث حول تقرير مجموعة  نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

وليست لدي تلك المهمة الخاصة  لكن هذه هي الفقرة األولى. عمل المجتمعات المتعددة.

هذه مشكلة عويصة تخص السياسة ولم  ق على ذلك تمام الموافقة.بالقول بأننا نواف

  لذا ال أعرف. نناقشها إلى اآلن.
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ونحن نبدأ بكليهما ونتعرف على  فكالهما نص جيد. ونحن نتحدث بمزيد من االكتمال.

لكن ال نقول بأن واحًدا مكتمل أكثر  ما يمكننا قوله. ولست أفضل أي من االثنين.

 شكًرا. واآلخر مكتمل أقل.

 

فبقولنا "أكثر اكتماال"، أعني أن هناك رغبة في الحصول على عنصر أو إشارة  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، وهو الوارد في هذا النص وليس في النص 

تلك الصياغة التي نتلقاها سوف تكون  --وبدون قول ذلك فإننا في حقيقة األمر  اآلخر.

يجب علينا  لكنني طوع أمركم. --يرة، وسوف تكون هذه هي الصياغة األخيرة األخ

وال  الموافقة على أي النصين لالستخدام كأساس وأيهما نستخدمه كأساس للتشاور.

 سنغافورة. ويجب علينا تناول هذا النص أو ذاك ونستخدمه. يمكننا استخدام االثنين.

 

ونحن نفهم  أريد فقط القول بأنني أتفق تماًما مع فسرته للتو. س.شكًرا لك، سيادة الرئي ممثل سنغافورة: 

 األساس المنطقي وراء ذلك، ونؤدي مقترحك باستخدام واحد، شكًرا، كأساس للمناقشة.

 شكًرا.

 

 البرازيل. شكًرا جزيالً لكم.   الرئيس شنايدر: 

 

 الل استراحة احتساء القهوة.وأقترح أنه يمكنكم الحصول على استشارة غير رسمية خ ممثل البرازيل: 

ويمكننا الحصول على بداية جديدة بالنسبة  وبعد ذلك، عندما نعاود البدء، نشير إلى ذلك.

 شكًرا. ونحن نوافق تماًما على ذلك. ألي مقترح.
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يمكننا  لدينا ثالثة احتماالت. ربما يجب أن نكون أكثر وضوًحا. إنك محق. أجل. الرئيس شنايدر: 

األسباني والفرنسي للبدء به في الظهيرة؛ ويمكننا استخدام النص  استخدام النص

البرازيلي؛ أو يمكننا وضع نسخة مدمجة خالل فترة االستراحة من ذلك ونستخدمه 

  كنص لنا.

وخطر ذلك يتمثل في أننا نبدأ في  --لكن ذلك يعني أن البعض منا لن يكون فقط 

وربما نقوم  دء به بعد فترة االستراحة.التفاوض بدرجة كبيرة بأنه ليس لدينا نص للب

  بإطالة فترة االستراحة.

لالجتماع  --أتمنى أن ال يكون العدد كبيًرا  --كل المعنيين  --لكن اسمحوا لنا أن نحاول 

وبعد ذلك سوف نقوم  هل هذا ما تفضلونه؟ والعمل على إصدار مدمج من ذلك النص.

ويمكنني أن أتعرف في تلك الحالة، على  بطرحه عليكم بعد استراحة احتساء القهوة.

طول فترة االستراحة ألن ذلك سوف يعتمد على األشخاص الموافقين على نص تمهيدي 

 حسًنا. هل يبدو ذلك منطقًيا؟ هل هذا واضح؟ نقرر استخدامه.

 

منهم لم ال نعمل على أي  الوفد الخاص بي قال بأنه ليس هناك فارق بين كال النصين. متحدث غير معروف: 

 من أجل التعرف على مقدار ما يمكننا الحصول عليه؟

 

لقد سألت توم ما إذا كان على استعداد لإلمساك بالقلم من أجل هذه الممارسة وسوف  الرئيس شنايدر:

وإذا كان  وربا تكون شخًصا آخر. هل ترون هذه السعادة الغامرة؟ نجتمع جميًعا حوله.

 ممثل إيران وممثل هولندا. س بذلك بالطبعزلدينا متطوع لإلمساك بالقلم، فال بأ

 

هذه العقوبة لكل من أسبانيا  --عفًوا  --يجب إعطاء ذلك  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

وإذا أرادا الحصول على مساعدة من األمانة  والبرازيل لالجتماع من أجل تقديم نص.

 --وال نريد توم  العامة، فسوف يقومون بذلك.
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 ث بعيد عن الميكروفون.[]المتحد

 

لكنني أعتقد أن  لكننا سمعناك. كافوس، المايكروفون ال يزال مطفأ على الضوء األحمر. الرئيس شنايدر: 

هل يمكننا الحصول على كل من أسبانيا والبرازيل،  شكرا لهذا. هذا مقترح بارع للغاية.

هل  حين إلى واحد؟مًعا مع من يريدون الدعم منه، ويجتمعان ويحاوالن دمج المقتر

 --اآلن لدينا  حسًنا. تتفقون معي؟

 

 لدينا بعض االجتماع الثانية المجدولة خالل فترة االستراحة. ال. عذًرا، سيدي الرئيس. متحدث غير معروف: 

يمكنك اختيار أي  ونطالب منك بصفتك الرئيس قيادة هذه المسألة في فترة الظهيرة.

وإذا ما اخترت النص األسباني وأدرجت النص  .ونحن نوافق تماًما على ذلك واحد.

 --الخاص بنا أو خالف ذلك 

 

وسوف نجلس سوًيا مع أسبانيا وأي شخص آخر لنحاول  سأحاول القيام بدورك. الرئيس شنايدر: 

 أجل، ممثل المملكة المتحدة. حسًنا. المساعدة في اإلجراءات.

 

أود أن أقترح ربما شيء من شأنه مساعدتكم وهو الحصول كنت  شكًرا سيادة الرئيس.  ممثل المملكة المتحدة:

وكما تعلمون، نرى أن مقترح  على العناصر من كال المقترحين مًعا كبديل عن ذلك.

أسبانيا والبرازيل بالنسبة لكل عنصر، وبعد ذلك يمكننا النظر في كيفية دمج ذلك، وبعد 

 تلك العملية.ذلك يمكن إجراء التعديالت األخرى من أجل المساعدة في 

 هل يبدو ذلك منطقًيا؟

 شكًرا.
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لكنها قد تكون كذلك  هي كذلك بموجب افتراض أن العناصر متوازية بشكل أو بآخر.  الرئيس شنايدر:

فهما ليسا بعيدين إلى تلك الدرجة عن بعضهما، ومن ثم أعتقد أننا قد  في حقيقة األمر.

 إذن هذه قد تكون الخطوة األولى. نقوم بذلك.

 إذن سوف أكون أحد هذين. حسًنا. ا.حسنً 

 هل هذا ممثل الهند؟

 

ومن ثم فإننا نؤيد المقترح المقدم من الرئيس بالحصول على مجموعة  هذا صحيح.  ممثل الهند:

أصغر يمكنها العمل على كال النصين باإلضافة إلى تضمين أي شيء إضافي، ويمكن 

ويسرنا للغاية  د من المناقشات.أن يكون نص النصائح هو نقطة البداية إلجراء مزي

 المشاركة في ذلك.

 

شكًرا لكم  ومن ثم أعتقد أن لدينا قدر من الوضوح بشكل أو بآخر. شكًرا جزيالً لكم. الرئيس شنايدر: 

وربما من سيشاركون في المجموعة أن ينطلقوا إلى منصة  جميًعا على مساعدتنا.

د ذلك اآلخرون ممن لن يشاركوا في وبع --أتمنى أن تكون موجودة  --القهوة أوالً 

 المجموعة، بحيث يمكننا الحصول على قهوتنا سريًعا وبعد ذلك نبدأ العمل.

 .25 -- 4:45الساعة اآلن  سوف يتعين علينا معرفة ذلك. ال أدري. --وأفترض 

وبصرف  سنحتاج على األقل لنصف ساعة، وربما أكثر. .24ساعتي تقول  عذًرا.

يجب أن نكون جاهزين بحيث نكون في أي وقت على أهبة ص،  05:00النظر عن 

ومن ثم سوف تعلمون موعد  وسوف نقوم بتوزيع النص على ورق. االستعداد.

وأتمنى أن ال  الحصول على ذلك، وبعد ذلك سوف نستغرق بعض الوقت في توزيعه.

 حسًنا. يستغرق ذلك وقًتا طويالً.

 واآلن استراحة القهوة. حسًنا.     
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 راحة الحتساء القهوة[]است 

ألن  6:00برجاء الجلوس في مقاعدكم ألننا مضطرون لمغادرة القاعة في تمام الساعة   الرئيس شنايدر:

القاعة محجوزة، وبعد ذلك يسرنا االنتقال إلى مجلس اإلدارة من أجل االستقبال. لكن 

خاذ قرار سوف يتوجب علينا اتخاذ قرار حيال ما وصلنا إليه وات 6:00قبل الساعة 

 حيال كيفية المضي قدًما.

 لذلك أرجوا العودة والجلوس في مقاعدكم.     

إذن ربما تصابون بالدهشة من أن المجموعة لم تقدم نًصا جديًدا بسبب أن ما قمنا به هو 

اتباع المقترح، وأعتقد أن مارك من المملكة المتحدة هو من قال بأنه يجب علينا في 

صين ونضعهما جنًبا إلى جنب وهما قريبان إلى حد كبير من حقيقة األمر مقارنة الن

إذن فقد رأينا بدالً من قضاء ساعة أخرى في العمل على  بعضهما اآلخر، النصين.

اإلصدار الثالث قد يكون كافًيا الحصول على النصين كما ترونهما متوازيين إلى جوار 

ذين النصين إلى جوار مع الحصول على ه --بعضهما، وربما تكون لنا القدرة على 

 وقد يكون ذلك كافًيا. بعضهما، والعمل على ذلك.

إال  6:00يعمل مسار العمل على هذا النصر إلى الساعة  والربع. 5:00الساعة اآلن 

إال عشر دقائق وبعد ذلك نقرر كيفية تنظيم عملنا لما بعد، في  6:00الربع أو الساعة 

 نحتاج لمزيد من الوقت. لكننا قد حال احتياجنا لمزيد من الوقت.

 حسًنا.     

على الجانب  --إذن فإن ما لديكم هنا، كما قلت، على األوراق وعلى الشاشة، يسار 

إلى أقصى اليسار لديكم العناصر التي قمنا بتحديدها، وبعد ذلك لديكم النصان،  األيسر.

 ن على التسهيالت.القمترح المقدم من البرازيل والنص المقدم من أسبانيا ومقترح القائمي

إذن هذا هو  كل نسخة من اإلصدار المعني الذي ترونه إلى اليسار. --كل منهما 

 وأرجو أن يكون هذا األمر واضًحا. المنطق وراء هذه الوثيقة.
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 واآلن اسمحوا لنا أن نستعرض العناصر واحًدا تلو اآلخر.     

ت، بصرف النظر عن وكما قل وال أعتقد أن من الضروري قراءة ذلك بصوت عاٍل.

فهو نفس النص كما  المكان الذي يقال أنه مضاف، فكل البقية ليست نًصا جديًدا.

 نأمل أن ينجح هذا اإلجراء. السابق.

ومتى ما كان هناك  برجاء قراءة ذلك، أعيدوا قراءته. --وأينما قام شخص  حسًنا.

 على الكلمة.شخص على استعداد لتناول الكلمة والبدء في النقاش، فسوف يحصل 

 هذا يخص اإلقرار باألعمال التي تم إنجازها. .1العنصر رقم  حسًنا.

 إيران.

 

 GACكما ذكرت عدة مرات، أننا العضو الوحيد في أسرة  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

ومن ثم فإننا نعمل  .ICANNالواحدة، ونحن العضو في األسرة الكبيرة األخرى، 

 داخل نفس األسرة.

وكما  وقد أجرينا خالل االستراحة بعض النقاشات مع زمالئنا المتميزين من البرازيل.

ذكرت لكم، ال نفضل أي شيء، وليس لدي أي تفضيل، ألي من النصين، لكن ليست 

وإذا كان هذا هو الحال،  ال مشكلة في ذلك. لدي أي صعوبة في البدء بالنص البرازيلي.

وأنا أناقش ذلك مع الزمالء األجالء من  األول. فإن لدي اقتراح بالنسبة للعنصر

 .1البرازيل، السفير البارز، ومن المقرر أن يكون ذلك في البند الخاص بالعنصر رقم 

وبعد ذلك في السطر الثاني، عندما نتحدث حول إدارة  ونحذف كلمة "تمام الموافقة".

األسلوب المتكامل من الموارد الحيوية لإلنترنت، وما إلى ذلك وهلم جرا، نقول بأن 

ونواصل ذلك ونعيد التأكيد على "المشاركة الكاملة  .ICANNاألدنى إلى األعلى داخل 

الحذف األول  في مرحلة ما بعد النقل بهدف إنجاز دورها"، وما إلى ذلك وهلم جرا.

لكلمة "تمام الموافقة" وثانًيا، فيما يخص إدارة موارد اإلنترنت الحيوية، نضع فقط 

"ICANN داجل" ،"ICANN." .أما  وهذه هي الفقرة األولى. فهذا أفضل وعامة أكثر

وال يعني ذلك أننا ال نوافق على  الجزء الباقي من ذلك لنا، لوفدنا، ليس لدينا مشكلة فيه.
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هذه هي الفقرة األولى، وقد  النص األسباني لكن لدينا صعوبة في النص البرازيلي.

ن ثم أترك المجال له ليؤكد على صحة ما أفهمه من ناقشت ذلك بإيجاز مع السفير، وم

 عدمه.

 شكًرا.     

 

 نعم، الدانمرك.    الرئيس شنايدر:

 

وفيما  أريد القول فقط أن النص األسباني مقبول بالنسبة لنا. شكًرا لك، سيدي الرئيس.  ممثل الدانمرك:

افوس، لكننا يخص النص البرازيلي، ليست لدينا صعوبات في االقتراح المقدم من ك

أما بقية العبارة فإننا ال نوافق  نرى أنه يجب اختصاره، ويجب إيقافه بعد "الموارد".

 عليها، السيما كلمة "المشاركة الكاملة"، والتي لنا عليها بعض االعتراضات.

  

فقط للتوضيح، عندما نقول أننا ال نعترض على النص األسباني، بما أنهما  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

تداخالن إلى حد ما، هل هناك عنصر ما تستنبطونه من النص األسباني وعنصر ما م

 بحيث أفهم المقترح الخاص بكم بالكامل. --تأخذونه من البرازيل أو 

 

من الصعب تحديد أي النصين، لكن إذا ما تناولنا النص البرازيلي، فسوف أكون سعيًدا   ممثل الدانمرك:

نا عند كلمة "الموارد"، وبالنسبة للمقترح المقدم من بالنص البرازيلي إذا ما توقف

 كافوس، فنحن موافقون عليه.

ومن ثم يمكننا  ومن ثم سوف نفضل من خالل هذه المناقشة نًصا قصيًرا قدر اإلمكان.

 حذف أول سطرين ونصف.
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 ".ICANNإذن ما تعنيه هو أن النص المذكور ال بأس به إذا ما توقف عند كلمة "  الرئيس شنايدر:

 البرازيل.     

 

ولكن  في الوقت الحالي، أعتقد أننا سوف نحتفظ بذلك في أقواس. شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

من خاللكم، فإنني أود مطالبة ممثل الدانمرك بالتكرم بتفسير السبب وراء عدم إمكانية 

التي تنبع من أحد التفاهمات األساسية  --قبول ذلك، ألنني أرى أن هذا يعكس فقط 

والتي أكدنا عليها في ديسمبر  WSISمستندات نتيجة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

الماضي فقط في نيويورك؛ بأن حوكمة اإلنترنت بحاجة إلى المشاركة الكاملة من جميع 

وهنا أولينا العناية أيًضا بتضمين "فيما  أصحاب المصلحة في أدوارهم ومسئولياتهم.

ات العامة"، والتي نعتقد أنها األسلوب الصحيح للحكومات داخل يخص السياس

ICANN. 

مرة أخرى، كان اهتمامنا  --ومن ثم ال يمكنني أن أفهم السبب في وجود أي مشكلة في 

هنا متمثالُ في الحصول على بيانات سياسات وعامة للغاية، من خالل استدعاء بعض 

 ا في هذه الممارسة.االفتراضات العامة واألساسية للغاية ترشدن

ولكن من حيث هدفنا، هذا مجرد تأكيد  وإذا أرادت األغلبية بالطبع حذف ذلك، فال بأس.

 من جديد على شيء قد يكون أحد المبادئ اإلرشادية بالنسبة لنا في ممارستنا.

 وإذا لم ننو المشاركة بالكاملة مع إنجاز أدوارنا ومسئولياتنا، فما الذي نقوم به هنا إذن؟

 كًرا.ش

 

 شكًرا لك، ممثل البرازيل.    الرئيس شنايدر:

 ممثل النرويج، تفضل.     
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 نعم، شكًرا.    ممثل النرويج:

وال نعتقد أن من الضروري  أردنا فقط أن نعرب عن تأييدنا للمقترح البرازيلي الحالي.

نه وأعتقد أ "، ونؤيد النص بين أقواس كبيان عام.ICANNتقييد ذلك على قول "داخل 

يمكننا جميًعا االتفاق كبرازيل على القول بأننا نؤيد ذلك الدور الذي لدينا بشكل عام 

 وفي الساحات األخرى أيًضا. ICANNداخل 

 شكًرا إذن.     

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

أعتقد أن التعليق الذي أدلى به ممثل إيران هو أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد األمور بشكل 

ا ما دخلنا في التفاصيل حول أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين؛ غير ضروري إذ

ولسنا  ICANNألننا هنا في  ICANNومن ثم، إذا ما قمنا بتقييد ذلك، وذكر إشارة لـ 

في االتحاد الدولي لالتصاالت أو أي مكان آخر أو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WIPO  أو في منتدى حوكمة اإلنترنتIGF. لكننا  ن بالطبع، أنا طوع أمركم.لك

ولنتعرف على  نالحظ أنكم توافقون على المقترح األصلي وعلى الصياغة الكاملة.

 ماهية اآلراء األخرى.

 ممثل فرنسا.

 

وأنا أوافق على المقترح  وأنا أتفق مع النرويج، في الواقع. شكًرا لك، سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

إذن على سبيل  لالفت أيًضا استدعاء الصورة األوسع.ومن ا البرازيلي بحالته هذه.

 بدون ذلك، بالطبع تشير إلى ذلك. WSIS+10المثال، فإن قمة 

ولكن لتوضيح األمر أكثر  ".ICANNإذن ال أعتقد أن من الضروري إضافة "داخل 

 " بعد "المشاركة".ICANNمن ذلك، يمكننا وضع "داخل 
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 ظ )يتعذر تمييز الصوت( اإلصدار بين أقواس.أود االحتفا --وبالطبع أود االحتفاظ 

 شكًرا.     

 

طبًقا لكم، ما الذي يتوجب  ما الذي يجب القيام به حيال األول؟ --إذن المقترح يتمثل في   الرئيس شنايدر:

 هل يجب حذف ذلك؟ "؟ICANNعلينا القيام به حيال العبارة األولى "داخل 

الحالي بحيث ال نتشتت، وطالما لم نصل إلى لنضع كليهما في أقواس في الوقت  حسًنا.

 اتفاق.

 شكًرا. لنبدأ بالمجر. حسًنا. معي كل من المجر ونيوزلندا وبلجيكا، غالب الظن؟

 

 شكًرا.    ممثل المجر:

والشيء الوحيد  وأتفق تماًما مع المقترح البرازيلي ومع اإلضافة المقدمة من فرنسا.

 ة في السطر األول.الذي أرى وجوب حذفه هو عالمة الملكي

 

 أعتقد أن لدينا تأييد، لدينا تأييد كامل بدون أي اعتراض على النقطة األخيرة.  الرئيس شنايدر:

 شكًرا.

 نيوزيلندا.     

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل نيوزيلندا:

" ICANNويمكننا تأييد النص الوارد في المقترح البرازيلي حتى النص "داخل 

وهذا على وجه الخصوص بسبب أن  الوقت الحالي بين أقواس مربعة.الموجود في 
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وبالنظر إلى أننا  .ICANNلدينا بعض المخاوف حيال تقديم بيانات قد تكون أوسع من 

قمنا بذلك في ديسمبر في األمم المتحدة، فقد استغرقنا حوالي ثمانية أيام في التفاوض 

لقد استغرقنا حوالي  نواع من األشياء.وعامين من اإلعداد لتقديم بيانات حول هذه األ

ومن ثم فإنني أقترح أن نلتزم تحديًدا ما يتعين علينا إيصاله حيال  ثماني ساعات.

ICANN. 

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 بلجيكا.     

 

 ".ICANNتؤيد بلجيكا المقترح، أو المقترح البرازيلي، أيًضا بعد كلمة "داخل  شكًرا.  ممثل بلجيكا:

 إذن العبارة الثانية أيًضا.

 شكًرا.     

 

أعتقد أنه ربما يمكننا ترك ذلك عند هذا الحد في الوقت الحالي ألننا سوف  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 دقيقة باقية. 30إلى  20نحصل على 

أعتقد أننا قد حصلنا على صورة حول مدى ضرورة أو  ولنترك األقواس حيث هي.

 لك.عدم وجود مشكلة في ذ

وأنا أعطي الكلمة إلى البرازيل، وبعد ذلك نحاول اإلشارة إلى ما وصلنا إليه في هذه 

النقطة واالنتقال إلى البند التالي من أجل الحصول على قراءة أولى؛ ذلك أن علينا 

استعراض كاف العناصر والتعرف على مواطن االتفاق، واألماكن التي يتعين علينا 
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ألن هذا ليس هو جوهر النص إلى  --بدالً من تمضية جميع العمل عليها أكثر، ربما 

 اآلن.

 شكًرا لك، ممثل البرازيل.     

 

 تعليق صغير للغاية. سيدي الرئيس، أتفق معك تماًما. بالتأكيد.  ممثل البرازيل:

طويالً من أجل تطوير ذلك التفاهم المشترك، ذلك الذي تم  --أعتقد أننا أمضينا الكثير 

أعلى المستويات فيما بين جميع الدول وأعاد تأكيد ذلك مؤخًرا جًدا، أعتقد اعتماده في 

أن تلك العملية تؤدي بنا إلى أن نستخدم تلك التعبيرات بمزيد من األريحية في كافة 

 األمثلة التي تنطبق على ذلك.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 إيران.

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل إيران:

هل يمكننا محو كلمة  لقد كنت أتعامل مع ذلك لعدة أعوام. أعتقد أن هناك اقتراح صغير.

 إذا ما أردتم االحتفاظ باألقواس المربعة والتأكيد على االهتمام بالمشاركة. "بالكامل"؟

وهي  فالمشاركة هي نفس الشيء. ألن كلمة "بالكامل" غير ضرورية، كلمة "بالكامل".

ونتركها داخل األقواس  م لسنا مضطرين للحديث حول ذلك.ضمنًيا كذلك، ومن ث

 لننتقل إلى الجولة األولى ونعود مرة أخرى وربما نحاول إعادة تعريف ذلك. المربعة.

 



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  81صفحة 

 

ومن ثم لدينا قوس مربع داخل قوس مربع، لكننا نتمتع بذكاء يكفي للتعامل مع  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

وإذا ما تجاوزنا المستويات الثالثة، أعتقد  كذلك؟ مستويين من األقواس المربعة، أليس

 أنه يتوجب علينا أن نتوقف.

 شكًرا.

 كندا.

 

  شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل كندا:

هو اإلقرار باألعمال التي تم إنجازها، ومن ثم  1وقد أشرنا للتو فقط إلى أن العنصر رقم 

، 1تعامل مع هذا العنصر في العنصر ربما نقدم مالحظة فقط بأننا قد نرغب أيًضا في ال

 ونقر بالعمل الرائع الذي تم إنجازه خالل هذه العملية.

 شكًرا.

 

المقترح  في حقيقة األمر، هذه كانت النقطة التي كنت أنوي طرحها بعد ذلك. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

بنسخ إذن اقتراحي في الوقت الحالي هو أن نقوم  البرازيلي يفتقر إلى هذا العنصر.

ولصق ما ورد في المقترح األسباني، وإضافة ذلك إلى المقترح البرازيلي وبعد نتعرف 

 على ما إذا كان ذلك شيء مقبول أكثر أو أقل.

 هذا البند، نعم. بالضبط. إذن، نعم، توم، إذا أمكنك.

 المملكة المتحدة، ثم إيران. شكًرا.

 

 ئيس.نعم، شكًرا لك، حضرة الر   ممثل المملكة المتحدة:
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 أتساءل عما إذا كان من الممكن أن نكون أقل جموًدا في هذه العبارة "يقر" و"يالحظ".

تقترح كندا "العمل الرائع" وما إلى ذلك، كطريقة تعبيرية أكثر لإلشارة إلى كيفية 

ومن ثم أقترح شيًئا مثل "تثّمن بخالص التقدير األعمال التي أنجزتها  حصولنا على ذلك.

 جتمعات المتعددة وترحب بالمقترح التكميلي النهائي".مجموعة عمل الم

رأيت أنها أقرب إلى  التقدير العميق لألعمال، وبعد ذلك الترحيب بدالً من "تالحظ".

 الصياغة الجامدة.

لقد قلنا جميًعا ذلك، االجتماع الحكومي رفيع المستوى، وما إلى  قدر هائل من العمل.

 ذلك.

 شكًرا.

 

 كًرا.ش    الرئيس شنايدر:

 إيران.

 

التقدير العميق،  يمكنك وضع أية كلمات للمجاملة كيفما شئت. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

 فاإلقرار كلمة واسعة للغاية. ال أعتقد بأن هذا أمر ضروري. وما إلى ذلك.

فأنت تالحظ،  فكلمة "المالحظة" كلمة ضعيفة للغاية. المشكلة لدي في كلمة "تالحظ".

 نى أنه ال يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.بمع

وال يمكننا مالحظة شيء والحديث حول أننا سوف نقوم بذلك،  هذا متفق عليه دولًيا.

 فنحن نقوم بذلك.

إما تقر أو  GACونحن نقول  ومن ثم فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى "المالحظة" لذلك.

ة عمل المجتمعات المتعددة تقّدر، وليس تقدير "بعمق"، فالعمل تم نشره بمعرفة مجموع

 في التقارير النهائية التكميلية.
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 ونحن نقوم بحذف "مالحظة"، ألننا نواصل الحديث حول ما ورد في التقرير.

إذن هذا أمر غير  وإذا قلنا "تالحظ" فإنك تناقض الجزء الباقي الذي تؤيده أو تعارضه.

األربعة والنص أننا لسنا وقد أخبرت مرات ومرات منذ البداية خالل األيام  ضروري.

ولسنا بحاجة إلى كلمة  برجاء حذف كلمة "يالحظ". شكًرا. بحاجة إلى كلمة" يالحظ".

إما التقدير أو اإلقرار، لكن اإلقرار أكثر قوة  "ترحب" ولسنا بحاجة إلى كلمة "بعمق".

 من التقدير.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك ممثل إيران.    الرئيس شنايدر:

 المجر وتركيا.

 

أصبح األمر يتحول شيًئا فشيًئا إلى ما يشبه أعمال األمم المتحدة، ومن ثم أود اقتراح   مثل المجر:م

 "تقر مع خالص التقدير".

 

 فقد أصبح األمر مشابًها حًقا لما يحدث في األمم المتحدة.    الرئيس شنايدر:

 ] ضحك [

 حسًنا.

 تركيا.
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زء األول من العبارة، ينص "في مرحلة ما بعد النقل بالنسبة للج نعم، سيادة الرئيس.  ممثل تركيا:

أليس من األفضل أن نقول، "في مرحلة ما بعد  بهدف إنجاز أدوارها ومسئولياتها".

 النقل بهدف إنجاز وتحقيق أدوارها ومسئولياتها"؟

 

لكن لنأخذ  بما أنني لست متحدًثا أصلًيا للغة، أنا غير متأكد من موطن االختالف شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 وربما يجد أي أحد فارًقا كبيًرا أكثر مني في ذلك. ذلك كبديل وننظر في ذلك فيما بعد.

وفيما يتعلق بالعبارة الثانية، فقد نرغب في توجيه  واضح. 1أعتقد أن  --أعتقد أن 

أعتقد أن هناك  --الشكر إلى الناس على الجهود التي بذلوها، وربما يكون هناك بعض 

وربما  وقد يكون هناك اتفاق أقل على تصنيف جوهر ذلك العمل. لى ذلك.اتفاق ما ع

يكون هذا هو التحديث، وهو أنه يجب علينا التوصل إلى صياغة تعبر عن الشكر 

لألشخاص الذين بذلوا الجهد دون تقديم المزيد من التأهيل حول المادة الواردة في 

 إال وقود للتفكير. لكن هذا ما هو التقرير ألن هذا سوف يأتي الحًقا.

هل يمكننا التعامل مع ذلك على حاله، لقراءة أولى، باعتباره شيء يساعدنا في قراءة 

 ثانية على إعادة العمل عليه؟

 ال بأس بهذا؟ البرازيل؟

 

ويمكننا قبول "نقر  إننا نفضل االحتفاظ بالصياغة األصلية التي اقترحها ممثل أسبانيا.  ممثل البرازيل:

نعتقد أن "تالحظ المقترح" هي  --لكننا ال نعتقد بالتأكيد  ال بأس. لتقرير.بتقدير"، ا

الطريقة الصحيحة للتعامل مع ذلك بما أن الوفود قد عبرت عن عدم قدرتها على 

وهذا يتنافى مع نتيجة شيء يتعذر على البعض منا المصادقة  الموافقة على المقترح.

صياغة األكثر حيادية وهي الطريقة المعتادة في ومن ثم فإن "تالحظ" أعتقد أنها ال عليه.

 اإلشارة إلى تلك المواقف.

 شكًرا.
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ومن ثم يمكننا الموافقة  لكننني أعتقد أننا نقول بأن هذا أحد الخيارات الموجودة. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

على ذلك بهذه الخيارات، وهذا في مكان ما )يتعذر تمييز الصوت( وأننا سوف 

  محاولة التقارب مع صياغة. --القراءة التالية من أجل الموافقة على  نستخدمه في

ومن ثم يمكننا االنتقال إلى العنصر التالي، وهو مسألة ما إذا كنا نريد أو ال نريد 

الحصول على إشارة صريحة لبيان األقلية الخاص بالمخاوف التي تم التعبير عنها في 

وكان موجوًدا  ت الحالي في المقترح البرازيلي.وهو غير موجود في الوق بيان األقلية.

 في المقترح األسباني.

ومن ثم يمكننا أيًضا اتخاذ قرار بتخطي ذلك  .4وبالطبع سوف يعتمد ذلك على العنصر 

وبعد ذلك نعود مرة أخرى إلى ذلك  4في الوقت الحالي وتحديد ما لدينا في العنصر 

 ا.ألنني أخشى أن يكون ذلك مختلًفا إلى حد م

 شكًرا. لكن لدينا وجهة نظر من ممثل فرنسا. حسًنا.

 

وهذا االقتراح يقول، "بما في ذلك البيان  في حقيقة األمر، لدي اقترح سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

وموافقة عدد من الحكومات"، وهو ما يتناول مسألة األقلية  GACالمقدمة من عضو 

 .GACس بالضرورة في في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ولكن لي

في مجموعة عمل المجتمعات  GACومن ثم "بما في ذلك البيان المقدم من عضو 

 المتعددة ومصادقة عدد من الحكومات".

 شكًرا.

 

 إليكم المقترح.    الرئيس شنايدر:

 إيران.
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ول عندما نق 5ويمكن تغطية هذه المسألة في العنصر رقم  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ومن ثم هذه األقلية  "بعض األشخاص"، غالبية الناس وافقوا والبعض اآلخر لم يوافق.

وأعتقد أنه ال يجب الحديث حول ذلك بأنه  مالئمة أكثر هناك أكثر من مالءمتها هنا.

بل يجب علينا اإلشارة إلى بياني السردي بأنه  معتمد من جانب عدد من الحكومات.

وليس الغرض هنا  ة األمر معتمد من حكومات أخرى.مشمول في ذلك بأنه في حقيق

فقد وافقنا على ذلك في بيان األقلية، ولكن  تقديم انعكاس بأننا هنا قد صادقنا على ذلك.

  ومن ثم يجب أن نكون أكثر وضوًحا وأن ال نضيف أي شيء هنا. ليس هنا.

في مزيد  أقترح عدم الخوض إذن فقد أصبح هذا النص شديد الوطأة، سيدي الرئيس.

  من التفاصيل أكثر من الالزم.

فنحن ال نفضل استخدام  وال زلت أطلب من توم التكرم بأن يتولى المداخلة الخاصة بنا.

قلت مرتان أنني ال أريد  برجاء وضع "بعمق" بين أقواس مربعة. "التقدير العميق".

ر ما اإلقرار. ومن إما أننا نقّدر أو أننا نقدّ  الحصول على كلمة "بعمق" أو"بدون عمق".

 وليس بعمق. التقدير هو التقدير. ثم ال نريد الحصول على "خالص التقدير".

 

  كان هذا من باب اإلغفال. تم مالحظة ذلك. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

هل يمكننا الموافقة في الوقت الحالي على وضع إشارة إلى بيان األقلية في أقواس 

ال  --عما إذا كنا نفكر فيما لدينا أدناه في حقيقة األمر  مربعة والتعرف في مرحلة الحقة

ال أعرف شكل الغرف  --وهي ال تحتاج  فهي حولي طوال الليل. --يؤدي األعمال 

بل  لكنني ال أحتاج إليها أيًضا في أوقات النهار. الخاصة بكم، لكنها حولي طوال الليل.

  يكفي ليالً.

 وقيد التعقب. شيء مادي، غير أنه موجود.لكنه  عذًرا. --ال، نحن  من التالي؟
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 وقد حاولنا االنتقال إلى البند التالي. ومن ثم لدينا ذلك في أقواس في الوقت الحالي.

 ممثل السويد.

 

بل كان بيان  لم يكن ذلك بياًنا. تعديل بسيط، إذا كنا ننوي وضع ذلك في أقواس. شكًرا.  ممثل السويد:

 وكان اسًما رسمًيا له. أقلية.

 

 ويمكننا وضع أقواس من المستوى الثاني في األقواس مع الكلمة "األقلية" واالنتقال. الرئيس شنايدر: 

وأقترح عدم تمضية الوقت في هذا  وكل النص موجود في أقواس مربعة. حسًنا. اتفقنا؟

  لننتقل إلى النقطة التالية. األمر اآلن.

أحدها، كما  لى العديد من العناصر.الذي يحتوي ع GACالنقطة التالية هي تأكيد دور 

هو الحال في المقترح األسباني، وهو غير الموجود في المقترح البرازيلي إشارة إلى 

 نعم، ممثل إيران، تفضل. ما رأيكم؟ الدور بأنها لجنة استشارية.

 

اء على ال أعتقد أن هناك أي اعتراض على االحتفاظ أو اإلبق شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ال  إذن يمكنهم ترجمة ذلك ووضعه هنا. النص األسباني أو النص المقدم من أسبانيا.

ويجب  ألننا قلنا بأننا سوف نظل جهة استشارية. ال بأس. بأس. بالنسبة لنا، ال بأس.

 ومن ثم نضع ذلك في النص المراجع هنا. علينا التحلي باالتساق طوال النص بالكامل.

 

 المملكة المتحدة. لقد تم االنتهاء من ذلك.   الرئيس شنايدر: 
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وإذا  على الويب، نقول "الدور الرئيسي". GACوعلى موقع  شكًرا سيادة الرئيس. ممثل المملكة المتحدة: 

قلتم، "الدور الرئيسي" فهذا يعرض الكثير من األدوار األخرى، وهذا ما ال أعتقد أنه 

  ية فقط.وأعتقد أننا نعمل بصفة استشار ينطبق هنا.

 وهذا يبدو إلى حد ما إنجليزية غريبة. وتعديلي اآلخر على "المشاركة بتلك الصفة".

  وهي مسألة متعلقة باألسلوب فقط.

أال  فقط من أجل تلميع الصياغة اإلنجليزية هناك إلى حد ما. أنا أفضل "بتلك الصفة".

 تكون حيوية.

 شكًرا.

 دورها الرئيسي.

 

والمقترح يتمثل في الحصول على "دور رئيسي" بدالً من  دينا دور رئيسي.ومن ثم ل الرئيس شنايدر: 

 وأعتقد أن االختيار اآلخر يتعلق بالصياغة عند استبدال هذا بذاك. "دور أساسي".

 البرازيل والمفوضية األوروبية وبعد ذلك إيران وبعدها هولندا.

 

لكنني  موافقين بشكل عام على النص.وسوف نكون  نعم. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل البرازيل: 

أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بمزيد من الدقة ونقترح ذلك بعد "اللجنة االستشارية"، 

 GACنتجادل حول دور  "، ألن، بما أنناICANNونضيف "تجاه مجلس إدارة 

سوف تكون  --التقريري في آلية تمكين المجتمع، أعتقد أن الصفة االستشارية هو 

 شكًرا. .ICANNتجاه مجلس إدارة  --بشكل مباشر مرتبطة 

 

 تجاه. --بدالً  --لكننا نستبدل هذا بذاك، أم أن هذه إضافة  الرئيس شنايدر: 
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 تجاه أو كلمتان؟  متحدث غير معروف: 

 

وال أشعر بارتياح شديد  هناك مواطن أسترالي يقوم باإلنجليزية أنها إلى وليس تجاه. الرئيس شنايدر: 

  هل هي كلمة إلى أو تجاه؟ ما رأي المملكة المتحدة، معقل اللغة؟ مر.لهذا األ

 

  يمكنني استشارة جاللة الملكة، إن أردتم. لقد كنت أفكر في شيء آخر، في حقيقة األمر.  ممثل المملكة المتحدة:

"، ألننا ICANNلم أكن أنوي الموافقة على "إلى مجلس إدارة  --لكنني كنت أنوي 

من خالل عملية المشاركة  GNSOلعمل المتقاطع حيث نقدم النصائح إلى ننتقل تجاه ا

يتوجب علينا إضافة ذلك النص، في حقيقة األمر، "إلى  --وأتساءل عما إذا كنا  المبكرة.

 شكًرا. " أو "تجاه". أًيا كان.ICANNمجلس إدارة 

 

 لم أرغب في خوض ذلك.  --لقد أردت فقط    الرئيس شنايدر: 

 ضية األوروبية التالي، شكًرا.ممثل المفو

 

لكنني معني  أعتذر بسبب العودة مرة أخرى إلى النص القانوني. شكًرا جزيالً لكم. نعم. ممثل المفوضية األوروبية: 

اللوائح الداخلية  إلى حد ما من أننا بدأنا نعيد ابتكار األشياء غير الموجودة بالفعل.

 كلجنة استشارية لم يتغير. GACلصلة بدور والجانب الخاص في اللوائح الداخلية ذي ا

كلجنة استشارية أو استشاري  GACومن ثم أعتقد أن ذلك الجانب الخاص بدور 

رئيسي أو على الرغم من الرغبة في تغييره، يجب علينا استخدام ما يقوله نص اللوائح 

وهذا  ة.والالئحة تقول أنها لجنة استشارية لمجلس اإلدار الداخلية بمزيد من الوضوح.

واضح بشكل مطلق، ومن ثم أعتقد أنه يتوجب علينا توخي الحذر وعدم البدء في إعادة 
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هذه مسألة  فال شيء من هذا يتعلق بالمجتمع صاحب الصالحيات. ابتكار أدوار جديدة.

 أخرى، وهي منفصلة باإلضافة إلى بند آخر على القائمة، حسب ما أعرف.

 

 إيران. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

دور رئيسي أو دور  وال أعتقد أننا نحتاج لهذه المناقشة. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

نفس الشيء، سيدي  أو ال شيء. ICANNأساسي أو دور، أي منها لدى مجلس إدارة 

وإذا ما أردنا ترك الدور  ال أعتقد أننا بحاجة إلى الخوض كثيًرا في ذلك. الرئيس.

وإذا أردتم اإلبقاء على "أساسي"، فليست لدي مشكلة  ي أي مشكلة.الرئيسي، فليست لد

وسوف  وأقترح تناولها في وقت الحق. ومن ثم أمامنا طريق طويلة نقطعها. أيًضا.

 --إذن  نعود لمناقشة هذا األمر، إذا كان هناك ما يجب تصحيحه.

 

 شكًرا لك ممثل إيران وهولندا.    الرئيس شنايدر:

 

أعتقد أن هذا الجزء من المقترح األسباني  كًرا لك توماس، وشكًرا لك سيدي الرئيس.ش  ممثل هولندا:

 يجب أن ينظر إليه في السياق الذي يأتي منه.

إذن فإن الموقف الذي وضعنا المقترح البرازيلي فيه، أعتقد أن من المعقول أكثر 

ى دورها ولكي نكون أكثر وضوًحا، أعتقد أن إعادة التأكيد عل .5و 4وضعه بين 

االستشاري من المفترض رؤيته في العالقة والسياق مع الصالحيات األخرى التي 

إذن هذا هو السبب في أنه مستقر هناك في المقترح  سوف نحصل عليها في المقترح.

ومن ثم يجب علينا، إذا ما قمنا بتغيير الموقف في البرازيل،  األسباني الخاص بهم.

 شكًرا. من ذلك.يجب أن نضع ذلك أبعد قليالً 
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لذا، في الوقت  أنا متردد في تحريك األشياء قليالً ما وراء ما لم نناقشه إلى اآلن. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

وما يزال بإمكاننا نقله في حال كان ذلك معقوالً.  الراهن، فإنني أطلب منكم تركه هناك.

 --من ثم أقترح و لكن ذلك سوف يتوقف على النص الذي سوف نحصل عليه فيما بعد.

وفي النهاية، يجب إلقاء  دعونا نترك األشياء حيث هي وننظر إلى أين سيكون النص.

التالي ممثل  نظرة عبر ذلك للتعرف على ما إذا كان كل شيء في مكانه الصحيح.

 فرنسا.

 

لس شكًرا سيدي الرئيس. أنا أتفق مع ممثل البرازيل في ذكر العالقة االستشارية بمج ممثل فرنسا: 

 وربما يمكننا حذف بقية المادة بعد "البيئة". اإلدارة.

ألنها عندئذ توصل الفكرة القائلة بأنه، عندما تكون المشكالت خاصة بالمصلحة العامة، 

لكن ربما مع صالحيات اللجنة الجديدة، تكون  صفة استشارية فقط. GACتكون لـ 

 شكالت المصلحة العامة.ذات تأثير فعلي في القرارات عندما يتطرق األمر إلى م

 شكًرا.

 

 ممثل السويد. شكًرا لك، ممثل فرنسا.   الرئيس شنايدر: 

 

أنا أتفق مع ممثل المملكة المتحدة عند إشارته إلى أننا على وشك البدء في العمل  ممثل السويد: 

 بطريقة تقاطعية، إن كان هذه هي الكلمة المستخدمة.

على الطريقة التي يتوجب علينا أن نكون بها  واآلن نحن على وشك البدء في االتفاق

 مشاركين في القرارات أم ال.

ومن ثم أقترح  نقول بأننا سوف نقوم بإقرار ذلك فيما بعد. --نقترب اآلن  --ولقد قمنا 

أقترح االحتفاظ بالجزء األخير  --واالحتفاظ  ICANNوضع قوس على مجلس إدارة 

 شكًرا. ذلك واضًحا. أيًضا الموجود اآلن في أقواس، إن كان
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ونترك  ICANNبالنظر إلى الوقت، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نضع قوًسا على مجلس إدارة  شكًرا. الرئيس شنايدر:  

القوس الثاني ونتركه كما هو في الوقت الحالي، مع مالحظة أننا سوف نحتاج إلى مزيد من العمل، إذا كان هذا األمر ال بأس 

 أوكرانيا. به.

 

هل من الممكن توضيح المقصود من بيئة أصحاب المصلحة المتعددين في  شكًرا. أوكرانيا:  ممثل

ICANNربما يتوجب علينا استخدام تعبير يشبه نموذج أصحاب المصلحة المتعددين  ؟

. ألن ICANNللحكومات أو نموذج صناعة قرارات أصحاب المصلحة المتعددين في 

 --البيئة يمكن أن تكون 

 

وال أعتقد في حقيقة األمر بأن هذا  أعتقد أنه يمكننا أيًضا تسميتها النظام البيئي. شكًرا. ايدر: الرئيس شن

ومن ثم بما أن المسألة برمتها موضوعة بين أقواس بشكل أو بآخر، أرى  يغير الكثير.

لكنني أعتقد أن هذا األمر يتطرق  أن نأخذ تلك النقطة "البيئة" على أنها الكلمة األفضل.

ومن ثم فإنني  ًرا إلى التفاصيل الخاصة بمستوى المناقشة الذي نحن فيه اآلن.كثي

أوصيكم بعدم قضاء الوقت على تلك الكلمة، ألنني ال أعتقد أنها كلمة حاسمة في الفقرة، 

  إن كنتم توافقون.

  هل يمكننا االنتقال إلى المسألة التالية؟

  شكًرا. لقد نسيتك. عذًرا. النرويج.

 

وأعتقد أن الشيء األقل  ال، أردت فقط تأييد موقف المفوضية األوروبية هنا. شكًرا.  رويج:ممثل الن

خطوة في إقراره أو خالًفا أو أًيا ما تريدون تسميته هو ما الذي يجب إقراره في اللوائح 

 شكًرا. الداخلية.
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لوقت الراهن داخل وأقترح أن نترك األمر كما هو في ا تمت مالحظة ذلك. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 GACونحن على علم بأن اإلشارة إلى مجلس اإلدارة هي الدور الحالي لـ  أقواس.

 إيطاليا. شكًرا. بصفتها هيئة استشارية لدى مجلس اإلدارة.

 

 وممثل النرويج. شكًرا. إيطاليا تؤيد الفكرة والمقترح المقدمين من المفوضية األوروبية. ممثل إيطاليا: 

 

، أو أقترح االنتقال إلى 4هل يمكننا االنتقال إلى العنصر  تم مالحظة ذلك. شكًرا. ر: الرئيس شنايد

 إيران. العنصر الرابع.

 

 .4نعم، هال انتقلنا إلى البند    ممثل إيران: 

بدون أي صعوبة في التصويت بذلك، من وجهة نظري، يبدو الهيكل البرازيلي مناسب 

  أكثر مع النص الكامل.

وإذا  من الهيكل البرازيلي واستعراض ذلك البند. 4أن نتناول العنصر  ومن ثم أقترح

هذا يعني أن الجزء  كنا نوافق على ذلك، فليست لدي مشكلة في أي منها أو االثنان.

  كالهما كذلك. األول أو الجزء الثاني.

وبعد ذلك نتحدث حول  والسبب هو أنه يميز التوصية التي نعاني من مشكلة فيها.

ومن ثم أقترح على جميع  ومن ثم فإنها مؤلفة بشكل أفضل. ة وأن بها مشكلة.التوصي

 شكًرا. الزمالء الموافقة على تناول المقترح البرازيلي من أجل مزيد من المناقشات.

 

 شكًرا لك ممثل إيران.   الرئيس شنايدر: 
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حول هذه  ربما ال ننهي المناقشة --لدي ممثل كندا  دقائق. 10إال  6:00الساعة اآلن 

وبعد ذلك سوف نجري مناقشة حول كيفية تنظيم  وأنا أفسح المجال لممثل كندا. المسألة.

 --والقاعة محجوزة من خالل  .6:00ألن علينا االنتهاء عند الساعة  أعمالنا اإلضافية.

 شكًرا. محجوزة لجلسة أخرى.

 

لفعل الدخول في التفاصيل فيما ال نعتقد أن من الضروري با شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل كندا:

مشارك صاحب نصيب في  GACويفترض المقترح أن  يخص الدور التقريري.

ونشير إلى أن المجموعات  كيفية ممارسة دورها. GACويحيل إلى  القرارات.

على سبيل المثال لم  ALACفـ  األخرى تؤيد عدم حديث المقترح حول ذلك مباشرة.

 لت مقترًحا. لكنها لم تتناول مسألة القرارات مباشرة.تقل على وجه التحديد أنها قب

، ونود رؤية استخدام المشاركة في القرارات GACوأعتقد أن هذه مناقشة مستمرة لـ 

ومن ثم فإننا ال نعتقد في حقيقة األمر أن من الضروري الدخول في  كحالة استثنائية.

وليست هناك حاجة  مقترح.فهو واضح بالفعل في ال --التفاصيل في هذه المرحلة حول 

 شكًرا. إلقرار أي شيء حول هذه النقطة.

 

 هل لديك مقترح واضح من حيث تغيير الصياغة؟ شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 

ومن ثم  نعم، أود وضع ذلك بين أقواس حول العنصر الخاص بالمشاركة في القرارات. ممثل كندا: 

ومن الواضح  د بالفعل في المقترح.فهو موجو ليست هناك حاجة للدخول في هذا األمر.

 سوف تكون مشاركاً في القرارات. GACفهو مقرر بوضوح في المقترح بأن  --أن 

وال يسألنا على كيفية المضي قدًما في ذلك  كيفية ممارسة هذا الدور. GACويحيل إلى 

 في هذه النقطة.
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 المملكة المتحدة. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا. كندا تؤيد ذلك. شكًرا لك، نعم.  حدة: ممثل المملكة المت

 

 ممثل فرنسا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا. وأنا أفضل في حقيقة األمر االحتفاظ بالنص كما هو. شكًرا. ممثل فرنسا: 

 

 البرازيل. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

يلي من أجل التعليق على الحاجة سوف أعطي الكلمة فقط إلى زم شكًرا سيدي الرئيس. ممثل البرازيل: 

ولكنني أود  .GACأو المالءمة في اإلشارة إلى ذلك، على وجه الخصوص في حالة 

أن  GACأن أطلب منكم بالتكرم ربما بمحاولة التوصل إلى طريقة يمكننا من خالل كـ 

لم  إذا --وأعتقد، أنه في حالة البدء  نقوم على األقل بقراءة أولى لكافة النصوص اليوم.

 --ننتهي على األقل من القراءة األولى اليوم، فقد نجد أنفسنا في موقف صعب للغاية 

ولكنني أعتقد أنه يجب علينا ربما، بمساعدة أمانة السر أن  ولن أكرر ما قلته للتو.

وأعتقد  نحاول التوصل إلى مكان آخر يمكننا االجتماع فيه، إذا كانت القاعة محجوزة.

 شكًرا. أن ننجز على األقل قراءة أولية اليوم. أن من المهم للغاية

 

يجب أن نحاول استعراض  وأعتقد أنك على صواب. أستوعب وجهة نظرك. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

لكن  أما المشكلة الصغيرة الوحيدة أن هذه القاعة التي نتواجد بها محجوزة. ذلك.
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عة محجوز في تمام الساعة هل القا اسمحوا لي أن أطلب أبطال الدعم اللوجيستي هنا.

 أولوف، هل بإمكانك مساعدتنا؟ تحديًدا، أم يمكننا تجاوز ذلك ببضع دقائق؟ 6:00

 

 .GACنعم هي محجوزة لمجموعة عمل تابعة لـ   أولوف نوردلينغ: 

 ]ضحك[

 إذن أن أحيل ذلك.

 

 المملكة المتحدة.   الرئيس شنايدر: 

 

ححول حقوق  GACتحديًدا فإنها جلسة مشتركة لمجموعة عمل حسًنا، لكن أكثر  ممثل المملكة المتحدة: 

ومن ثم سوف يكون لدينا  اإلنسان والقانون الدولي ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 ضيوف قادمين.

 

 من متى إلى متى في تلك الجلسة المشتركة؟   الرئيس شنايدر: 

 

  ، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح.7:00ة إلى الساع 6:00أعتقد من الساعة   ممثل المملكة المتحدة: 

 

يمكننا استعراض القراءة األولى حول هذه إلى  ؟6:15فهل يمكننا شغل القاعة حتى   الرئيس شنايدر:

-هل يمكننا  وإذا ما واصلنا النقاش، فسوف نقضي الوقت كله في ذلك. .6:15الساعة 

ونحاول استعراض هذه  دقيقة 15شغل القاعة وبعد ذلك نجعلهم ينتظرون لمدة  -كتسوية

 أستراليا. المسألة؟
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وأعتقد أننا بحاجة  أمامنا وقت محدد من أجل إنجاز ذلك. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل أستراليا: 

 شكًرا. للتركيز فعلًيا على المهمة الحالية ونواصل العمل إلى أن نستعرض هذه المسألة.

 

 األرجنتين.   الرئيس شنايدر: 

 

في لجنة الترشيح في تمام  GACولدينا اجتماع لمشاركة  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ن: ممثل األرجنتي

 لكنني أعتقد أنه يمكننا االستفادة من هذا العمل وأن نظل لفترة أطول. .6:00الساعة 

 وهذا في الوقت الحالي.

 

 استعدوا لذلك.وهناك أشخاص آخرون  أقصد أنه كما قال مارك، لسنا وحدنا في ذلك. الرئيس شنايدر: 

ومن ثم فإنني متردد قليالً في إخبار الناس أننا قد ألغينا ذلك للتو،  فهو اجتماع مشترك.

لكن لنحاول  ألننا لسنا في حقيقة األمر في موقف إلغاء االجتماع الخاص بهم.

وأقترح أن نبدأ  اسمحوا لنا أن نقضي الوقت بالكامل في النقاش. استعراض ذلك.

 وربما بعد ذلك. البرازيل. 6:00مام الساعة باالستعراض في ت

 

بالعودة إلى النص، نعتقد أن من الضروري االحتفاظ بالفقرة الثانية التي تم طرحها  نعم. ممثل البرازيل: 

والمناقشات مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أظهرت أن  اآلن تحت األقواس.

ومن ثم فإننا نعتقد أن  .GAC هناك تفسيرات مختلفة حول المشاركة التقريرية لـ

GAC  بحاجة ألن تكون واضحة للغاية حول استعدادها ألن تكون مشارًكا صاحب

من الضروري اإلبقاء على  --وهذا هو السبب في أننا بحاجة  نصيب في القرارات.

 شكًرا. النص في مكانه.
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اس مربعة في الوقت الحالي مع هل يمكننا ترك ذلك في أقو شكًرا لك، ممثل البرازيل. الرئيس شنايدر: 

دقيقة، على  30ألننا لن نحل ذلك في غضون  اإلشارة إلى األعمال اإلضافية المطلوبة؟

  هذه المنصة.

أال وهو اإلشارة إلى عملية االجتزاء والتوصية  --دعونا ننتقل إلى العنصر التالي، وهو 

 ممثل إيران؟ ؟11

 

جب علينا االحتفاظ بأي من النصين. ألن هذا هو جوهر ي شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

فالنص البرازيلي  ويجب علينا التحدث حول ذلك. .11العمل الذي نقوم به، التوصية 

إال أن النص البرازيلي  أكثر وضوًحا، لكن ليست لدي مشكلة بالنسبة للنص األسباني.

 شكًرا. أكثر وضوًحا حول الموقف.

 

 أسبانيا. آراء أخرى؟ لك ممثل إيران. شكًرا    الرئيس شنايدر:

 

لقد كنت أفكر، أقترح أن لو  الجزء الثاني. 4ولست أرى أي مشكلة في العناصر  شكًرا. ممثل أسبانيا: 

موقف تأييد  GACقمنا بدمج العبارتين وأن نقول، "وفًقا لما أقررنا في السابق، تتخذ 

قادرة على  GACتكن  وعلى الرغم من ذلك، لم .12والتوصية  10-1التوصية 

 التوصل إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة".

 يبدو األمر خالفَيا. وبعد ذلك نجعل العبارة الثانية خارج اإلطارز

 

المحدد  --اإلشارة إلى السابق  ممثل أسبانيا، هال قمت بتكرار ما فهمنا مما تقصده؟ الرئيس شنايدر: 

 هنا. .4مسبًقا في أعلى العنصر 

 يمكنك تكرار المقترح، رجاًء.هل 
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 10-1موقف تأييد التوصية  GACهل يمكن أن يكون "وفًقا لما أقررنا في السابق، تتخذ  ممثل أسبانيا: 

على الرغم من ذلك قادرة على  GACنقطة. وبعد ذلك "لم تكن  بالكامل". 12والتوصية 

 التوصل إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة" إلخ.

 

 2و 1ألننا ال نؤيد التوصية  لقد قلت "دعم" فقط. قبل ذلك قلت بدون الدعم الكامل.  نايدر:الرئيس ش

أو  --لنضع كلمة "بالكامل" بين أقواس مربعة وبعد ذلك  --لذا إما أن نستخرج  بالكامل.

هل هذا من األشياء التي تقربنا أكثر من مقترح  وبعد ذلك نفهم ما تقصده. نحذفها.

 ممثل فرنسا. ا مفيد؟هل هذ أسبانيا؟

 

وبالطبع، ألن عملية  أعتقد أن المقترح المقدم من البرازيل أكثر وضوًحا. شكًرا. ممثل فرنسا: 

من األوضح اإلبقاء  .3و 2و 1االجتزاء، بعض الوفود غير قادرة على تأييد التوصية 

 شكًرا. على النص البرازيلي.

 

فهذا ليس تغييًرا أساسًيا،  مرة أخرى إلى النص السابق. أعتقد أنه يجب العودة حسًنا. الرئيس شنايدر: 

 10-3ولدينا تأييد كامل للتوصية  ولكن ربما النص السابق يكون أكثر دقة بذلك المعنى.

 المفوضية األوروبية. ، والبقية أكثر حسب ما هو محدد.12و

 

وهو النص القائل،  نب طفيف فقط.أعتذر على المشاركة في ذلك، لكن هذا جا نعم. ممثل المفوضية األوروبية: 

نعم، غير  --فأنا قلق إلى حد ما من أن الصياغة سوف  "سوف تكون في موقف".

وأعتقد أنه يجب أن يكون من األوضح أن نقول،  واضحة بالكامل بالنسبة للمتلقين.

أو أن هذا النص  وبعد ذلك نقرر ما إذا كنا نريد "بالكامل"، إلى آخره. --" GAC"تؤيد 

 --يكون معقًدا للغاية، السيما وإن التزمنا بالنص األصلي الذي يحدد ذلك  سوف

  .2و 1الجوانب األخرى ذات الصلة بالتوصية 
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 .2و 1أما الجوانب األخرى ذلك الصلة بالتوصية 

 

 سويسرا.    الرئيس شنايدر:

 

قوم بتغيير عدة كلمة فقط لدعم ما قاله ممثل المفوضية األوروبية للتو، وأن ن شكًرا.  ممثل سويسرا:

 دفعة واحدة.

 شكًرا.

 

 إذن هذا هو المقترح المقدم من المفوضية األوروبية، وتؤيده سويسرا.  الرئيس شنايدر:

 معي ممثل المملكة المتحدة وهولندا، رجاًء.

 

وأرى بحذف كلمة  .12و 10إلى  3تؤيد التوصية  GACومن ثم  نعم، أؤيد ذلك.  ممثل المملكة المتحدة:

 شكًرا. فأنا ال أميل إلى استخدام األفعال المؤكدة. لكامل"."با

 

 هولندا. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

فأنا لم أر ذلك من قبل في هذا  أنا غير متأكد مما يشير إليه اللفظ "حسبما تقرر سابًقا".

 " عفًوا.--عن  GACإذن من الناحية األساسية يمكنكم تجاوز "عبرت  البيان الرسمي.

ومن ثم يكون النص،  موقف" يمكن تجاوزه. GACا لما أقررنا في السابق، تتخذ "وفقً 

في مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وتتخذ موقف التأييد  GAC"نظرت 

 الكامل".

 شكًرا.
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حسًنا، يمكنكم اإلشارة إلى المناقشات الداخلية التي أجريناها في اجتماع هاتفي  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

قد نقوم  بما اإلشارة إلى واحد من التعليقات، ولكن أقترح محاولة جعل ذلك مبسًطا.أو ر

في  GACوربما نقول، "لقد نظرت  في حقيقة األمر بحذف اللفظ "حسبما تقرر سابًقا".

وهذا  ".10إلى  3وهي تؤيد التوصية رقم  مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 فقد ال تكون ضرورية. أما البقية هو اإلصدار األقصر.

 وأعتقد أنه ربما يتوجب علينا ترك ذلك في هذا اإلصدار.

 ممثل أسبانيا، أن تلّوح لي. إسبانيا، ما رأيكم؟

 

لدي تفصيل صغير فقط. هذا هو المجتمع صاحب الصالحيات، وليس "مجتمع   ممثل أسبانيا:

 التمكين".

 

 إنك محق.    الرئيس شنايدر:

 ممثل الهند.

 

باإلضافة إلى ذلك، يمكننا دمج  يمكننا االلتزام بالصياغة األخيرة الواردة من الرئيس. هند: ممثل ال

 في ذلك في حد ذاته. 2و 1التوصيات في 

عن رغبتها  GAC، تعبر 2و 1ومن ثم يمكننا أن نقول، "فيما يخص التوصية رقم 

ارك واستعدادها للمشاركة في آلية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة كمش

 صاحب قرار، بموجب الشروط المقرر تحديدها على المستوى الداخلي.

ومن ثم يمكننا  .GAC، لم يكن هناك إجماع داخل 11بعد ذلك، فيما يخص التوصية 

 11و 2و1باإلضافة إلى التوصيات حول  12و 10إلى  3دمج وجهات نظرنا حول 

 مًعا.
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 قصير للجزء الكامل الذي يأتي بعد السطر. هذا إصدار شكًرا لك، ممثل الهند.  الرئيس شنايدر:

 11أعتقد أن هذه محاولة جيدة إلى حد من أجل جعل القسم الخاص بالتوصية رقم 

لكن ربما، توم، إذا قمت بنقل ذلك أسفل السطر الذي نراه، وأن هذا بديل عن  أقصر.

أن نقوم نعم، و ال، هناك. ال، في البداية ربما. .11النص األطول حول التوصية رقم 

وربما يمكننا أن نضع "بديل"  أجل. بوضع مسافة بينهما، وأننا نرى أن هناك بديلين.

إذا كنت قد فهمت مقصد ممثل الهند بشكل صحيح،  --وهذا هو  في البداية التي نراها.

 سوف يكون إصداًرا قصيًرا من أجل استبدال النص بالكامل.

 أجل.

 .معي ممثل نيوزيلندا، والبرازيل وإيران

 

ونحن نؤيد النص الذي تمت إضافته للتو من خالل كل من  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل نيوزيلندا:

ولصالح وضع كافة وجهات النظر المختلفة  الرئيس والتعديالت المقدمة من ممثل الهند.

على الطاولة، رغم ذلك، فإننا نطالب بأنه متى كان القسم األول يقول "آلية المجتمع 

لصالحيات كمشارك صاحب قرار"، فإننا نطالب بأن توضع "كمشارك صاحب ا

صاحب قرار" بين أقواس مربعة حيث إننا نتعقد أن هذا هو األمر الفعلي الذي ال يزال 

 قيد المناقشة.

 شكًرا.

 

 تم مالحظة ذلك. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

  البرازيل وبعد ذلك إيران ثم األرجنتين. من التالي؟
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أريد التوضيح فحسب، الفقرة األولى بعد "أو" يجب نقلها إلى  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  رازيل:ممثل الب

 2و 1ألن ذلك يشير إلى التوصية  المربع؟ ماذا يطلق على ذلك؟ --المربع السابق 

ونشير إلى  2و 1إذن في المربع السابق نتعامل مع التوصية  .11وليس للتوصية 

إذن الفقرة تقول، "على الرغم من ذلك، تعذر على  هناك. طبيعة المشكالت الموجودة

GAC  "التوصل إلى إجماع" حول المقترح، يجب نقل ذلك قبل "على المستوى الداخلي

 1إذن يمكننا أن نحدد على وجه التحديد ما هي المشكالت فيما يخص التوصية  مباشرة.

مع اإلصدار القصير  11 وبعد ذلك المربع التالي الذي يتناول فقط التوصية رقم .2و

 المقدم من ممثل الهند واإلصدار األصلي.

 شكًرا.

  

وبالنظر إلى ذلك في حقيقة األمر، أعتقد أن مقترح الهند هو  شكًرا لك، ممثل البرازيل.  الرئيس شنايدر:

ومن ثم من  نفس ما حصلنا عليه في النهاية، فقط بدون "إما الموافقة أو الرفض".

 رة أخرى ووضع ذلك بين أقواس مربعة.الممكن حذف ذلك م

ومع  وبعد ذلك دون استخدام أقواس، سوف يكون هذا هو المقترح المقدم من الهند.

وأتمنى أن ال نفوت أي  األقواس المربعة، سوف تكون هذه هي الصياغة األصلية.

 شيء.

 وأتمنى أن نحقق ذلك بشكل صحيح. وبعد ذلك نود حذف كلمة "أو" في بداية ذلك.

 ثل إيران ثم الدانمرك.مم

 

 يبدو أن البعض منا يعشق األقواس المربعة. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

وبعد المقترح، نقول  وال أعتقد أن الفرقرة في بداية النص، أننا بحاجة إلى قوس مربع.

رر لماذا نحتاج إلى قوس مربع "التأييد مثل المق ".12و 10إلى  3فقط "تأييد التوصية 
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 10إلى  3بعد المقترح مباشرة، توم، برجاء التكرم بوضع "وتأييد التوصية  سابًقا".

  " واحذف البقية.12و

فليس أمامنا عام كامل من أجل مناقشة كل  لم نستدم الكثير من األقواس المربعة؟

األمر بسيط ودقيق ومحدد، ويجب حذف األقواس المربعة في تلك  األقواس المربعة.

  بدون استخدام أقواس مربعة في ذلك الجزء. العبارة.

 شكًرا.

 

 أعتقد أن هذا يجعل األمر أكثر سهولة دون تغيير أي من المادة. شكًرا لك ممثل إيران.  الرئيس شنايدر:

 سير العمل. حسًنا.

ومن ثم  هذه هي القراءة األولى مرة أخرى. --أعتقد أننا  يجب أن نمضي قدًما. حسًنا.

كما هو مع األقواس التي لدينا في الوقت الحالي  4ميع ما في العنصر هل يمكننا ترك ج

 وبعد ذلك يمكننا االنتهاء من القراءة األولى. ؟6و 5وتخصيص دقيقة لكل من العنصر 

 المملكة المتحدة، لقد أردت اإلدالء بتعليق.

 

 ل عقد االجتماع المشترك.أعني أنه سوف يكون هناك من يصلون من أج نعم، عذًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

لكن عشر دقائق  وإذا أمكننا أن نشرح لهم أننا بحاجة إلى االنتهاء من هذه المسألة اآلن.

 أخرى مجاملة منهم، رجاًء.

 

إننا  بالنسبة لمن هم قادمون إلى هنا، نحن اآلن في خضم مناقشة هامة للغاية هنا.  الرئيس شنايدر:

ال يزال لدينا مربعان متروكان،  س دقائق أخرى.نطالبهم بمهلة من أجل إعطائنا خم

 وبعد ذلك يمكنكم عقد اجتماعكم هنا.

 شكًرا جزيالً على تفهمكم.
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 إيران. .5العنصر رقم  حسًنا.

 

 األمر بسيط للغاية. .6، أن ننتقل إلى العنصر 5سيدي الرئيس، أقترح بدالً من العنصر   ممثل إيران:

وإذا كان هذا هو  ساطة ألن كل منهما يشبه اآلخر.فهذا أكثر ب اختر أي من االثنين.

المقدم من البرازيل "فيما يخص برنامج  6الحال، فأنا أقترح أن نحذف في المقترح 

لن تعترض على نقل مقترح مجموعة  GACقائلين أن  أصحاب المصلحة المتعددين".

لمعلومات عمل المجتمعات المتعددة إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت وا

NTIA  من أجل النظر فيه حسب األصول، أو )يتعذر تمييز الصوت( ليس لدىGAC 

اعتراض على تسليم المقترح التكميلي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة إلى مجلس 

 كالهما نفس الشيء مع حذف الجزء األول. .ICANNإدارة 

 شكًرا.

 

 قد يستغرق مدة أطول. 5حيث إن  6بالعنصر  ربما يجب علينا البدء شكًرا لك. الرئيس شنايدر: 

هل تريدون االحتفاظ بذلك الجزء أم  وماذا عن أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين؟

 حذفه؟

 المملكة المتحدة.

 

أعتقد أنه من أجل الدقة والتحديد والحسم، يمكننا إخراج "فيما يخص أسلوب أصحاب   ممثل المملكة المتحدة:

"ال تعترض" ال  اعتراض". GACن نقول ببساطة "ليس لدى المصلحة المتعددين" وأ

 صياغة بسيطة وواضحة. أعلم.

 شكًرا.
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 هذا بصورة أساسية ما هو موجود في اإلصدار األسباني.    الرئيس شنايدر:

 هل يمكننا االتفاق على الحصول على النص األسباني؟

 البرازيل.

 

هامة هنا تم التعامل معها بشكل صحيح على اعتبار أن الرسالة ال شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

GAC .لكن من وجهة نظرنا، لكننا نحيل إلى  لن تعترض على عملية اإلرسال

المجموعة األوسع، هو أن من المهم إيصال رسالة بأنه يجري تنفيذ ذلك بروح إيجابية 

استخدام في وأود أن أضيف ما  للغاية، فيما يخص أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين.

ألننا نريد إيصال رسالة بأن هناك بعض الفروق  تفصيل المقترح، شيء من هذا القبيل.

في اآلراء في المجموعة، لكن المجموعة ككل تحترم طريقة عملية أصحاب المصلحة 

ومن ثم، فإننا نوافق باإلجماع على عدم  المتعددين التي تم وضعها واقتراحها.

 االعتراض على اإلرسال.

من األهمية السياسية لتوحيد هذا البيان الرسمي، بما أننا  -لنقل-تقد أن هذا جزء أع

 نتعامل بالفعل مع البيان الرسمي، الذي ستتم قراءته في سياقه الصحيح.

الوفد الخاص بي يميل بشدة إلى إدراج ذلك النوع من الصياغة من أجل الداللة عن أنه 

أن هناك دعم )يتعذر تمييز الصوت( تجاه إرسال بالرغم من الفروق بين المجموعة، إال 

 المقترح.

 شكًرا.

 

هذا ليس العنصر  --ليس لدينا وقت كاٍف  ولنترك ذلك بين قوسين مربعين. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

ولنقضي  .5ولنترك ذلك بين قوسين مربعين وننتقل إلى البند  الرئيسي في النص.

 نا تسليم القاعة.وبعد ذلك يجب علي 5دقيقتان في البند 
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 كما أننا بحاجة إلى دقيقة أخرى لتحديد موعد االستئناف، لكن هذه مسألة أخرى. حسًنا.

 .5 حسًنا.

 برجاء االختصار، إذا أمكنك. ممثل إيران ثم الدانمرك.

 

وأقترح بعض  لقد تناقشت مع زميلي المميز من البرازيل. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

، والقول بأنه في حين أن غالبية الوفود تعبر 5لى المقترح البرازيلي في البند التعديل ع

وبعض الوفود من حيث بيان األقلية لمن تكن في موقف، ما  عن قبولها للمقترح ككل.

 إلى ذلك، باإلضافة إلى حذف البقية.

 شكًرا.

 إننا ال نشير إلى تضمين بعض من المقترحات )يتعذر تمييز الصوت(.

وء بيان األقلية، فنحن في موقف"، وبعد ذلك ننتقل إلى بقية المادة، "للموافقة "في ض

بعد "في موقف" "للمصادقة على المقترح الكامل"، وحذف  على المقترح الكامل".

 --بعد "موقف"  البقية.

 

 اآلن ما تريد حذفه مذكور في أقواس مربعة، فقط كخطوة.   الرئيس شنايدر:

 النرويج وفرنسا.

 

أعتقد أن من الغريب إلى حد ما اإلشارة إلى أن بعض الوفود، في ضوء بيان  شكًرا. ل النرويج: ممث

 هذا بهدف كل شيء. ليس في ضوء بيان. --األقلية، ألنه يبدو 

 ال أدري.

 يبدو غريًبا بالنسبة لي. --وهذا 

 شكًرا.
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إلى إجماع من  GACم وصول أعني أننا في حقيقة األمر قدمنا التفسير في حالة عد  الرئيس شنايدر:

ويمكننا أن نقول فقط "حيث إن  ومن ثم قد نحتاج، "في ضوء البيان". أجل تأييد ذلك.

  ربما يكفي ذلك. بعض الوفود لم تكن في موقف. معظم الوفود" إلى آخره.

ومن ثم نضف "في ضوء بيان األقلية" في أقواس، ربما، رجاًء توم، بحيث نعرف أن 

 الستغناء عنه.هذا الجزء يمكن ا

 لم تكن في موقف المصادقة على المقترح بالكامل.     

 الدانمرك. حسًنا.     

 

نحن  النص يقول هنا أن غالبية الوفود عبرت عن موافقتها. شكًرا لك، سيدي الرئيس.  ممثل الدانمرك:

ونود  بل عبرنا على التأييد الكامل. نحن لم نعبر عن القبول. لم نعبر عن القبول.

 لحصول على التأييد الكامل هنا وليس القبول فقط.ا

 

يجب أن تكون هناك شرطة مائلة ثم كلمة بالكامل، وربما يعترض آخرون على كلمة   الرئيس شنايدر:

بالكامل ومن ثم فسوف نضع كلمة "بالكامل" بين أقواس والتأييد بدون أقواس والشرطة 

 حسًنا. نعم. -- ال أدري ما إذا --األمر هنا  المائلة بين ذلك.

سريًعا جًدا، معنا فرنسا وأسبانيا، وبعد ذلك سوف يتعين علينا التوقف في الوقت 

 الراهن.

 

وال أعتقد أن هناك حاجة لذكر البيان  أنا أتفق مع النرويج. شكًرا لك، سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

ضيح أنه في وأود إضافة ربما تو وهناك مكان آخر في النص لذكر البيان. مرة أخرى.

على المصادقة أو  GACليس هناك إجماع في  البداية من هذا المربع فإن النص التالي:

 على المقترح أو رفضه بالكامل، مجرد توضيح.
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 شكًرا.

 

ومن ثم  لدينا بالفعل قوس على بيان األقلية ألعلى قليالً. سؤال فقط من أجل المعلومات.  الرئيس شنايدر:

ننظر إلى ذلك خطًيا من أجل اإلصدار التالي وبعد ذلك سوف  اآلن لدينا قوسين وسوف

 نرى.

إذن معي كل من ممثل أسبانيا ونيوزلندا  وال يمكننا المتابعة على هذا النحو بعد ذلك.

 يتعين علينا الوقوف عند هذا الحد. وألمانيا وسويسرا وبعد ذلك سوف أتوقف.

 باختصار شديد.

 

الكلمات الخاصة بالدولة التي تعبر عن ذلك على الرغم من  الرئيس.شكًرا لك، سيادة   ممثل أسبانيا:

لكنني  عدم الرضا الكامل عن التقرير، ويمكنهم قبول ذلك، أو المصادقة عليه أو تأييده.

ال أعتقد أن "بالكامل" تعبر عن إحساس اآلخرين ممن ليسوا في موقف عدم المصادقة 

 شكًرا. حسًنا، يمكنني حذف "بالكامل". --ومن ثم يمكننا حذف أو وضع  على المقترح.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 نيوزيلندا.

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل نيوزيلندا:

 ونود تغيير "القبول" إلى "التأكيد". سأحاول اإليجاز.

لرفض المقترح أو  GACونود وضع أقواس مربعة متى ما لم يكن هناك إجماع في 

 كامل، كما أشعر أن ذلك يتم التعامل به في مكان آخر من النص.المصادقة عليه بال
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 ولكن النقطة التي أريد التعبير عنها هي أن المواقف قد تغيرت، كما نقول في نيوزلندا.

، واآلن العديد من الوفود تتخذ أي GACنحن ال نضع تحديًدا للمؤهالت، كممارسة في 

ن الصياغة، "حيث إن بعض األعضاء ومن ثم أطالب بأن تكو من جوانب وجهة النظر.

 قد عبر عن التأييد، عبر أعضاء آخرون عن وجهة النظر".

 شكًرا.

 

 --نعم، أقترح ترك ذلك كما هو، وأيًضا  أعتقد أن المقصود "بعض" و"آخرون". شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 حسًنا.

 ممثل ألمانيا وممثل سويسرا ثم نتوقف.

 

وفًقا لما تم التعبير عنه في  ملحوظة فنية صغيرة. بشكل مختصر للغاية.سأتكلم  شكًرا. ممثل ألمانيا: 

المقترح األسباني، فإن إرسال المقترح موجه في حقيقة األمر تجاه مجلس إدارة 

ICANN وليس ،NTIA .مباشرة 

 

 سويسرا. سنغير ذلك. شكًرا على هذا التوضيح.   الرئيس شنايدر: 

 

من المفترض أن يكون ذلك اقتراًحا حول العمل القادم وليس  لرئيس.شكًرا لك، سيادة ا ممثل سويسرا: 

  على المادة الواردة في النص.

وبصفتي رئيس بالمشاركة في مجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي، فإنني 

أقترح بأن نلتمس مهلة من زمالئنا من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وتحديد أن 

دقيقة سريًعا للغاية ومن ثم تكون لنا القدرة على العودة مرة  30لدينا اجتماع مدته 

  .GACأخرى إلى الجلسة االفتتاحية الخاصة بـ 
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دقيقة هذه يمكننا النظر في  30وخالل مدة  ألن هناك بالفعل زخم حقيقي وراء ذلك.

اإلصدار الجديد المزود باألقواس والحصول على بعض النصوص الثنائية أثناء عقد 

 الجتماع الثنائي مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.هذا ا

 شكًرا.

 

وهناك اجتماع مع مجلس اإلدارة  وهناك شيء آخر أعتقد أن أولوف يريد قوله. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

  .6:00من المفترض أن يبدأ في تمام الساعة 

األقواس المزدوجة أعتقد أننا ننظر إلى هذه المسألة بكل األقواس و --لكنني أعتقد أننا 

وقد يكون الوقت مناسب للتوقف هنا  باإلضافة إلى األقواس الثانية نتيجة القراءة األولى.

وإعطائنا الوقت في حقيقة األمر من أجل التفكير في ذلك، والنظر فيه، والحصول على 

ولنسمح لمجموعة  كوب من المياه المعدنية، وليس شراًبا آخر، خالل حفل االستقبال.

وهذا هو  مل أن تجتمع مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في تلك األثناء.الع

  اقتراحي.

لمدة ساعتين مساًء  8:00أو في تمام الساعة  7:00معاودة االجتماع في تمام الساعة 

هل  أو جلسة مسائية على أمل أن نتمكن من استعراض القراءة الثانية أو الثالثة لذلك.

 ثل إيران؟مم سيكون ذلك مقبوالً؟

 

البعض والبعض  وضع مقترح نيوزلندا في أقواس مربعة. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

 البعض والبعض اآلخر. نرفض تماًما ذلك. وأنا ال أوافق على ذلك. اآلخر.

 

هل من المقبول لكم أن  --هل يمكننا  ليس لدينا وقت للحديث حول ذلك. هذه تفاصيل. الرئيس شنايدر: 

ونحتفل  وننطلق إلى مجلس اإلدارة. ونترك اآلخرين يستخدمون القاعة. نتوقف اآلن؟

أنا طوع أمركم لجلسة  .8:00أو  7:30ونعود مرة أخرى في تمام الساعة  معهم.
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إلى  6:30ساعة واحدة من  ما هو جدول مجلس اإلدارة أو االستقبال؟ مدتها ساعتين.

 ؟7:30

 

  تحديًدا، بالزيادة أو النقصان. 7:00إلى  6:30وهي تبدأ من  سيادة الرئيس.شكًرا لك،    أولوف نوردلينغ: 

 

هل هناك أي  ؟7:30 ؟8:30أو  7:30الساعة  متى تريدون معاودة االجتماع؟  الرئيس شنايدر:

 تقرر هذا. حسًنا. ليس هناك اعتراض. ؟7:30اعتراض على 

 

الترشيح أو عدم الذهاب، قابلوني في المدخل  كل من يريدون الذهاب إلى اجتماع لجنة  أولغا كافالي:

 شكًرا. ربما تكونون مجهدين للغاية ونريد إلغاء ذلك. وسوف نقرر ذلك.

 

لكننا سوف نكون على  أعتقد أن لدينا صعوبات هذا المساء. عفًوا، سيادة الرئيس. متحدث غير معروف: 

 شروق الشمس.مبكًرا في الصباح قبل  استعداد لالجتماع مبكًرا في الصباح.

 

يمكننا إطالة االجتماع في المساء، ولكن ال يمكننا إطالة  --أخشى أن ال يفيد ذلك بسبب   الرئيس شنايدر:

يجب  فهذا ال يجدي نفًعا. عذًرا. فليست هناك حافالت في الصباح. المساء في الصباح.

وسوف  ذلك.يمكننا جعل ذلك أقصر من  --لنحاول  علينا االنتهاء من ذلك هذا المساء.

فليس  لكنني ال أعتقد أن هذا سينجح في الغد صباًحا. نقوم بحل مسألة الدعم اللوجيستي.

 شكًرا جزيالً لكم. لدينا الوقت الكافي في عمليات الدعم اللوجيستي.

 

 ]استراحة[
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 لنسمح بالعرض أن يتواصل. مرحًبا بكم من جديد.    الرئيس شنايدر:

ميًعا بشغف من أجل استئناف العمل، بحيث ال يمكننا أنا أعرف أنكم كنتم تنتظرون ج

ومن ثم  الوقوف منتظرين بالخارج وال تكون لنا القدرة على العمل في هذه القاعة.

لدينا بعض األعمال التي يجب االنتهاء منها.  اسمحوا لنا أن ال نضيع المزيد من الوقت.

ن يتوجب علينا القيام بنفس الشيء أريد أن أخبركم فقط، إذا ما انتهينا من ذلك الليلة، فل

 في الغد.

وأنتم تقررون موعد االنتهاء من هذا الجزء  أنا رهن إشارتكم. إذن فاألمر بين أيديكم.

 الخاص باالجتماع.

  استمتع بعشائك، فادي.

هل لديك اتصال باإلنترنت من أجل متابعة عملية النقل المباشرة لهذا أثناء تناول 

 ابتهج. شكًرا لك، فادي. حسًنا. لكن يتوجب عليك ذلك. متابع؟ال، أنت غير  العشاء؟

هناك بيانات لوجيستية من المقرر تقديمها والتي تعد ضرورية من أجل اجتياز أعمال 

 الليلة.

 

من المحتمل أن تكون هناك حافالت عند االنتهاء الليلة، في أي موعد ننتهي فيه  حسًنا. أولوف نوردلينغ: 

وإذا لم يكن الفندق الذي تقيم فيه مدرج على القائمة،  هذه الفنادق. الليلة للوصول إلى

، أو اآلخرين لكي نتمكن من ICANNبرجاء التعريف بنفسك لي أو إلى فريق عمل 

 إضافة ذلك.

 اآلن أصبح األمر واضًحا تماًما.     

ق هذه هي الفناد هل يمكننا الحصول على قائمة فنادق مرة أخرى على الشاشة، رجاًء؟

وإذا لم يكن الفندق  لذا برجاء االنتباه. التي لديها حافالت متوقعة عندما ننتهي الليلة.

الذي تنزلون به مدرج على القائمة وتحتاجون العودة مرة أخرى إلى الفندق، وهو أمر 
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وسوف نهتم بهذه المسألة من أجل  غير واضح، بالطبع، فيرجى التعريف بأنفسكم.

 شكًرا. قة.الترتيب لها بطريقة الئ

 

تريد أن تخبرنا بالفندق الذي تنزل  ممثل المملكة المتحدة، هل ترغب في قول شيء؟ الرئيس شنايدر: 

 فيه؟

 

لقد كنت أنوي أن أطرح على المجموعة أنه إذا حققنا تقدًما جيًدا الليلة، أن هناك حفلة  ممثل المملكة المتحدة: 

ومفاجئتي لكم جميًعا هي أنني سوف  .موسيقية في مطعم الخليج اآلسيوي عند الزاوية

 إذن لننطلق إلى ذلك. أغني بعض األغنيات لكل واحد مع الفرقة.

 

 ومن ثم أعتقد أن هذه صفقة. ال أرى أي اعتراض على االستماع لغنائك. الرئيس شنايدر: 

إن لم  هل لدى الجميع ذلك؟ ويحتوي على عدد من األقواس. هذا هو المقصود. حسًنا.

لكن  ومن ثم سوف نحصل على ذلك في غضون ثوان. ه يجري توزيعه اآلن.يكن، فإن

 شكًرا. يمكنكم الحصول على ذلك والبدء في توزيعه أيًضا.

 حسًنا.

ونحاول أن  نستعرض ذلك. أقترح بأن نجري قراءة أخرى. إذن كيف لنا أن نتابع؟

هناك في مكان  وقد يكون نتعرف على ما إذا كان بإمكاننا التخلص من مسألة األقواس.

لكن هال أمضينا بعض الوقت في  ندرك أنه قد ال يكون ذلك ممكًنا في هذه الجولة. --ما 

وإذا ما استغرق ذلك طويالً، فسوف نتوقف وننتقل إلى البند اآلخر  كل واحدة منها.

وما إذا ما  بحيث يكون لدينا، من الناحية النموذجية، إصدار بدون المزيد من األقواس.

  اتفقنا؟ على إصدار بأقواس أقل للجولة التالية.حصلنا 
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ومن ثم سوف أطلب من توم قراءة ذلك عالًيا على مسامعكم مع األقواس بحيث يكون 

أمامكم الوقت لمتابعته أثناء القراءة بحيث نسترد عقولنا مرة أخرى إلى ما كانت عليه 

أجل العودة مرة  قبل تلك االستراحة حيث اضطررنا لألكل والشرب، لسوء الحظ، من

 شكًرا جزيالً، توم. حسًنا. أخرى لوضعية العمل.

 

 نعم، بالتأكيد. مساء الخير، الجميع. شكًرا لك، توماس.    توم ديل: 

 

 حسًنا. بانتظار الحصول على المنصات. --أم أنك تنتظر  غابون، هل تطلب الحديث؟ الرئيس شنايدر:

 

أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى عن تأييدها لنموذج  GAC"تعبر  توم ديل: 

وأيًضا داخل األقواس وتؤكد على اهتمامها،  ICANNوفي األقواس داخل  لألعلى".

في مرحلة ما بعد النقل بهدف أو بنية  ICANNداخل أقواس، بالمشاركة الكاملة داخل 

 إنجاز أدوارها ومسئولياتها فيما يخص السياسات العامة.

 

 ونتعرف إلى أي مدى يمكن إنجاز ذلك. ونحاول حل هذه المسائل. ونتوقف هنا. حسًنا. ر: الرئيس شنايد

 شكًرا. ما هي اقتراحاتكم حول هذه العبارة أو العبارتان، فهدف يتوقف على عوامل.

 إيران.

 

بما أني حضرت بعض االجتماعات المشابهة على مدار أعوام،  شكًرا لك، توماس.  ممثل إيران:

عقود، فإننا ال نريد الوصول إلى ذلك الوقت الذي نحقق فيه اإلجماع بسبب  وعلى مدار

وأخبرت الرئيس  صباح اليوم. 4:00وقد حضرت اجتماًعا في تمام الساعة  اإلنهاك.

 --ألنني مضطر ألن  قائالً أنا أواق على كل ما تقوله.
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 ] ضحك [

أن الحصول على "بالكامل" وال أعتقد  تناولوا المسألة األكثر أهمية. لذلك من فضلكم.

وأقترح أن ننتقل إلى النواحي الحيوية أو النواحي  أو بدون "بالكامل" مسألة مهمة.

وسواء  بعد ذلك يمكن االتفاق على البقية. الدقيقة مع تسوية تلك المسألة قدر اإلمكان.

، مرة واحدة في ICANN" أو ليس داخل ICANNقلنا "بالكامل" أو "داخل 

ICANNرتان في ، أو مICANN.  إذن هل لي أن أطلب منكم التكرم بتحديد ماهية

المواقف الحيوية، مع األخذ في االعتبار أنه لم يكن من بين الممارسات من قبل أن يقوم 

 وفد واحد أو اثنان باحتجاز الوفود بالكامل.

 

أو شخص ما  --ية بعد ذلك تخبروننا بما هي الجوانب الحيو شكًرا لك ممثل إيران. الرئيس شنايدر: 

يخبرني. ألنه إذا كان لدينا اجتماع فما هي تلك الجوانب الحيوية، وبعد ذلك يمكننا القيام 

 هال قمنا بتجربة. لنجرب ذلك. بذلك.

 --لنتناول أوالً  حسًنا. ما هي العناصر الحيوية؟ إذن ما العنصر الذي يجب علينا البدء به؟

ممثل باراغواي، تفضل  خوض في ذلك أكثر.وبعد ذلك ن باراغواي وبعد ذلك إيران.

 رجاًء.

 

. إقرار األعمال التي تم 1شكًرا سيدي الرئيس. أقترح تبسيط الفقرة األولى، العنصر   ممثل باراغواي:

عن تأييدها ألسلوب  GACوأنا أقترح تضمين، على سبيل المثال، "تعبر  تنفيذها.

ى األعلى وتؤكد على اهتمامها أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل من األدنى إل

نقطة في نهاية  بالمشاركة في مرحلة ما بعد النقل بمفهوم إنجاز أدوارها ومسئولياتها".

 السطر.
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لم يشاهد  عقله صغير للغاية. تلك الفقرة ألعلى. --ألعلى  أنت في فقرة أخرى. شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 كلنا بشر. النص أعاله.

 باإلعادة، ممثل باراغواي؟ هل يمكنك التكرم حسًنا.

 

عن تأييدها ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين  GACإذن أنا أقول، "تعبر  بالتأكيد.  ممثل باراغواي:

المتكامل من أسفل إلى أعلى وتؤكد على اهتمامها بالمشاركة في مرحلة ما بعد النقل 

فيما يخص السياسات ليس  نقطة في نهاية السطر. بمفهوم إنجاز أدوارها ومسئولياتها".

وهذا هو اقتراحي سيدي  ألننا من الواضح هنا كم أجل تلك األنواع من األشياء. العامة.

 الرئيس.

 

إذن من الناحية األساسية، فإنكم تقترحون إزالة كافة األقواس التي لدينا باللون األزرق،  الرئيس شنايدر: 

"، داخل ICANN"داخل ذلك القوس  --وليس ذلك المميز باللون األسود، ولكن 

ICANN ."فهذا سوف يجعل العبارة  وأيًضا "بنية" وبعد ذلك نتوقف عند "المسئوليات

 نعم، البرازيل. --هل هذا  السؤال هو هل يمكن أن يقبل الجميع ذلك؟ أقصر بالتأكيد.

 

 به." يجب االحتفاظ ICANNعلى األقل اإلشارة إلى "داخل  شكًرا سيدي الرئيس. ممثل البرازيل: 

ويجب علينا االلتزام بالدقة الشديدة حيال النص الذي نؤيد فيه أسلوب أصحاب المصلحة 

أعتقد أن من المهم االحتفاظ بعبارة "داخل  المتعددين المتكامل من األدنى إلى األعلى.

ICANN.والثاني "داخل  ". وفيما يخص كلمة "بالكامل"، فإننا ال نؤيدها تمام التأييد

ICANNوبالتأكيد فإننا نؤيد حذف "بنية" حيث  نه يمكننا أيًضا استخدام ذلك." أعتقد أ

 أنني أعتقد أن "بهدف إنفاذ" أكثر دقة من ذلك.

وأعتقد أنه يمكن الموافقة على  وفيما يخص "السياسات العامة"، فإننا ال نؤيد ذلك بشدة.

 شكًرا. ذلك أيًضا.
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 إيران. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

وال أعرف ما إذا أردت الرد على السؤال  لقد طرحت سؤاالً. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

 لقد تساءلت عن المشكالت الحيوية التي يتوجب علينا التعامل معها في البداية. أم ال.

لكن إذا ما سمحتم لي، اسمحوا لي قول ما هي  فهذا جيد. ليست لدي مشكلة في ذلك.

 المشكلة الحيوية؟

وفد واحد أو اثنان، واحد يقول بأنه ليس هناك أي  األساسية على النحو التالي: المشكلة

 وأشخاص آخرون قالوا، ال، يجب التقسيم إلى قسمين. إجماع حول التقارير بالكامل.

إذن عدم التحدث حول  التوصية بأنه ال يوجد أي إجماع. والتوصية ليست مشكلة هنا.

 وأنا أعتقد أنه يتوجب علينا التعامل مع ذلك. لحيوية.هذه هي النقطة ا التقرير بالكامل.

يمكنني إجراء ذلك  وإذا ما أراد شخص ما إجراء اتصال هاتفي، فيمكنه ذلك اآلن.

لكن  االتصال اآلن مع فارق التوقيت بين هنا وبالدي بواقع ست أو خمس ساعات.

 --الجانب الحيوي إذن هذا هو  األشخاص اآلخرين فيريدون ذلك، ويمكنهم القيام بذلك.

وهذا من غير المتوقع تماًما، أنه بعد عامين من العمل، نقول بأنه لم يتحقق إجماع حيال 

ولم ال  وفي عملية االجتزاء. 11المقترحات الكاملة بسبب شيء موجود في التوصية 

وإذا ما أمكننا االتفاق  هذه هي القضية الحيوية. يمكننا التعامل مع ذلك بشكل منفصل؟

لكن على األقل نحصل على  هذا المبدأ، فإن النص الذي نستخدمه سيكون سهالً. على

 المبادئ بأنه ال يمكننا الموافقة على القول بأنه ال يوجد إجماع حيال التقرير بالكامل.

ليس  وليس هناك إجماع حول عملية النقل. وأنا أقول أنه خطير. وهذا أمر قوي للغاية.

ومن ثم  وليس هناك إجماع حول العديد من األشياء. ساءلة.هناك إجماع على عملية الم

اسمحوا لنا أن نتعامل على األقل من تلك النقطة ونطلب اإلذن وااللتماس من الناس 

بمساعدتنا وااللتحاق باألشخاص الذين يقوم بشيء على األقل يكون أكثر قبوالً لكن ال 

اتفاق على أي شيء على يضعون كل شيء في نفس السلة ويقولون أنه ليس لدينا 

وبرجاء التكرم،  وقد طرحتها. إذن هذا هو المقصود. األمر غير متوقع للغاية. اإلطالق.

إلى أن ال نصبح مجهدين أو ال نكون ذاهبين إلى النوم أو نقرأ الصحيفة، برجاء معاملة 

 وهناك العديد من األجزاء التي أعتقد أنه يمكننا االتفاق عليها. هذه المسألة.
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 البرازيل. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

شكًرا سيدي الرئيس. أعتقد في هذه النقطة يجب علينا أن نكون اكثر وضوًحا حيال  ممثل البرازيل: 

وأنا أعترض تماًما على االنتقال إلى أجزاء من  طريقة العمل التي نريد استخدامها.

باإلضافة إلى إجراء  -- النص، على الرغم من أهميته ومحوريتها، فهي قبل االنتقال

النص الكامل، كما هو، يعكس المشكالت التي تم فحصناها  قراءة ثانية للنص بالكامل.

وإذا ما بدأنا بالفقرة األولى، ننتقل إلى  بطريقة مرتبة. --ومن ثم يمكننا النظر  من قبل.

 -- وأقترح أنه يمكننا وبعد ذلك نعود مرة أخرى، ولن نصل إلى أي مكان. الخامسة.

وربما يتوجب علينا  محاولة اإلسراع. وأنا أتفق مع كافوس، فتلك غير محورية.

ولكن اسمحوا لنا أن ننتقل إلى شيء ما، ألننا إن لم نفعل فسوف  اإلسراع في ذلك.

  يكون األمر مشوش بالنسبة لنا جميًعا.

ا أن نسير واسمحوا لن لقد بدأنا بالفقرة األولى. واسمحوا لنا أن نحافظ على النظام.

 شكًرا. بطريقة منظمة، وإال فلن يكون من الممكن إدارة طريقتنا في العمل.

 

أرى موافقة الحاضرين باإليماء، ومن ثم أعتقد أنه ال يمكننا  شكًرا لك، ممثل البرازيل. الرئيس شنايدر: 

لننطلق إلى  أرى أشخاصا يومئون برؤوسهم. القفز على ذلك ألن هذا ال يبدو مجدًيا.

 إيران. بعد ذلك قراءة الفقرة واحدة تلو األخرى. ك.ذل

 

 ولكن ليس في النهاية. لكننا نعود مرة أخرى إلى ذلك. نعم، أوافق على القراءة الثانية.  ممثل إيران:

 وليس في منتصف الليل.

وأنا  ونعود مرة أخرى إلى هذه النقطة الهامة للغاية. قراءات ثانية. أوافقك الرأي. نعم.

 شكًرا. ئًما مع السفير، وأوافق هذه المرة أيًضا.أتفق دا
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 هولندا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 نعم، شكًرا.   ممثل هولندا: 

في البداية، أتفق تماًما مع ممثل إيران في ذلك، هذه النقطة األولى، والتي سوف يتم 

 التعامل معها الحًقا.

، ICANNي أن نّضمن ذلك داخل بالنسبة للسطر األولى، فإنني أتفق مع البرازيل ف

وبعد ذلك نترك كافة األشياء األخرى داخالً  على األقل مرة واحدة في المرة األولى.

 شكًرا. لكن لنتركها كما هي. وهي الموضوعة داخل أقواس اآلن.

 

فهذا قد  هل يمكنكم قراءة ذلك اآلن بصوت عال، طبًقا لمقترحكم، نص القراءة ما هو؟ الرئيس شنايدر: 

 يجعل من األيسر علينا أن نفهم.

 

أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل  GAC"تؤيد  أعتقد أن نبقيها كما هي.  ممثل هولندا:

وتؤكد على اهتمامها بالمشاركة في مرحلة ما بعد النقل بمفهوم إنجاز  ICANNداخل 

  أدوارها ومسئولياتها".

 --لكن هذا ما وصلنا إليه  أساسي.وفي "فيما يخص السياسات العامة"، هذا شيء 

ينبغي إقرار المسئوليات  وليست لدينا أدوار ومسئوليات فحسب دون أي شيء آخر.

 شكًرا. التي لدينا.

 

ومن ثم، بعد االستماع إلى مداخلتين أو ثالثة حول ذلك، هل يمكننا االتفاق على  شكًرا. الرئيس شنايدر: 

هل  ال أعتقد أن هذا األمر مهم حًقا. ".حذف األقواس بعد "بهدف"؟ عبارة "بنية
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أعتقد أن هذا هو أول شيء يمكننا  هل يمكننا قبول "بهدف" ونحذف "بنية"؟ توافقون؟

  تم حذف األقواس. حسًنا. التخلص منه.

بعد ذلك هل يمكننا االتفاق على حذف المرة الثانية حيث تذكر عبارة "داخل 

ICANNباراغواي. "؟ 

 

بشكل  GACنظًرا ألن  أنا أفضل لو كانت هذه العبارة مكررة. ًرا سيدي الرئيس.شك  ممثل باراغواي:

نحن ال نتحدث حول األمم المتحدة أو اليونسكو أو شيء  .ICANNواضح جزء من 

لكن يمكنا التعايش  هذا هو السبب في الرغبة وراء حذف ذلك الجزء. من هذا القبيل.

 ال بأس. ".ICANNمع عبارة "داخل 

 

وأعتقد أننا توصلنا إلى  أنا أعمل على ذلك من الخلفية. أعتقد أننا سوف نصل إلى اتفاق. شنايدر: الرئيس 

هل يمكننا  وأقترح النظر في كلمة "بالكامل". اتفقنا؟ اتفاق حول حذف العبارة الثانية.

حذف كلمة "بالكامل"، ألننا لن نتوصل أبًدا إلى إجماع على كلمة " بالكامل"، ومن ثم 

  حسًنا. هل تتفقون معي؟ محاولة حذفها. أقترح

هل يمكننا ترك األقواس األولي  --واآلن بقي معنا اثنان من ثالثة أقواس، استناًدا إلى 

 ال. حسًنا. هل هناك أي اعتراض؟ "؟ICANNفي "داخل 

لم أستمع إلى أي اعتراض على ترك  إذن ماذا عن "والتأكيد على اهتمامها بالمشاركة"؟

 حسًنا. ة فيما بعد.ذلك للمتابع

ومن ثم من الناحية األساسية، فإن الشيء الوحيد المتروك هو السياسة العامة سواء كان 

 فهذا قد يساعد. سوف أقرأه حتى اآلن. إذا ظل ذلك أم حذف. --ذلك 

عن تأييدها ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين المتكامل داخل  GAC"عبرت 

ICANN اركة في مرحلة ما بعد النقل بمفهوم إنجاز وتؤكد على اهتمامها بالمش

  ونتفق على ذلك بشكل مؤقت. أدوارها ومسئولياتها".
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البعض يقول  هل تريدون االحتفاظ بعبارة فيما يخص السياسة العامة؟ إذن السؤال هو:

 ألمانيا؟ هل لدي أي شخص مشكلة في االحتفاظ بها؟ أنه يعتقد أن المهم اإلبقاء عليها.

 

بصراحة، نفضل الصياغة التي سمعناها من الزمالء من البرازيل في اإلصدار  نعم. يا: ممثل ألمان

"، حيث كان اإلصدار األول "حول ICANNاألول فيما يخص البديل لعبارة "داخل 

 شكًرا. وهذا من النصوص التي نفضلها. إدارة موارد اإلنترنت الرئيسية".

 

وقد وافقنا مؤقًتا على تركها على  هذه المسألة لم تتبدد.كان من الواضح أن  عذًرا.  الرئيس شنايدر:

وليس هناك تفسير  -- ICANN" حقيقة حيث إن ICANNوأعتقد أن "داخل  حالها.

  ومن ثم أقترح أن نحاول ترك هذه المسألة كما هي. لما سوف يكون.

 هل تريدون التوقف بعد "المسئوليات"، أم هل تريدون السؤال الوحيد المتبقي هو:

 السويد وإيران. التوقف بعد تضمين "فيما يخص السياسات العامة"؟

 

إذا كان هناك أي تردد فيما يخص  إننا نفضل التوقف بعد "األدوار والمسئوليات". ممثل السويد: 

 شكًرا. طبيعة األدوار والمسئوليات الخاصة بنا، فقد تم تفسير ذلك في مكان آخر.

 

 .إيران شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا. وأنا أتفق مع السويد، نقطة بعد "المسئوليات".  ممثل إيران:
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وليس هذا هو  هل هناك أي اعتراض على متابعة المقترحة الذي تؤيده السويد وإيران؟ الرئيس شنايدر: 

 حسًنا. هذا بالفعل شيء ما. إذن سوف يكون لدينا عبارة أولى. حسًنا. الحال.

 التالي.

 شكًرا لك، توم.

 

" أو "تعبر عن التقدير العميل" أو "تقر ببالغ التقدير العمل الذي نفذته GAC"تعبر  وم ديل: ت

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وترحب أو تالحظ أو حسب ما هو وارد في 

في  GACالمقترح النهائي التكميلي، بما في ذلك بيان األقلية المقدمة من أحد أعضاء 

 عددة ومصادقة عدد من الحكومات".مجموعة عمل المجتمعات المت

 

اإلشارة إلى بيان األقلية بعيًدا عن الوقت  --أقترح أن نترك الثانية  شكًرا لك، توم.  الرئيس شنايدر:

 الحالي ومحاول التوصل إلى صياغة حول القوس اآلخر.

إذن فالعبارة األولى هي "تعبر عن تقديرها" أو "تقّدر بعمق" أو "تقر" أو "تقر مع 

 تقدير".ال

 ممثل إيران، تفضل.

 

ال أعتقد أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة تتوقع ما إذا  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

يجب أن نبسط األمر قدر المستطاع.  كان نقر أو نقدر أو نقر بالكامل أو نقر ما التقدير.

 .إما تقدير العمل المنجز أو اإلقرار بالعمل الذي تم إنجازه

 شكًرا.
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 ممثل فرنسا.    الرئيس شنايدر:

 

وهناك عمل تم  هناك شيئان في العبارة. سيدي الرئيس، أعتقد أنك محق في الواقع.  ممثل فرنسا:

االنتهاء منه مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وبعد ذلك هناك المادة الواردة في 

يال العمل وعرض تقديرنا للعمل، ومن ثم فإننا منفعلين إلى حد ما بالتأكيد ح التقرير.

 وليس "ترحب". ولكنني أعتقد بالنسبة للجزء الثاني، أنه يجب علينا تأكيد المالحظة.

وهو ما أعتقد أنه كان صياغة  مع تقديرها. GACتقر  ومن ثم يجب أن يكون النص:

 وبعد ذلك "تالحظ )يتعذر تمييز الصوت( المقترح النهائي. المجر، وال بأس بها.

 

واسمحوا لنا أن نظل مع العواطف  اسمحوا لنا أن نظل مع النصف األول. شكًرا.  رئيس شنايدر:ال

 ونتوصل إلى طريقة من أجل صياغة ذلك.

 مع التقدير للعمل الذي أنجزته مجموعة عمل المجتمعات المتعددة. GACاألول تقر 

 ممثل إيران وممثل باراغواي. أية اعتراضات؟

 

رئيس، ليس هناك اعتراض، لكنني أريد إيصال ذلك على النحو الموضح في سيدي ال  ممثل إيران:

 تم االنتهاء من العديد من األشياء. ما العمل الذي تم إنجازه؟ التقرير النهائي التكميلي.

إذن يجب أن يكون نص  لنترك "تالحظ" إلى مكان آخر. ودون أية إشارة إلى "تالحظ".

 -- GACالعبارة أن 

 

أعتقد أنه ال يجب أن نتجاوز مجموعة عمل المجتمعات  على رسلك، انتظر لحظة.  :الرئيس شنايدر

وأقترح أن نحاول االتفاق على التقدير لألعمال  المتعددة ألن األمر اآلخر أكثر صعوبة.

 وأن ننظر في التقدير المقدم للتقرير بشكل منفصل.
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 باراغواي.

 

وسوف يكون النص بأن  شيًئا مماثالً لما تقترحه فرنسا. أنا أقترح شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل باراغواي:

GAC  تقر باألعمال التي أنجزتها مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وتالحظ التقرير

 نقطة في نهاية السطر. النهائي التكميلي.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 البرازيل.

 

العمل  هناك عنصران: ما قاله ممثل فرنسا.أنا أيًضا أتفق مع  شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

الذي قامت به مجموعة عمل المجتمعات المتعددة في حد ذاته، وجهود مجموعة عمل 

 المجتمعات المتعددة، وهي منفصلة عن المادة الواردة في التقرير.

أعتقد أنه يمكننا الترحيب  إذن فإن المقترح المقدم لربط شيء واحد باآلخر لن يعمل.

لكن فيما يخص  ، أو كما قالت فرنسا، أن تكون وشيكة أكثر فيما يخص العمل.بالعمل

 مادة وجوهر الدور، فإننا نرقب ذلك.

 شكًرا.     

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 سويسرا.
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إذا كان للسابق أي استخدام، في هذا السطر الخاص بفصل  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل سويسرا:

اإلشارة إلى التقرير، ربما الخطاب المقدم إلى مجموعة عمل الجزء العاطفي عن 

ولدينا الصياغة على التقرير  المجتمعات المتعددة المعنية باإلشراف سوف يؤدي ذلك.

التقرير النهائي المقدم من مجموعة عمل  GACتالحظ  حسب الشروط التالية:

الصياغة من أجل مالحظة ومن ثم يمكننا تناول تلك  المجتمعات المعنية باإلشراف، إلخ.

 التقرير النهائي التكميلي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

وعلى الجانب اآلخر والذي تم فصله حول الجانب العاطفي أو األعمال الخاصة 

بمجموعة عمل المجتمعات المعنية باإلشراف، فقد كانت الصياغة الخاصة بنا أطول 

نانها للعمل المتقن والمثمر الذي قامت به التعبير عن عميق امت GACتود  قليالً.

مجموعة عمل المجتمعات المعنية باإلشراف ورؤساءها المشاركين وأعضائها وجميع 

 وال أرى السبب في وجوب استخدامنا لنفس الصياغة لكال الجزأين. المساهمين فيها.

 هذه صياغة متفق عليها ويمكننا المضي قدًما.

 شكًرا.

 

 كًرا لممثل سويسرا.ش    الرئيس شنايدر:

 المشكلة الوحيدة يمكن أن تكون، السؤال هو أين نضع ذلك؟ أستوعب وجهة نظرك.

 لكن بصرف النظر، ألن اآلخرين اآلن هي الطريقة األخرى المستخدمة.

إذن فإن المقترح يتمثل في استخدام نفس الصياغة حول مالحظة التقرير والتعبير عن 

وأعتقد أن من  قط مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.وفي حقيقة األمر ليس ف شكرنا.

ويمكننا  الجدير اإلشارة إلى الرؤساء المشاركين، حيث كان لهم دور خاص في ذلك.

ومن ثم لن يتوجب علينا مناقشة  استخدام نفس الصياغة مثل ما اقترحه ممثل سويسرا.

 الصياغة.
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لينا إدارة ذلك من أجل مالءمة هل يتوجب ع السؤال إذن هل يمكننا الحفاظ على النظام؟

وهذا يعني أننا سوف نبدأ من خالل التعبير عن شكرنا  المنطق وراء ما لدينا هنا؟

للجميع في مجموعة العمل تلك، وبعد ذلك سوف نالحظ التقرير، ومن ثم يجب الحفاظ 

 على الترتيب.

 تجاه الترتيب؟إذن اقتراحي هو هل يمكننا استخدام نفس الصياغة الفعلية، فقط تغيير ا

 وبعد ذلك من الناحية األساسية قد يكون لدينا شيء يمكننا االتفاق عليه.

 المملكة المتحدة. ثم إيران.

  

  فهي مقبولة للغاية. نعم، أنا أتفق مع تلك الصياغة.   ممثل المملكة المتحدة:

  شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 إيران.

 

 فقط نستخرج النص من تقدير السابق. ت لدي مشكلة في التقدير.سيدي الرئيس، ليس  ممثل إيران:

لكنني ال أعتقد أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة تتوقع أي  وسوف نضعها هناك.

 وهم ال يتوقعون الشكر والثناء، ما إلى ذلك. شيء سوى الحديث حول التقرير.

ر السابق، مجموعة عمل ولكن ببساطة إذا أمكننا تعديل ذلك، يجب ضبط ذلك من التقري

 المجتمعات، ونسخه هنا.

 شكًرا.
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سويسرا، هل يمكنك فقط إعادة قراءة ذلك، ولكن ليس البدء في اإلشارة إلى  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

ألن الهدف هو، لإلنصاف، قد نرغب في حقيقة األمر  --ابدأ بالجزء الخاص  التقرير.

أو قد يسأل بعض األشخاص عن  العمل.في استخدام نفس المستوى من التقدير على 

السبب في اإلقرار أو التعبير عن الشكر إلى الرؤساء المشاركين في مجموعة واحدة 

إذن من المعقول في  وبعد ذلك ال نذكر الرؤساء المشاركين في المجموعة األخرى.

 حقيقة األمر استخدام نفس الشيء.

 معنا مرة أخرى، جورج، رجاًء؟إذن هل لديكم النص بحيث يمكنكم قراءته على مسا

  

 لقد قرأت األجزاء ذات الصلة بتوم وبك، ومن ثم يمكنك قصها ولصقها.  ممثل سويسرا:

 

 لنستغرق دقيقتين وسوف نقوم بذلك.    الرئيس شنايدر:

 آه. لدينا الجزء الخاص بالشكر على العمل. حسًنا.

إلى" وهلم جرا،  GACشير "ت كما يمكنكم أن تروا على الشاشة، كان النص موجوًدا.

تالحظ وتشير إلى المقترح النهائي  GACومن ثم يمكننا القول، بأن  اسم المقترح.

 التكميلي، إلى المقترح النهائي التكميلي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

 وهذه هي نفس الصياغة.

حصول على النهاية، والسؤال هو هل تريدون عبارة منفصلة كما هي اآلن أو تريدون ال

 أنا ال أؤيد بشدة هذا المقترح. "تالحظ المقترح التكيملي"؟

 إيران.

 

  شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل إيران:
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ألننا نفسر ما نريد أن نقوله  هل تريد التعامل بالفعل مع هذا الجزء، مالحظة التقارير؟

 لم يجب علينا قول مالحظة التقارير؟ فيما بعد.

 

 لكننا فعلنا ذلك مع التقرير السابق.    شنايدر:الرئيس 

 

 ال، ليس من الضروري ذلك. ال، ليس من الضروري ذلك.    ممثل إيران:

 

 والسؤال هو هل تريدون الحصول على ذلك أم ال؟  ال نحتاج ذلك.  الرئيس شنايدر:

 

لكنني أعتقد أننا ال  .فقد كان مشروًطا أو شيء من هذا المقترح السابق كان مختلًفا.  ممثل إيران:

هذا يعني أنه ال يلزم  "المالحظة". نحتاج ذلك ألن "المالحظة" مواقف ضعيفة للغاية.

 وبينما نفسر الجزء الباقي، اإلجراءات المتعددة التي يمكننا قولها. اتخاذ أي إجراء آخر.

 إذن لم يجب علينا مالحظة ذلك؟

 

 ة.وأعتقد أن هذا سؤال ذي صل    الرئيس شنايدر:

 ممثل كندا، هل لديك رؤية حيال ذلك؟

 

وقد تم التعامل مع  ال نتفق تماًما على أنه من غير الضروري مالحظة ذلك. نعم، شكًرا.  ممثل كندا:

 ذلك في األجزاء الالحقة من الرد، ونحن موافقون تماًما على العبارة األولى.

 شكًرا.
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 نعم، فرنسا. --يقة األمر، إذا ومن ثم يمكننا إخراجها، في حق    الرئيس شنايدر:

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل فرنسا:

أعتقد في حقيقة األمر أنه سيكون من الضروري اإلبقاء على ذلك إذا ما احتفظنا 

وإذا كنتم تقولون  بالمربع اآلخر، واستحسان العبارة األخرى يأتي من هذا المكمن.

 اإلبقاء على المالحظة.بالحفاظ على بيان األقلية، فيجب علينا 

 

الزلت أعتقد أن تضمين بيان األقلية يتوقف على ما يرد إلينا  --ربما  هذا صحيح. نعم.  الرئيس شنايدر:

لقد قمنا بدمجها  إذن لم ال نفترض، لم ال نضع هذه العبارة بالكامل في أقواس. فيما بعد.

 في عبارة واحدة ووضعناها في أقواس.

التعبير عن االمتنان، وهذا غير مدرج في أقواس، وبعد ذلك إذن لدينا اتفاق على 

التقرير النهائي  GACتالحظ  العبارة الموجودة في أقواس يكون نصها كالتالي:

 التكميلي بما في ذلك بيان األقلية المقدم من كذا وكذا، وهلم جراء، حتى نهاية القوس.

رة أخرى بمجرد الوصول هذه عبارة واحدة للوقت الحالي في أقواس، وسوف نعود م

 إلى وضوح حول ذلك فيما يلي.

 هل تتفقون معي؟ هل يمكننا المتابعة في ذلك؟

 حسًنا.

 .3العنصر رقم  التالي.

 

التأكيد على دورها كلجنة استشارية لدى مجلس إدارة  GACتعيد  .3العنصر رقم   توم ديل:

ICANN  وفي إطار بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـICANN وف تواصل وس

 المشاركة بتلك الصفة فيما يخص القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة.
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 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 هولندا.

 

 نعم، شكًرا.    ممثل هولندا:

أعتقد أن استعراض السطور المقدمة من المقترح األسباني، المقترح الذي أرسلته 

أعتقد أن هذه العبارة يجب أن توضع أسبانيا، كما قلت قبل الخروج إلى االستراحة، 

ألنها تقول بشكل أساسي بعد أن قمنا بتحديد نيتنا االستعداد  4مباشرة بعد العنصر 

لقد كان  بصفتنا التقريرية، طبَقا لآلليات الخاصة بنا. --للمشاركة بصفة تقريرية 

ا من منظور المقصود من ذلك أيًضا أن تكون تأكيًدا للدور االستشاري، والذي نراه أيضً 

 هولندا أساسًيا وضرورًيا في إقراره.

 شكًرا.

 

بعد  .4لدينا قالبين على العنصر  --، هل تقصدون 4فقط لالستيضاح، بعد العنصر   الرئيس شنايدر:

 هل هذا موقف تريدون الوقوف فيه؟ .5وقبل العنصر  4القالب الثاني في العنصر 

 

 نعم.    ممثل هولندا:

 

إذا اتبعنا المنطق الخاص بالنص،  --مشكلة في ذلك هي أنني غير متأكد بسبب ال  الرئيس شنايدر:

 3والعنصر  .4مرتبط إلى حد ما بذلك، على األقل في مفهومي أنا بالعنصر  5العنصر 

، وكافة التعامالت الباقية مع الهيكل الجديد الذي 1998من األشياء الموجودة منذ 

 نقدمه.
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لكن رجاًء، ردك على المقترح المقدم من  ن هذا مفهوًما.إذن أن غير متأكد مما إذا كا

، والذي يتعلق بالدور كلجنة استشارية ألي 3ومقترحه يتمثل في نقل العنصر  هولندا.

 .5و 4جهة، من أجل وضع ذلك فيما بين 

 نعم، ممثل إيران، تفضل.

 

ومن السهل  نص والموقع.أوالً اسمحوا لي أن أوافق على ال شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

 القيام بذلك.

 

 حسًنا.    الرئيس شنايدر:

 

"وسوف نواصل المشاركة بتلك  وأقترح بأن نقوم بحذف كل شيء بعد كلمة "البيئة".  ممثل إيران:

 الصفة".

 ICANNفقط نقول بأننا نعيد التأكيد أو الدور الرئيسي كصفة استشارية لمجلس إدارة 

ولسنا بحاجة إلى ذلك  ، نقطة.ICANNالمتعددين لـ  داخل بيئة أصحاب المصلحة

لم يتم  GACومن الواضح جًدا أننا نواصل ذلك، ألن  وسوف نواصل القيام بذلك.

 إذن ما السبب في القول بأننا نواصل القيام بذلك؟ ال يزال هذا األمر موجوًدا. حلها.

 اجعلوا ذلك بسيًطا، واجعلوه دقيًقا ومحدًدا.

 شكًرا.

 

من جديد على  GACتؤكد  إذن يجب أن يكون نص العبارة، أكرر: شكًرا لك، كافوس.  شنايدر:الرئيس 

داخل بيئة أصحاب المصلحة  ICANNدورها الرئيسي كلجنة استشارية لمجلس إدارة 

 .ICANNالمتعددين لـ 
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 هذا يبدو بسيًطا للغاية، أليس كذلك؟ نقطة في نهاية السطر.

 ممثل السويد.

 

كما أننا نعتقد أنه  ليست لدينا مشكلة في حذف الفقرة األخيرة أو القوس األخير. شكًرا.  ممثل السويد:

وإذا لم يكن هناك أمان  يجب علينا حذف القوس األول كما قمنا بذلك في المربع األول.

ولسنا بحاجة  فيما يخص ما يناط بالدور االستشاري، فقد تم تفسير ذلك في مكان آخر.

ولسنا بحاجة إلى انتهاك أنفسنا بالقول "لمجلس  ا حيال ذلك.ألن نكون أكثر وضوحً 

" ألننا اآلن نتحدث حول ذلك في سياق وفيما بعد في مربعات الحقة ICANNإدارة 

وإذا كنا  ومشاركتها كمشارك له نصيب في صنع القرار. GACفإننا نتحدث حول دور 

أن ذلك يبدأ تعريًفا  " هنا، فنعتقدICANNنقتصر في ذلك على القول "لمجلس إدارة 

 حول القيود على كيفية االنطالق للمشاركة كمشارك من أصحاب القرارات.

 ومن ثم فإننا نقترح إزالة المربع أو تلك الفقرة.

 شكًرا.

 

وجعلها  إذن األمر واضح بالنسبة لي، لقد اقترحتم حذف األقواس كليهما بشكل أساسي.  الرئيس شنايدر:

 أقصر.

 ا والمملكة المتحدة والبرازيل وفرنسا والهند.معي كل من ألماني

 

وأريد أن أتذكر  حذف األقواس. أود االلتحاق بكل من السويد وإيران في هذه المسألة.  ممثل ألمانيا:

، وربما نتمكن من الوصول إلى )يتعذر GACذلك فيما يخص الدور االستشاري لـ 

وفي  تنفيذ صالحيات المجتمع. تمييز الصوت( جديد لنصائحنا عندما يتطرق األمر إلى
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وحتى هذا الحد من  هذا الصدد، ربما نرسل نصائحنا ليس فقط إلى مجلس اإلدارة.

 الجيد حذف ذلك.

 

 المملكة المتحدة.    الرئيس شنايدر:

 

في  GACنعم، أتفق مع رأي ممثل السويد وإيران أيًضا، وأنا مدرك للدور المتطور لـ   ممثل المملكة المتحدة:

والنص أفضل في حقيقة األمر ألنه  .ICANNم النصائح بشكل أوسع في مجتمع تقدي

" غريبة بعض ICANNتبدو عبارة "داخل  .ICANNمجلس استشاري لمجلس إدارة 

إذن لجنة استشارية داخل بيئة أصحاب المصلحة  .ICANNالشيء مع تكرار كلمة 

لنص الموضوع في وعدم الحصول على ا ، نقطة ونهاية ذلك.ICANNالمتعددين لـ 

 أقواس أيًضا.

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 البرازيل.

 

 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئيس.    ممثل البرازيل:

نود التأكيد من جديد على ما قلناه في الجلسة السابقة، أننا نود اإلبقاء على إشارة إلى 

ر التالي الذي ستتم ألنه مرتبط بشكل مباشر بالقالب أو العنص ICANNمجلس إدارة 

وفي حالة اإلبقاء على ذلك، فقد يتعارض مع قرارنا بأن  مناقشاته بعد ذلك مباشرة.

 نكون جزًءا كمشارك صاحب قرار في آلية تمكين المجتمع.
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 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل فرنسا.

 

ممثل إيران، فهناك حاجة  وفي حقيقة األمر، أن أتفق مع شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل فرنسا:

 ونتفق كذلك مع رأي البرازيل. فهو ال يضيف أي شيء. لإلبقاء على القوس األخير.

وفي حقيقة  .ICANNويتوجب علينا اإلبقاء على صياغة تشير إلى مجلس إدارة 

األمر، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، أعتقد أن المفوضية األوروبية قاله أنها كانت 

 لذلك فإننا نكرر فقط الصياغة الواردة في الالئحة الداخلية. ة الداخلية.صياغة في الالئح

 شكًرا. ويجب علينا اإلبقاء على ذلك.

 

 شكًرا لك، ممثل فرنسا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل الهند.

 

 كما أن لدينا صياغة مختلفة إلى حد ما.    ممثل الهند:

يه فإن جانب أصحاب المصلحة وعل .1في حقيقة األمر يستمد من العنصر  3العنصر 

 .1المتعددين قد ورد بالفعل في العنصر 

وهو نفس جزء  من جديد. GACتؤكد  والصياغة الخاصة بنا على النحو التالي:

 وأن أقرأ من األعلى. البداية.
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كلجنة استشارية لمجلس  -من جديد على األدوار الرئيسية المضطلعة بها  GACتؤكد 

 .ICANNأصحاب المصلحة المتعددين لـ داخل بيئة  ICANNإدارة 

 

وإذا كان هذا نًصا بديالً، من أجل حذف النص اآلخر، فإننا نقوم بعمل نص  --إننا نقوم   الرئيس شنايدر:

 --وضع إعادة  بديل بشكل منفصل.

 

كجهة  --وسوف نواصل إلى  ليست هناك أي مشكلة. ICANNإلى مجلس إدارة  ممثل الهند: 

وبعد ذلك، أستمد من المقدمة  ، وسوف نواصل ذلك.ICANNدارة استشارية لمجلس إ

والتي تقرر على النحو التالي، وأنا أستمد من  GACالتمهيدية إلى المبادئ التشغيلية لـ 

سوف تواصل تقديم النصيحة في المسائل المعنية ذات الصلة فيما يخص مصالح  ذلك:

حول المبادئ  GACفي مقدمة الحكومات والمصلحة العامة، وهي الموجودة بالفعل 

 ومن ثم أنا أقتبس من هناك. التشغيلية.

 

 هل يمكنكم تكرار النهاية، فيما يخص مصلحة الحكومات والمصلحة العامة.  الرئيس شنايدر:

 

 الحكومة وليس الحكومات والمصالح العامة.    ممثل الهند:

 

 الحكومة بدون صيغة "الجمع".    الرئيس شنايدر:

في حقيقة األمر، أعتقد أنك اقتبست ذلك من المبادئ  --مقترح بديل يستند إلى إذن لدينا 

التشغيلية لكن ذلك من النص الموجود في الالئحة الداخلية وبعد ذلك مكرر في المبادئ 

 لست متأكًدا. التشغيلية.
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 معي كل من باراغواي والسويد وأسبانيا وسويسرا وإيران والبرازيل.

 

لدي اقتراح آخر يقع في مكان ما فيما بين مقترح السويد وفرنسا  ًرا سيدي الرئيس.شك  ممثل باراغواي:

 والبرازيل.

من جديد على دورها كلجنة  GACومن المفترض أن يكون شيًئا مثل، "تؤكد 

فيما يخص القرارات  ICANNاستشارية داخل بيئة أصحاب المصلحة المتعددين في 

 األمر بسيط إلى حد ما، أعتقد ذلك. ة.التي تؤثر على المصلحة العامة"، نقط

 

 على األقل أقصر، ومن ثم اسمحوا لنا أن ننظر في ذلك. هل يمكنكم تكرار ذلك، رجاًء.  الرئيس شنايدر:

 

 من جديد على دورها الرئيسي المضطلعة به كلجنة استشارية. GACتؤكد  بالتأكيد.    ممثل باراغواي:

 

 فضلك.تحدث ببطء، من     الرئيس شنايدر:

 

 حسًنا.    ممثل باراغواي:

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

من جديد على دورها الرئيسي المضطلعة به كلجنة استشارية داخل بيئة  GACتؤكد   ممثل باراغواي:

 --فيما يخص  ICANNأصحاب المصلحة المتعددين لـ 
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 أنت سريع جًدا.    الرئيس شنايدر:

 

 ا؟أنا سريع جدً     ممثل باراغواي:

 

 أنت كذلك.    الرئيس شنايدر:

 

 عدنا من جديد. حسًنا. عذًرا.    ممثل باراغواي:

من جديد على دورها الرئيسي المضطلعة به كلجنة استشارية داخل بيئة  GACتؤكد 

فيما يخص القرارات التي تؤثر على  ICANNأصحاب المصلحة المتعددين في 

 المصلحة العامة، نقطة.

 

في بعض األيام يتعين علينا فتح المربع  --واآلن لدينا ثالثة مقترحات ذات صلة  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 واسمحوا لنا أن ننظر في هذه األشياء. وبعد ذلك غلقه على اليمين مرة أخرى.

 معي كل من السويد وأسبانيا وسويسرا وإيران والبرازيل.

 

المقدم من ممثل البرازيل، والسبب في أفضل المقترح  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل السويد:

 4" هو ما تم تفسيره في العنصر ICANNاالستغناء عن الكلمات "إلى مجلس إدارة 

حيث نقول أننا ننوي المشاركة كمشارك تقريري في القرارات المفترض اتخاذها على 

ى من خالل التحول إل --إذن ال يجب تقييد هذه الشروط على القول  المستوى الداخلي.

 شكًرا. ومن ثم فإنني أفضل مقترح بارغواي. االستنزاف المفرط في ما نقوله قبل ذلك.

 وأنا أؤيد ذلك.
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 شكًرا لك، ممثل السويد.    الرئيس شنايدر:

 أسبانيا.

 

اقترح ميغان ريتشاردز تغيير "الرئيسي" إلى "األولي" ألن تلك كانت هي الصياغة   ممثل أسبانيا:

لدى  GACالداخلية، لكن ذلك أشار إلى الدور االستشاري لـ الموجودة في الالئحة 

 .ICANNمجلس إدارة 

، فأنا أقترح GACوإذا كان لنا أن )يتعذر تمييز الصوت( هنا اختصاًصا أوسع لـ 

في بعض  GACاإلبقاء على كلمة "الرئيسي" ألن فيما يتعلق بآلية اإلنفاذ، قد تمارس 

 الحاالت دوًرا آخر، كدور تقريري.

ن فإنكم تقولون أن كلمة "الرئيسية" تشير ضمًنا إلى أنه قد يكون لديكم دور آخر في إذ

كما أن الدور المنوط بنا في آلية إنفاذ المجتمع، دورنا االستشاري، إذا  .ICANNبيئة 

هل دورنا جوهري في الدور  ما قمنا بتطوير ذلك الدور، هل تعتقدون أنه جوهري؟

 االستشاري؟

لكنني أعتقد أن "الرئيسي" تقربنا أكثر في  سًنا، اتفقنا، فهو جوهري.ح --نعم، أعتقد 

 على سبيل المثال، في الصياغة المقدمة من باراغواي. هذه العبارة.

 

 سويسرا.    الرئيس شنايدر:

 

ولمشاركة انطباع، إذا كنا نعيد تأكيد  أعتقد أن مقترح باراغواي به ميزة وهو أنه أبسط.  ممثل سويسرا:

إذن في نهاية األمر، ضمنًيا، فإننا نشير باتجاه  ا، فهو النظر في الموقف الحالي.شيء م

 ما نقوم به في الوقت الحالي.
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ومن ثم أعتقد أن ذلك يمكن أن يحل بعض المخاوف التي لدى من يرغبون في 

 صراحة في النص. ICANNالحصول على إشارة لمجلس إدارة 

 شكًرا.

 

 ثل سويسرا.شكًرا لمم    الرئيس شنايدر:

 إيران.

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل إيران:

ويمكننا استخدام أي  ليس هناك فارق كبير فيما بين الدور الرئيس والدور الجوهري.

إننا نقدم  أو الئحة داخلية. ICANNفلسنا بصدد تقديم دستور لـ  منهما، سيدي الرئيس.

 ي، فهم يفهمون ذلك.سواء الدور الرئيسي أو الدور الجوهر تقريًرا.

المشكلة الوحيدة التي لدي بالنسبة لنص باراغواي هو بدالً من القرارات، "المشكالت" 

ألن النصيحة التي نقدمها سوف تكون قبل القرارات، وليس بعد  هي التي تؤثر.

وإذا ما قمنا باستبدال كلمة "القرار" بكلمة "المشكالت" )يتعذر تمييز  القرارات.

وضعها في ضوء األشخاص، لكننا ال نريد تمضية نصف ساعة أخرى يجب  الصوت(.

ومن ثم أقترح أنه في حالة موافقة المشاركين، يجب  في موضوع القرار والمشكالت.

لكن  وإن لم يحدث، فنستخدم القرارات. أن نستخدم المشكالت بدالً من القرارات.

 الجوهرية والرئيسية هما نفس الشيء.

 شكًرا.

 

 معي بعد ذلك البرازيل ونيوزلندا وكندا وهولندا والمفوضية األوروبية. شكًرا.  در:الرئيس شناي
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 إذن ممثل البرازيل، تفضل.

إذن ممثل البرازيل،  بعده نيوزلندا وكندا والبرازيل وهولندا والمفوضية األوروبية.

  تفضل.

 

الشيء المهم هو أن نحدد في  أعتقد أنه في هذه اللحظة فإن شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل البرازيل:

وربما  النص بوضوح طبيعة المشكالت التي سوف يتم نتعامل معها في مرحلة الحقة.

وأنا أؤيد تماًما  --إذن في ضوء ذلك، وفي البداية، فإن ما نفضله هو  يمكننا حلها اآلن.

ن وأعتقد أن ذلك يوضح تفضيلنا للطريقة التي يمكن م الصياغة المقترحة من الهند.

  خاللها قراءة ذلك.

ال أدري إن كانت  من جديد على دورها الجوهري المضطلعة به". GAC"تؤكد 

أنا على المستوى  --ويمكننا االحتفاظ  "الجوهري" مستمدة من الالئحة الداخلية.

وربما نلعب دوًرا ذي صلة أو غير ذي  الشخصي، ال أعتقد أننا نلعب دوًرا جوهرًيا.

لكن، إذا كان النص يقول، "الدور الجوهري" فال يمكننا تكرار و صلة بشكل أو بآخر.

 لكن إذا لم يكن موجوًدا، فأنا أقترح أن يتم حذف ذلك. ذلك.

. وسوف نواصل تقديم النصيحة في المسائل ICANNكلجنة استشارية لمجلس إدارة 

  المعنية ذات الصلة فيما يخص مصالح الحكومات والمصلحة العامة.

وأعتقد أن هذا األمر سوف  صياغة، إال أنني أدرك أن هناك مشكالت.لكنني أفضل ال

إلى "لجنة استشارية لدى مجلس اإلدارة" خيار واحد يجب أن يوضع بين  يتم إظهاره.

ألصحاب المصلحة  ICANNأما الخيار اآلخر فهو "لجنة استشارية داخل بيئة  أقواس.

وفي ضوء  ا النظر في ذلك.هذان خياران يجب علين وهذان خياران. المتعددين".

ألن هذا يوصل وجهتي  النص، أي النص الكامل الذي لدينا، يجب علينا مراجعة ذلك.

 في مقبل البيئة األوسع. GACنظر حول مستقبل 
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، ICANNوإذا ما قلنا من البداية اآلن في إطار بيئة أصحاب المصلحة المتعددين في 

تي سوف نجريها في غضون دقائق حول فإننا نصدر أحكاًما مسبقة على المناقشة ال

  في آلية المجتمع صاحب الصالحيات. GACطبيعة مشاركة 

 -على أساس المقترح-ومن ثم أقترح  وال أعتقد أننا في موقف يؤهلنا اآلن للقيام بذلك.

 "، الخيار األول.ICANNأن نحتفظ بذلك الخيارين في أقواس. "لدى مجلس إدارة 

ويمكننا مراجعة  " الخيار الثاني.ICANNالمصلحة في  وأيًضا "داخل بيئة أصحاب

  ذلك في مرحلة الحقة.

ويجب مناقشة ذلك  وال أعتقد أننا سوف نحل ذلك اآلن، ألن المواقف واضحة للغاية.

 شكًرا. باستفاضة في ضوء بند المربع التالي.

 

 شكًرا لك، ممثل البرازيل. نيوزيلندا.   الرئيس شنايدر: 

 

إذا كان هناك أي عضو بإمكانه أن يوفر لي إشارة، فأنا أقّدر  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ا: ممثل نيوزيلند

لكن يجب اإلقرار بأنني قد بحثت  له ذلك حول ما إذا كان ذلك الدور جوهرًيا أم رئيسًيا.

  في المبادئ التشغيلية وبحثت في الالئحة الداخلية، وال يمكنن العثور على أي منهما.

من جديد على دورها المضطلعة  GACنني أقترح ربما، أن نقول فقط "تؤكد ومن ثم فإ

 شكًرا. به كلجنة استشارية".

 

واآلن معي ممثل هولندا والمفوضية األوروبية والمملكة المتحدة  شكًرا. كندا توافق.  الرئيس شنايدر:

 شكًرا. والسويد.

 

 وسوف أتجاوز هذه. شكًرا.   ممثل هولندا: 
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 واآلن معي ممثل المفوضية األوروبية والمملكة المتحدة والسويد.   در: الرئيس شناي

 

من جديد"،  GACوأعتقد أنه إذا استخدمنا النص "تؤكد  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل المفوضية األوروبية:

  فيجب علينا عندئذ إعادة التأكيد واستخدام الصياغة التي اتفقنا عليها بالفعل.

وعوًضا عن  خدمنا الفعل "يعيد التأكيد"، فإنني أؤيد مقترح ممثل الهند.ومن ثم إذا است

، ألننا نطرح "GACذلك، إذا كنا نفضل صياغة باراغواي، فيجب أن تكون "تؤكد 

 شكًرا. بعض العناصر الجديدة هناك.

 

 المملكة المتحدة. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

حت كلمة "الجوهري" بدالً من "الرئيسي" ألن "الرئيسي" أشارت لقد اقتر نعم شكًرا. ممثل المملكة المتحدة: 

 GACواستخدمت "الجوهري" من وصف  ولم أفضل ذلك. إلى أن هناك أدواًرا ثانوية.

لكن بإمكاني التعايش بدون "الرئيسي". أنا أشعر فقط  على الويب. GACعلى موقع 

"، ICANNإدارة وحذف "لدى مجلس  أنه يتوجب أن نقول بأن لدينا دور جوهري.

حول  GNSOألنه وكما قلت، نحن نعمل اآلن بشكل متقاطع اآلن في توجيه النصح لـ 

" ICANNإذن فإن ما أفضله هو حذف "لدى مجلس إدارة  الوضع المبكر للسياسات.

وهذا أيًضا  ".ICANNوأن نحتفظ بلفظ "داخل بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ 

 شكًرا. في تمكين المجتمع.يشير إلى الدور الذي نتصوره 

 

 ممثل السويد. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 
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أفضل المقترح المقدم من باراغواي، لكنني أفضل المقترح  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل السويد: 

كما أننا  وإذا كان يمكننا المزج بينهما، فيمكننا حل المسألة. المقدم من ممثل الهند أيًضا.

التأكيد على  GACكل من "الجوهري" و"الرئيسي" وأن نقول "تعيد موافق على حذف 

 دورها كلجنة استشارية" وبعد ذلك نحذف األقواس األولى ونمضي في استخدام اآلخر.

 " وما إلى ذلك.ICANN"داخل بيئة أصحاب المصلحة في 

 شكًرا.

 

 باراغواي وإيران.   الرئيس شنايدر: 

 

 ال بأس. أود بكل سعادة حذف مقترحي واستخدام المقترح الهندي. يس.شكًرا سيدي الرئ  ممثل باراغواي:

إذن اسمحوا  إذا، ال بأس بذلك. وبالنسبة لي، األمر سيان مع تعديل طفيف في الصياغة.

 ال بأس. لنا أن نستخدم المقترح الهندي.

 

 إيران. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

أن نقوم بحذف كلمة "الجوهري"، ونغلق القاعة،  ويسرني شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

برجاء حذف "الرئيسي" وجعل الصياغة  ونلقي الكلمة خارجها، ونظل هنا طوال الليل.

" وأن نحتفظ بلفظ ICANNوأيًضا أريد حذف "لدى مجلس إدارة  أبسط "دورها" فقط.

في أن يرغب ممثل البرازيل  ".ICANN"داخل بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ 

ومن ثم نقوم بحذف  وليست لدينا أي مشكلة في تكرار ذلك. يتم تكرار هذه التعبيرات.

 شكًرا. " وحذف "الرئيسي" وحذف "الجوهري" مًعا.ICANN"لدى مجلس إدارة 

 



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  145صفحة 

 

 حسًنا. ممثل الهند. في إصدار باراغواي أو الهند؟ أي إصدار؟ شكًرا. الرئيس شنايدر: 

من جديد على  GACيفترض بالنص أن يكون "تؤكد  .دعونا نرى ما يوفره لنا ذلك

دورها الرئيسي المضطلعة به كلجنة استشارية داخل بيئة أصحاب المصلحة المتعددين 

 البرازيل. ".ICANNلـ 

 

 أعتذر لممثل باراغواي.    ممثل إيران:

 

دينا فارق واضح في فل سيدي الرئيس، أعتقد أنه ال يمكننا التعامل مع األشياء بتكلف.  ممثل البرازيل:

األول هو أن هذه الفقرة يجب أن تقرأ "لجنة استشارية لدى مجلس إدارة  اآلراء.

ICANN"."وهناك إصدار آخر يجب أن نقول فيه "داخل بيئة  ، طبًقا لالئحة الداخلية

ICANN ."وأعتقد أن من غير المناسب في هذه النقطة  ألصحاب المصلحة المتعددين

وأنا أقترح بأن نبقي على كال الخيارين، وأن نواصل  ارين.أن نحذف أي من الخي

وال أعتقد أن  التأثير على المشكالت المقرر مناقشتها. --تأثير ذلك  --النقاش. ألن هذا 

 شكًرا. بإمكاننا التعامل مع ذلك في هذا الوقت بالتحديد.

 

وربما نتوقف هنا ونترك األمر  ق هنا.ويبدو األمر بالنسبة لي أنه ليس لدينا اتفا شكًرا. الرئيس شنايدر: 

  ولن نتمكن من حل كل شيء ربما في القراءة الثانية. مفتوًحا.

واسمحوا لنا أن نبقي ذلك بين أقواس ونتابع العمل ونرى كيف يمكننا التعامل مع 

 األجزاء التالية في النص.

 .4لننتقل إلى العنصر 
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مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كما أنها في مقترح  GACالنص هو، "وقد نظرت  توم ديل: 

 ".12والتوصية  10-إلى  3تؤيد التوصيات 

 

 ليست هناك تعليقات، ولننتقل إذن إلى البند التالي. هل ثمة أية تعليقات؟ الرئيس شنايدر: 

 

عن رغبتها واستعدادها  GAC، تعبر 2و 1النص هو، "وفيما يخص التوصية رقم   توم ديل:

ية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة كمشارك صاحب قرار، للمشاركة في آل

 بموجب الشروط المقرر تحديدها على المستوى الداخلي.

 

 ممثل السويد. شكًرا. أعتقد أن لدينا بعض اآلراء حول ذلك.   الرئيس شنايدر: 

 

"، ICANNمع شرط حذف الفقرة في المربع السابق والتي نصها، "لدى مجلس إدارة  ممثل السويد: 

 شكًرا. فنحن موافقون على ذلك.

 

إذن اسمحوا لنا أن نبقيها كما هي وأن نحذف األقواس فقط ولكن مع اإلبقاء على النص.  الرئيس شنايدر: 

 هل هذا مقبول؟ شكًرا لكم.

 --إذن توم، عد بنا واعرض كل  هل هذه صفقة؟ ال بأس. --حسًنا، بموجب ذلك الشرط 

 الدانمرك وكندا.
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نريد أن يتم حذف كل من األقواس والمحتوى داخل األقواس،  شكًرا لك، سيدي الرئيس. انمرك: ممثل الد

أعتقد أننا لم نجري مناقشة حتى اآلن حول ما  في تلك العبارة "كمشاركين إضافيين".

 ننوي المشاركة فيه.

 

سماع قول أحد أننا لم  وقد حصلنا على رأيكم، لكن ال أريد لقد أجرينا مناقشات. عذًرا. الرئيس شنايدر: 

 شكًرا. لقد كنا نناقش هذه المسألة منذ الصيف. نجري مناقشة.

 

فنحن على استعداد لقبول أن  --إذا كان بإمكانك التوثيق  ال، قطًعا ال، ليس الكيفية. ممثل الدانمرك: 

 أمامنا اإلمكانية، لكننا لم نناقش الطريقة التي سوف نمارس بها هذه االحتمالية.

 

 لكن رجاًء ال تقل أننا لم نجر مناقشات. إذن فنحن غير متفقين.  ئيس شنايدر:الر

 

 إذن فنحن غير متفقين.   ممثل الدانمرك: 

 

 كندا. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

كما أننا لم نجر  نعم بالمثل، ال أعتقد أننا قد توصلنا إلى اتفاق حول هذه المسألة. ممثل كندا: 

ومن ثم أعتقد أن من السابق ألوانه مناقشة ذلك في  ز القول.مناقشات موسعة، إن جا

 شكًرا. الوقت الراهن.

 

 األرجنتين. شكًرا.    الرئيس شنايدر:
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ونعتقد أن التوضيح بعد الفاصلة وأيًضا "الشروط المقرر  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل األرجنتين: 

ومن  لمشارك صاحب القرار.تحديدها على المستوى الداخلي" تفسر الجزء الخاص با

 يجب أن تقول في التالي. --ثم نعتقد أنه يجب علينا اإلبقاء 

 

 المملكة المتحدة. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

هذه المسألة الخاصة  --وأنا أتفق مع ممثل كندا والمتحدثين السابقين بأن هذا  نعم شكًرا. ممثل المملكة المتحدة:

ومن ثم قد أقترح أن ال  ر لم تتم مناقشتها إلى اآلن.بالمشاركة كمشارك صاحب قرا

  نسير في ذلك االتجاه ونحاول وضع نص حول ذلك.

وأقترح أن نبقي المسألة مفتوحة، في حالة قراءة شخص ما لهذا من جديد، من حيث 

 ونحن ال نقول أي شيء حول ذلك. .2و 1فيما يخص التوصية  GACطبيعة موقف 

هل نقول بأنه ال يوجد أي دعم  .12و 10-3للتوصيات  ونشير إلى الدعم المقدم

فإننا لم نناقش كيفية تنفيذ احتمالية  --ولكن مع الحذر الذي لم نتخذه  ؟2و 1للتوصية 

أي شخص يقرأ هذا  --األمر  هل فهمتم قصدي؟ المشاركة كمشارك صاحب قرارات؟

 كًرا.ش لم يقل أي شيء. ؟2و 1النص من جديد سوف يتساءل حول النصيحة 

 

 لدي ممثل إيران وبعد ذلك األرجنتين وأيرلندا. --لدينا اآلن    الرئيس شنايدر: 

 

واسمحوا لنا في هذه اآلونة، أن نبقي على األقواس المربعة  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ولدي اقتراح  يمكننا أن نعود إلى تلك النقطة فيما بعد. وأن ننطلق إلى الجزء التالي.

ال أعتقد أن هذا أمر  --لكن اسمحوا لنا أن نسير في هذا االتجاه ونتعرف  بالنسبة لذلك.

إذن ننتقل إلى البند  لكن يمكننا العودة مرة أخرى للتعرف على ما يحدث. صعب.

 شكًرا. .2و 1التالي، التوصية 
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 األرجنتين. ح آخر.هناك اقترا هل يجب علينا أن نتبع المقترح المقدم من إيران. الرئيس شنايدر: 

 

ربما يمكننا إضافة  أنا أفهم المخاوف لدى الزمالء اآلخرين. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل األرجنتين:

ليس  كلمة قبل "كمشارك صاحب قرارات" مثل "في النهاية" أو شيء من هذا القبيل.

حسب القرار لكن إضافة نوع من عدم اليقين  من المتحدثين األصليين للغة اإلنجليزية.

إذن بإمكاننا الحفاظ على ذلك النص، من خالل إضافة  الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.

 شكًرا. بعض القرارات التي لم يتم اتخاها.

 

 ممثل أيرلندا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

نني لك سوف أكون حريًصا على أن ال أقول أننا لم نناقش ذلك. شكًرا سيدي الرئيس. ممثل أيرلندا: 

 شكًرا. أود اإلشارة إلى أنني أفهم بأنه ليس هناك أي اتفاق.

 

لكن رجاًء ال تقل مرة أخرى أننا لم نناقش  إنك محق. يبدو أنه ال يوجد اتفاق. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 شكًرا. وإال فسوف أسقط من فوق الكرسي. ذلك.

وبما  ا، الفرصة األخيرة.إذن هولند أعتقد أننا لم نحصل على إجماع حول ذلك إلى اآلن.

 --أننا اآلن 

 حسًنا. --هولندا، أنت  لن يوصلنا هذا إلى أي مكان. --إننا  هال انتقلنا إلى الفقرة التالية.

 

ربما يمكني قراءته ذلك بصوت  لدي اقتراح، وهو يعد إلى حد ما نوع من التسوية. ممثل هولندا: 

 عاٍل.
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 حسًنا.   الرئيس شنايدر: 

 

 ربما يمكننا وضع عبارة جديدة. --" 2و 1"فيكا يخص التوصية  دا: ممثل هولن

 

 شكًرا. وولتر يحاول نسخها وتعديلها وفًقا لذلك. الرئيس شنايدر: 

 

إلى دورها المتصور كمشارك صاحب  GAC، تشير 2و 1"فيما يخص التوصية  ممثل هولندا: 

دور بموجب الشروط قرارات في آليات مجتمع التمكين وسوف نناقش ممارسة هذا ال

 شكًرا. والبقية كما هي. المقرر مناقشتها على المستوى الداخلي".

 

ما الذي  وربما يساعد ذلك. حسًنا. وله نفس الطول. هل هو أقصر؟ هذا مقترح جديد. الرئيس شنايدر: 

معي  لنعط ذلك فرصة. هل يمكننا مواصلة العمل على هذا األمر. تريدون القيام به؟

 وأسبانيا وإيران.ممثل فرنسا 

 

وحسبما أفهم، فإن االطالع على  وأنا أؤيد المقترح األول. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل فرنسا:

الشروط المقرر تحديدها على المستوى الداخلي، هذا يعني أننا سوف نناقش ذلك داخل 

GAC. .ير عنها وأعتقد أنه يرافي المخاوف التي تم التعب ومن ثم أعتقد أن ذلك كافًيا

 شكًرا. بمعرفة وفد ما.

 

 أسبانيا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 
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لكن النص المقدم من ممثل هولندا جيد للغاية، من  كنت أنوي اقتراح نص للتسوية.  ممثل أسبانيا:

 شكًرا. وأنا أمتنع عن اقتراح نص آخر رغم ذلك. وجهة نظري.

 

 المملكة المتحدة.   الرئيس شنايدر: 

 

هذا النص الجديد، أعتقد أنه محتمل بالنسبة  --لكنني  لن أرد على ذلك، في حقيقة األمر. لكة المتحدة: ممثل المم

لكنني أفضل "سوف نناقش ما إذا كنا سنمارس هذا الدور بموجب الشروط المقرر  لي.

أنا متردد، ألنه قد يفهم من ذلك أننا ننوي  --إنني فقط  تحديدها على المستوى الداخلي".

 ولم نناقش ذلك بذلك التفصيل وما إلى ذلك. لكننا لم نتفق على ذلك. رسة هذا الدور.مما

 عذًرا. هل سقطت ما فوق الكرسي هناك؟ هذا ما أفضله.

 

 تقريًبا.   الرئيس شنايدر: 

 

 بالنسبة للمقترح الخاص بي؟   ممثل المملكة المتحدة:

 

 م إسبانيا ثم إيران.فرنسا ث سوف أعود فقط إلى مكاني.    الرئيس شنايدر:

 

والمقترح  في الوقت الحالي برجاء االحتفاظ بالمقترح األول. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ولكن ليس  --الثاني المقدم، أقترح أن نستبدل "يشير مجلس اإلدارة" بلفظ "نظر" 

 نظر. شكًرا. أنا غير موافق على اإلشارة إلى شيء ما. "يشير".
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 على األقل أنت متسق مع عدم الرضا عن "مالحظة" األشياء. شكًرا. ايدر: الرئيس شن

ألننا  هل يجب علينا ترك ذلك على هذا النحو وإعطائنا الوقت من أجل التفكير في ذلك؟

وأقترح أن نترك هذه العناصر التالية وأن  لن نتجاوز ربما هنا في الثواني القليلة التالية.

 البرازيل والهند. نعم. --البرازيل، الهند  ية.نتناولها في الجولة التال

 

بما أننا قد أكدنا في الجلسة السابقة، أعتقد أن رسالتنا إلى  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل البرازيل: 

وكما أشرت إلى  مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بحاجة ألن تكون في معزل.

تكون، لنقل، مجردة  GACلة من المناقشات السابقة داخل تلك المجموعة، فأي رسا

للتفسيرات المختلفة فسوف تعتنقها بعض المجموعات  --وتترك تفسيًرا مختلًفا ومفتوًحا 

بعض المجموعات داخل مجموعة عمل  --لنقل، سوف ينظرون إليها  --كما 

وبعد ذلك سوف يتم  GACالمجتمعات المتعددة على اعتبار أنها تردد من جانب 

التفسير الذي سوف يتالئم مع مصلحتهم وليس بالضرورة مصلحة  استعمالها، لنقل،

GAC. 

وعلى الرغم من أنني أتوجه  ومن ثم أود التأكيد من جديد على تأييدنا لإلصدار األصلي.

بالشكر إلى ممثل األرجنتين على مقترح "في النهاية"، إال أنني أعتقد أن هذه الكلمة، 

 شكًرا. ن ثم فإنني أود حذفها.وم لنقل، تضيف عنصًرا من عدم اليقين.

 

 ممثل الهند. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

ليس ما  نؤيد المقترح المقدم من هولندا مع تعديل طفيف للغاية فيما يخص التوصيات.  ممثل الهند:

 يخص.
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 أن نحذف "إلى".    الرئيس شنايدر:

 

 الصياغة تبدو جيدة. هذا صحيح.   ممثل الهند: 

 

 سويسرا. شكًرا.   : الرئيس شنايدر

 

 شكًرا.   ممثل سويسرا: 

وأود تقديم مقترح نصي آخر لكنه انعكاس أكثر، وأعتقد أننا كنا نناقش هذه المشكالت 

واآلن حان الوقت، أعتقد، التخاذ قرار على األقل  وربما لم نتفق على ذلك. لمدة طويلة.

ا أن مجموعة عمل كم حول ما تقترحه مجموعة عمل المجتمعات المتعددة علينا.

المجتمعات المتعددة تقترح علينا أن من بين المشاركين أصحاب القرارات الخمسة 

وسواء كنا نمارس ذلك الحق فهذه مشكلة أخرى يجب تقريرها على المستوى  كحق.

المضمن في العتبات واألعمال  --ولكن بالنسبة لقبول ذلك الحق، والذي  الداخلي.

 جب علينا أن نقول "نعم" أو "ال". ويجب أن نقرر اآلن.الخاصة بآلية المجتمع، ي

 وسواء كان ذلك بطريقة أو بأخرى، لكن يجب علينا أن نعطي إجابة واضحة على ذلك.

وال يمكننا أن نقرر فيما بعد ما إذا كنا نريد قبول ذلك الحق "نعم" أو "ال". يجب أن 

  نقرر اآلن.

 نعم أو ال. يجب أن نقرر اآلن.

لمخصص لنا هو لتقرير ذلك فيما بعد، على المستوى الداخلي حول إن الوقت ا

الشكليات، وحول اإلمكانيات، وعلى الطريقة، وحول الطريقة التي يمكن أن نمارس بها 

ذلك الحق، سواء لمرة واحدة من بين ألف أو إذا كان حسب كل حالة على حدة، لكن 

جتمعات المتعددة وهيلك المقترح لكن مجموعة عمل الم هذه مسألة داخلية بالنسبة لنا.
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ألنه إن لم نفعل فلن  المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بحاجة إلى إجابة.

 يكون للعتبة وهيكل ذلك المقترح أية جدوى.

 شكًرا.

 

أعتقد أن لرأيك وجهاة هنا، على الرغم من أنني يجب أن أقول بأننا غير  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 بة اآلن في غضون نصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك.مضطرين لإلجا

 كندا وبعد ذلك ننتقل إلى الجزء التالي.

 

وأنا أجد أن هذا األمر محير من حيث الرغبة في تقديم بيان  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل كندا:

 1حول الحصول على دور تقريري في حين ال نتفق في حقيقة األمر على التوصية 

تحددان آلية تمكين المجتمع، وكما هو الحال اآلن بالنسبة  2و1وصية إذن الت .2و

 فنحن نقول فقط أننا نعترض على االجتزاء. .2و 1لبياننا، فقد التزمنا الصمت حيال 

 .2و 1ونحن ال نصادق في حقيقة األمر على هيكل التوصية 

ئذ أننا سوف إذن من المثير للفضول إلى حد ما الكيفية التي يمكن أن نقول بها عند

 1نشارك كجهة فاعلة ذات قرار عندما ال نقول أننا نتفق في حقيقة األمر مع التوصية 

 وأعتقد أن هذا متناقض إلى حد ما. .2و

 شكًرا.

 

وأعتقد أن هذا هو السبب في أن أسبانيا في مرحلة سابقة كانت تحاول القول بأننا  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

من أجل التوصل إلى دعم أساسي من حيث  11لتوصية وا 10إلى  1نؤيد التوصية 

حول حقيقة أن هذه اآللية يجب أن تكون  --المبدأ حول اآللية وحول حقيقة أن هذا 
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وبعد ذلك يمكننا التفكير حيال تقييد االعتراض  موجودة وحول الهيكل الخاص باآللية.

 ا منذ زمن.وأعتقد أن هذه مسألة طرحها ممثل أسباني أو عدم دعم االجتزاء.

لدى خمس طلبات أخرى  --لكنني أرى أن نتوقف هنا ونعطي مساحة للتفكير، ألن 

اسمحوا لنا أن نتوقف هنا ونعطي ذلك  لنتوقف عند هذا الحد. للحصول على الكلمة.

 قدًرا من الوقت لالستراحة، هذا اقتراحي، ألنني غير متأكد مما إذا كنا قد حللنا ذلك.

لقد حصلت على الكثير، لكن هذا  حسًنا. د الكثير من الوقت؟ممثل السويد، أنت تري

 حسًنا. حسًنا. يكفي.

 

أريد فقط اإلشارة إلى ما ذكرناه حيال مقترح أسبانيا في السابق بأن ذلك تم إهماله ألنه   ممثل السويد:

في أقواس أو أًيا  3و 1أو  3شرطة مائلة  1ويجب أن تكون  لم يتم إظهاره في النص.

وال أدري السبب في إهمال ذلك،  ن هذا البديل لم تتم اإلشارة إليه في النص أبًدا.كان، أل

لكنني أتفق تماًما مع المقترح المقدم من كندا الذي قيل للتو ومقترح أسبانيا الذي قيل في 

 السابق.

 هل أنت معي؟ .10إلى  3شرطة مائلة  1ومن ثم يجب علينا قول 

 

الشرطة األخرى المائلة، أًيا كان  --صغيًرا ونضع الشرطة المائلة  إذن نضع قوًسا  الرئيس شنايدر:

 هذا، نعم. اسمها باإلنجليزية.

 وسوف أفكر في ذلك إلى الجولة التالية، هذا قولي.

وأنا أقترح أنه يجب علينا االنتقال إلى البند التالي ألن لدينا بنوًدا أخرى سوف تستغرق 

 ريقة عمل ذلك.ومن ثم سوف نتعرف على ط بعض الوقت.

 أن نضع ذلك في أقواس ولن نصاب باالرتباك. بعد ذلك لدينا هذين البديلين، ربما.

 لدينا موضعين لعبارة "فيما يخص". أعني "فيما يخص".
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لكن ال يمكننا أن  .10إلى  3أو من  10إلى  1إما أن نقول من  ال، هذا غير منطقي.

  قًيا.هذا ليس منط عذًرا. .10إلى  3إلى  1نقول من 

لقد كنت أقول فقط أن لدينا فقرتان تبدأ كل  إذن ما أحاول قوله هو أن ذلك كان صحيًحا.

وهذان بديالن لم يتم االتفاق عليهما إلى اآلن، وقد كنت  منهما بعبارة "فيما يخص".

بالمناسبة، تم  --لكن الشرطة المائلة، التي  أطلب من توم وضعهما بين أقواس في ذلك.

لكن  " و"روزز" مرة أخرى، لكن هذا عنصر آخر في الشرطة المائلة.توحيد "جانز

في أقواس وبعد ذلك نضع البديلين اللذان يبدآن بعبارة  3أو  1اسمحوا لنا أن نضع 

 "فيما يخض" في أقواس ونتابع العمل، رجاًء.

 إيران. حسًنا. ال، فال يمكننا المضي قدًما. هل يمكننا أن ننتقل؟

 

، وبعد ذلك نشير إلى االجتزاء 12إلى  1لدينا التوصية  3أو  1 ي الرئيس، عذًرا.سيد  ممثل إيران:

يجب أن نتجاوز ذلك ونقول "نرى الفقرة التالية فيما يخص  في الفقرة الالحقة.

مقبولة،  11جميع التوصيات باستثناء  .3أو  1االجتزاء". ومن ثم ال يمكننا القول 

، 12و 10إلى  1ومن ثم نقول  قرة بعد ذلك.وفيما يخص االجتزاء، ننتقل إلى الف

 .2و 1ونضيف "ننظر إلى الفقرة التالية بالنسبة لعملية االجتزاء"، التوصية 

 لذا برجاء وضع ذلك.

 

 --إيران     الرئيس شنايدر:

 

 أجل.    ممثل إيران:

 

 -- 10إلى  1القول  نفكر اآلن فيما إذا كان يجب علينا .10إلى  3النص القديم قال  --  الرئيس شنايدر:
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 نعم.    ممثل إيران:

 

 .10إلى  3أو  --   الرئيس شنايدر: 

 

 .2و 1باإلضافة إلى إشارة إلى االجتزاء، وهو  10إلى  1ال،     ممثل إيران:

 

إذا قبلتم جميًعا وجهة نظر إيران، إذن فسوف  يمكننا المحاولة. هذه هي وجهة نظرك.  الرئيس شنايدر:

نحدد بأن هناك عدم  --، وأن نقول 10إلى  1هل يمكننا قبول  قوس.نتخلص من هذا ال

 هذا هو اقتراحكم. اتفاق طفيف حول مسألة االجتزاء؟

 

، والقول "راجع الفقرة التالية مع الرجوع 12و 10إلى  1سيدي الرئيس، أقترح بعد   ممثل إيران:

 إلى االجتزاء".

 

هل يمكننا  التالية ألنهم سوف يواصلون المغادرة.نعم، سوف ينظرون إلى الفقرة   الرئيس شنايدر:

  استبعاد عبارة "راجع الفقرة التالية" ألن هذا هو ما يلي بعد ذلك.

 

 لم يتم االتفاق على مسألة االجتزاء. لم يتم االتفاق عليه تماًما. 2و 1توفير  -- 2و 1  ممثل إيران:

 ومن ثم يجب علينا استثناء االجتزاء.

 

 نعم.    الرئيس شنايدر:
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 ممثل البرازيل ثم باراغواي.

 

أعتقد أن الطريقة الصحيحة في إظهار النص هو أن نقول  شكًرا سيدي الرئيس.  ممثل البرازيل:

وبعد ذلك نضع  .1يجب أن نضع قوس حول  .1، مع وضع أقواس حول 1التوصيات 

ل بأن هذان والقو أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب بها إظهار ذلك. .3قوًسا لرقم 

 ال، مطلًقا. بديالن لذلك.

 

 شكًرا لك، ممثل البرازيل. هذا ما كنت أقوله من أجل وضع ذلك إلى حد ما في النص.  الرئيس شنايدر:

 

أعتقد أن الخيار المقترح من جانب إيران غير مقبول  وهناك نقطة أخرى أود ذكرها.  ممثل البرازيل:

 3نشير إلى التأييد، أي التأييد الكامل للتوصيات فنحن نعتقد أنه يجب أن  بالنسبة لنا.

فهذا ال يعني أنهم يحظيان بالتأييد، لكننا نعتقد أن من  2و 1وفيما يخص  .12و 10إلى 

، هناك مشكلة حول مسألة االجتزاء وال تحظى 2و 1المهم أن نقول أنه فيما يخص 

فنحن في  تناقًضا.هذا ليس  --وعلى الرغم من ذلك أعتقد  باإلجماع في المجموعة.

بعض األحيان ال نتعرض للتضارب بصفة أساسية ولكن يجب أن نحقق قدًرا من 

ويجب علينا القول بأن هناك  اإلبداع، وقدر من الغموض البّناء، إذا كنتم تفضلون ذلك.

 مشكلة ما، أال وهي االجتزاء، لكن هذا ال يعيق نيتنا المشاركة في آلية التمكين.

ومرة أخرى، فقد حاولنا في البداية  --هي إال طريقة واحدة جربناها  وأعتقد أن هذه ما

ونعتقد أنه في النهاية، يجب علينا النظر  أن نقترح ذلك كصياغة تتناول مخاوف الجميع.

يجب علينا القول بأن هذا هو الشيء  --وال أعتقد أن تلك  إلى ذلك كحزمة واحدة.

وأنا أريد أن أكون واضًحا للغاية  على كل شيء.الوحيد المتفق عليه إلى أن يتم االتفاق 

من أنه ال يوجد هناك اتفاق على أي شيء إلى أن نحصل على النص الكامل وأن تكون 

 كافة العناصر في موضعها.
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ومرة  للسجل، هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع ذلك. --ومن ثم أعتقد أن هذا 

ودة، وكافة المخاوف موجودة، وأنه يمكننا أخرى، نريد التأكد من أن جميع الموافق موج

إرسال الرسالة األكثر إيجابية قدر اإلمكان ولكن دون محاولة إخفاء أو تعتيم الفروق 

ألنني أعتقد أن هذا هو الهدف  وفي النهاية، ال نعترض على المقترح. بين المجموعة.

 د أي منه.ولكن أقترح أن نحاول نتصنع التوصل إلى إجماع متى لم نج المشترك.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل البرازيل.    الرئيس شنايدر:

لننتقل إلى موضوع  من الواضح أننا لم نحقق أي إجماع. وال أريد إطالة هذه المناقشة.

 يجب التفكير في ذلك والقيام بمحاولة أخرى. آخر.

إذن  .ليهاولن نقوم بحل هذه المسألة اآلن قبل أن تقترب العناصر األخرى من االتفاق ع

وسوف تعاود الظهور في  لدينا هذا النص الموضوع بين أقواس. أقترح المتابعة، رجاًء.

 برجاء المتابعة. اإلصدار التالي الذي يحتوي على أقواس أقل من هذا، العنصر السابق.

 ، أعتقد ذلك، أليس كذلك؟4الجزء الثاني من العنصر  --العنصر 

 نعم من فضلك توم.

التوصل  GACوعلى الرغم من ذلك، تعذر على  الي في قراءات النص:أما المكون الت

 إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة ذات الصلة بتلك التوصيات.

 لكن الرجاء في هذا البند وليس في البند السابق. ممثل إيران وممثل باراغواي.

 

 ك" تقصد؟أي "تل سيدي الرئيس في البداية "تلك" غير واضحة.    ممثل إيران:
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على الرغم من ذلك غير قادرة"، ننتقل على  GACربما إذا كانت هذه الفقرة، "كانت 

 ، سوف يكون ذلك أكثر وضوًحا.12إلى  1الفور بعد الفقرة ذات الصلة بالتوصية 

التوصل إلى إجماع حول آلية االجتزاء  GACوعلى الرغم من ذلك، تعذر على 

 .2و 1ونقل ذلك مباشرة بعد التوصية  2و 1المقترحة ذات الصلة بالتوصيات 

 .2و 1إذن بدالً من "تلك التوصيات" برجاء استخدام التوصية 

 

أعتقد أن هذا األمر  وهي موجودة في العبارة السابقة. 2و 1كافوس "تلك" تشير إلى   الرئيس شنايدر:

ير إلى في كال البديلين اللذان يبدآن بعبارة "فيما يخص"، نش --لدينا  واضح تماًما.

وأعتقد أن هذا معقول إلى  والعبارة التالية، هناك "تلك" تشير إلى تلك. 2و 1التوصية 

 اسمحوا لنا أال نقضي الوقت في ذلك. هذه هي التفاصيل. حد كبير.

 

 فنحن نتحدث حول تأييد كافة التوصيات. برجاء التكرم بالحصول على تركيب أفضل.  ممثل إيران:

 ، لدينا مشكلة في مسألة االجتزاء.2و 1التوصية  .11نستثني  ونؤيد الجميع، وبعد ذلك

 هذه صياغة أفضل. إذن لم ال نضع هذه العبارة بعد تأييد كافة التوصيات؟

 

 --مقترحك هو أن نضع     الرئيس شنايدر:

 

 )الميكروفون موقوف(.   ممثل إيران: 

 

ن نقول أي التوصيات التي نؤيدها، وهذا الهدف من ذلك هو أنه ليس لدينا إجماع في أ  الرئيس شنايدر:

هل هناك مقترح لوضح  يجعل هذه المسألة صعبة إلى حد ما لكي أكون صريًحا معك.

في مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ودعم  GACهذه العبارة "بعد نظر 
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على  GAC، وبعد ذلك نقول "تعذر على 12و 10التوصيات" سواء كان العدد إلى 

هل هذا ما تريدون  ذلك التوصل إلى إجماع حول المقترح" وما إلى ذلك.الرغم من 

 مشاهدته؟

 

 اسمحوا لي أن أفسر ما أقول.    ممثل إيران:

 

 أجل.    الرئيس شنايدر:

 

إلى  1في مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وتؤيد التوصية  GACنظرات   ممثل إيران:

 .11باستثناء التوصية  12

االتفاق على مسألة  GACنضع عبارة "وعلى الرغم من ذلك تعذر على وبعد ذلك 

 ".2و 1االجتزاء في التوصية 

ونحن نفسر  دفعة واحدة. 11، باستثناء 12إلى  1ومن ثم نتعامل مع جميع التوصيات 

 .2و 1الموقف والسبب في التعرض لصعوبة في التوصية 

إذن ما السبب  س لدينا أي مشكلة.وبعيًدا عن ذلك، لي فقط هي االجتزاء. 2و 1مشكلة 

 فهذا تركيب أفضل، سيدي الرئيس. في تجميع ذلك مًعا؟

 

 هال قمنا بتجربة.    الرئيس شنايدر:

 

 هل يمكنك تجربة ذلك؟    ممثل إيران:
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 أقترح نسخ/لصق ذلك بحيث ال نفقد ما لدينا اآلن.    الرئيس شنايدر:

 نسخ النص اآلخر. نعم. مؤشر الماوس فوقه.ومن ثم يتم نقل ذلك بعد المكان الذي يقف 

إذن أرجو منك ممثل إيران صياغة ذلك بشكل مرتب فقد انتهينا من النص اآلخر بشكل 

 مرتب.

 

 .2و 1التوصية  فلم تعد "تلك" بعد اآلن. .2و 1برجاء استبدال "تلك" بلفظ التوصية   ممثل إيران:

 .11باستثناء  12إلى  1التوصية 

 شكًرا.

 

 هل هذا هو مقترحك؟    شنايدر:الرئيس 

 

بعد ذلك ننتقل إلى  .11وبعد ذلك على الفور يجب علينا التعامل مع التوصية  نعم.  ممثل إيران:

 12إلى  1في البداية التوصية  يجب معاملة التوصيات مًعا. المشاركة في القرارات.

 االجتزاء هنا. 2و 1بعد ذلك مشكلة التوصية  .11باستثناء 

نعم  .11ونقول بأنه لم يتحقق أي إجماع حول التوصية  11، نتناول التوصية وبعد ذلك

 هذه صياغة أفضل.

، ليس هناك 11فيما يخص التوصية  ، برجاء تناول ذلك توم.11وفيما يخص التوصية 

 برجاء استثنائها. إجماع.

 

وآخرون  وسهم نفًيا.كافوس، المسألة هي أن لدينا أشخاص يلوحون بأيديهم ويهزون رؤ  الرئيس شنايدر:

وقبل أن ندمر كل شيء ونصاب بالتخبط، اسمحوا لي أن نحصل  يومئون بالموافقة.
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على وجهة النظر األولى، معي كل من البرازيل باراغواي والسويد وفرنسا حول 

ويجب علّي البدء ألنني لم  المقترح المقدم للتو من كل من غيران والنرويج واليابان.

 أدّون ما أقول.

 أنا أومئ برأسي. ممثل البرازيل، تفضل. ن معي البرازيل وباراغوي.إذ

 

مرة أخرى، سيدي الرئيس، أعتذر عن التعليق على ذلك، لكنني أعتقد أنه يجب  شكًرا.  ممثل البرازيل:

أعتقد أن أي مقترح يأتي من وفود أفراد  أن نكون واضحين للغاية حيال طريقة العمل.

 لكن ال يجب أن يؤدي بنا ذلك إلى حذف اإلصدارات السابقة.يجب أن يتم االهتمام به و

هل يمكنك التكرم  --أعتقد أن السابق  إذن إذا كان لي أن أنظر في النص، رجاًء.

 باالنتقال إلى بند آخر؟

 .12إلى  3أو  12إلى  1أعتقد أن لدينا بشكل واضح خيار بين القول، التوصية  أجل.

غير مقبول بالنسبة للوفد  12إلى  1أن أستوضح ذلك وأنا أريد  يجب االحتفاظ بذلك.

ومن ثم يؤسفني القول بأنني أعتقد أن ذلك المقترح المقدم من السيد كافوس  الخاص بي.

ومن ثم أعتقد  فهي خيارات يجري النظر فيها. فلم يتم قبوله. غير مفيد في ذلك السياق.

يجب أن تكون متوفرة  بل أن من غير المنصف حذف الخيارات التي كانت موجودة.

 للجميع من أجل التعرف على ماهية المشكالت وليس تصنع محاولة التعامل مع األعلى.

على الرغم من ذلك غير قادرة  GACوفي نفس المسار، المقترح المقدم بنقل "كانت 

يمكن أن يظل  --فنحن ال نقبل بأن ذلك يجب أن يكون  على التوصل" غير مفيد.

ولكن في نفس الوقت، يجب أن نحتفظ بعد الفقرة التي أجريناها في كاحتمالية واحدة، 

 ويجب اإلبقاء عليها هنا أيًضا. .2و 1البداية، الفقرات الخاصة فيما يتعلق بالتوصية 

ومن ثم إذا كان نريد تولي والحصول على احتماليات يجري عرضها، فيجب علينا 

لك، سوف نظل طيلة الوقت ننقل االحتفاظ بتلك التي جرت مناقشتها بتوسع؛ وخالف ذ

 ومرة أخرى، هذا األمر غير مفيد للعملية. األهداف.

 شكًرا.
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اإلصدار السابق قال  إذن فلم نفقد كل شيء. إذن ممثل البرازيل، لقد طرحتنا إصدارين.  الرئيس شنايدر:

 .11باستثناء  12إلى  1، والبديل هو 12و 10إلى  3 -- 12ثالثة إلى 

الذي قمنا به هو االنتقال إلى أعلى تلك العبارة حتى اآلن من األسفل والشيء الوحيد 

وأنا أواصل مع القائمة الخاصة  .2و 1حيث إن العبارة التالية مع استبدال تلك بالبند 

 باراغواي وفرنسا والسويد واليابان وهولندا. بي.

 

 )الميكروفون موقوف(.  متحدث غير معروف: 

 

 عفًوا؟    الرئيس شنايدر:

 

 )الميكروفون موقوف(.  متحدث غير معروف: 

 

فهو خيار باالنتقال إلى أعلى العبارة التي تقول "وعلى  ال، أعتقد أن ذلك جيد. عذًرا.  ممثل البرازيل:

يجب أن تكون موجودة ألنها مقترح من كافوس،  ".GACالرغم من ذلك تعذر على 

 --خيار بإدراج تلك الفقرة بعد  ولكن في نفس الوقت، يجب علينا اإلشارة إلى أن هناك

 ".2و 1نعم، بعد الفقرة التي تقول "فيما يخص التوصية 

 إذن يجب أن يظهر ذلك في جزأين. لذلك اسمحوا لنا بأن نعتنق أفكاًرا ونحذف أخرى.

 نعم هذا، وبعد ذلك يمكننا نسخ ولصق الفقرتان أدناه، رجاًء.

 

 حسًنا.    الرئيس شنايدر:
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 باراغواي.

 

 لقد اختلط علّي األمر في حقيقة األمر إلى حد ما. شكًرا سيدي الرئيس.    باراغواي: ممثل

وإذا سمحتم لي  وكما تعلمون، في مكان ما بين االثنين. اقتراحي كان أبسط من ذلك.

إلى الفقرة األخرى،  --بالقراءة سيدي الرئيس، فأنا بحاجة إلى للعودة مرة أخرى إلى 

عن  GAC، تعبر 2و 1ص، "وفيما يخص التوصية رقم وسوف يكو الن رغم ذلك.

رغبتها واستعدادها للمشاركة في آلية المجتمع صاحب الصالحيات بموجب الشروط 

المقرر تحديدها على المستوى الداخلي"، أو التي تتقرر داخلًيا، على الرغم من الرغبة 

لتوصل ا GACوبعد ذلك نواصل "وعلى الرغم من ذلك، تعذر على  في وضع ذلك.

 إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة ذات الصلة بتلك التوصيات".

ومن ثم فإننا نمحو من الناحية األساسية المشاركين أصحاب القرارات حيث إن ذلك من 

 األشياء المقرر تحديدها، من وجهة نظري.

 شكًرا سيدي الرئيس.

 

األشياء هنا وهناك ال يغير شيًئا سواء كان  نقل اسمحوا لي أن أتقدم بفكرة. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

وأنا غير متأكد مما  الكلمات مفضلة أو غير مفضلة للبعض بإدراجها أو التخلي عنها.

األمر الوحيد هو أننا ال نستطيع رؤية الصورة األكبر  إذا كان من المعقول نقل الفقرات.

 للمسألة.

أو  --خذ استراحة لمدة عشر دقائق ولم ال نأ إذن ربما يكون قد وصل بعض الطعام هنا.

 نأخذ استراحة كبيرة من هذه المسألة برمتها وننتقل إلى بند آخر ونستعرض بقية النص.

أنا ال أرى أي مغزى من مواصلة ذلك ألن يزاد تعقيًدا أكثر وأكثر، لكنني غير متأكد 

هو إما أن  إذن اقتراحي ممن لديه اإلشراف وما هو المقترح الذي لدينا وما إلى ذلك.

 نأخذ استراحة أو نواصل القراءة الثانية للمسألة بالكامل وبعد ذلك نأخذ استراحة.
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 استراحة؟ استراحة؟ القراءة الثانية؟

هل نحن بحاجة إلى إجماع بالكامل على الحصول على استراحة أم ال بأس باإلجماع 

 البسيط؟

كنها سوف تكون استراحة أعتقد أننا حصلنا على إجماع بسيط للحصول على استراحة ل

 عشر دقائق، بعدها بربع ساعة. قصيرة.

 شكًرا.

 ]استراحة الحتساء القهوة[

  

  

 سوف نواصل عملنا. السادة الزمالء، برجاء الجلوس في مقاعدكم. حسًنا. الرئيس شنايدر: 

إذا لم أكن مخطًئا أنا وتوم، وهو ما لم يحدث مطلًقا، بعيًدا بعض االستثناءات،  حسًنا.

  ، والذي يحتوي على عبارتين.4إذن فإننا في المربع الثاني تحت العنصر 

التوصل إلى إجماع  GACالعبارة األولى نصها، "وعلى الرغم من ذلك، تعذر على 

حول آلية االجتزاء المقترحة ذات الصلة بتلك التوصيات". واسمحوا لنا أال نناقش كلمة 

 ستبدو عليه الفقرة السابقة."تلك" رجاًء، ألن ذلك سوف يتوقف على ما 

، لم يتحقق إجماع عليها 11وبعد ذلك العبارة الثانية ونصها، "فيما يخص التوصية 

 " مع أقواس أو بدون أقواس تأتي بعدها.GACداخل 

ومن ثم تلك العبارة، أو العبارة األولى نصها، "وعلى الرغم من ذلك، تعذر على 

GAC اء المقترحة ذات الصلة بتلك التوصيات".التوصل إلى إجماع حول آلية االجتز 

وكما قلت، برجاء ترك "ذات الصلة بتلك التوصيات" ألن ذلك هو اإلشارة المنطقية لما 

 GACهل أنتم موافقة على قول، "وعلى الرغم من ذلك، لم تكن  سوف يكون قبل ذلك.
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ا يشير بشكل أعتقد أن هذ قادرة على التوصل إلى إجماع حول آلية االجتزاء المقترحة"؟

 ممثل الدانمرك وإيران، تفضل. أو بآخر إلى حقيقة أنه ال يمكننا تغيير ذلك.

 

وفي الفقرة التالية  فنحن نقول "تعذر التوصل". ال بأس، لكن نقطة تخص الصياغة. ممثل الدانمرك: 

وأنا أقترح أن نستبدل "تعذر الوصول" بكلمة "بدون"، بحيث  نقول، "بدون إجماع".

 ر.تكون أقص

 

 هال تفضلت بتكرار ما قلته مرة أخرى؟ عذًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 ، رغم ذلك، أي إجماع".GAC"لم تحقق  لقد كنت آكل.    ممثل الدانمرك:

 

 ، رغم ذلك، أي إجماع".GAC"لم تحقق     الرئيس شنايدر:

 

 لم تتوصل إلى إجماع.  نعم. GACنعم،     ممثل الدانمرك:

 

 أعني فيما يخص المادة؟ هل هذا األمر مهم حًقا؟   الرئيس شنايدر: 

 

 أنتم تستخدمون نفس الكلمات كما في الفقرة التالية.   ممثل الدانمرك: 

 

 نعم، ومعنا هنا أيًضا. --في الفقرة األولى  GACلكن األهم هو أن لدينا   الرئيس شنايدر:
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د ما، لكنها لن تغير اسمحوا لنا أن نشير إلى أننا سوف نحاذي الصياغة إلى ح حسًنا.

 في حقيقة األمر من النقاط العالقة.

 

 ال.   ممثل الدانمرك: 

 

لكن هل أنتم موافقون على إقرار أنه ال يوجد إجماع في أي شكل من األشكال حول آلية  الرئيس شنايدر: 

 ممثل إيران، تفضل. شكًرا. هل هذه فكرة مقبولة؟ االجتزاء المقترحة؟

 

 أتفق مع ذلك. نعم.    ممثل إيران:

 

الن الجزء الرئيسي هو أننا لم  إذن في الوقت الحالي، هل يمكننا ترك العبارة كما هي؟ الرئيس شنايدر: 

، 11فيما يخص التوصية  التالي: شكًرا. حسًنا. نحقق إجماًعا حول موضوع االجتزاء.

 هل هناك وجهات " مع أقواس أو بدون أقواس.GAC"لم يتحقق إجماع عليها داخل 

نوافق على إقرار أنه لم يتحقق أي إجماع فيما يخص  نظر حول هذا الموضوع؟

 إيران. أيًضا". 11التوصية 

 

لكن في مكان ما يجب علينا أن نقول أيًضا أننا لم نحصل  ال أرى مشكلة في ذلك. نعم. ممثل إيران: 

يجب ذكر ذلك  .ICANN NTIAعلى أي اعتراض على تقديم تلك التوصية إلى 

ال يمكننا القول بأننا لم نحقق أي  وهذا هو العنصر الرئيسي في ذلك. واضح.بشكل 

ال تعبر عن أي اعتراض على  GACومن ثم يجب علينا القول بأن  وماذا إذن؟ إجماع.

ومن ثم يجب علينا أن نذكر  .ICANNنقل أو إرسال هذه التوصية إلى مجلس إدارة 

 كًرا.ش سواء هنا أو في مكان آخر. ذلك كجزء ثان.
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لكن إذا لم نحقق  أقترح أننا لسنا بحاجة إلى ذلك. لكن هل نحن بحاجة إلى أقواس؟ وسوف يأتي ذلك. شكًرا. الرئيس شنايدر:  

 نعم. شكًرا. حسًنا. إذن هل يمكننا إزالة األقواس؟ أي إجماع، فهذا يعني أننا لم نحقق أي إجماع.

على األقل هذا ما  ص من األقواس.وليس التخل عذًرا. التخلص من النص في األقواس.

 شكًرا لك، توم. كنت آمل الوصول إليه في اتفاق على ذلك.

ومن ثم سوف نستعرض الصياغة الفعلية فيما يخص ما إذا كنا سنقول لم يكن، لم  حسًنا.

  اتفقنا؟ سوف نقوم بتسوية ذلك الحًقا. --تحقق، تعذر 

 .5العنصر رقم 

يقرأ ذلك على مسامعكم بحيث يكون أمامنا الوقت هل لي أن أطلب ربما من توم أن 

إذن توم، برجاء قراء ذلك بحيث نتعرف على ماهية  الكافي لتحضير أذهاننا لذلك.

 النص الموجود داخل أقواس وشرطات مائلة.

 

النص في الوقت الحالي يقرأ كالتالي، "حيث إن بعض أو غالبية  شكًرا لك، توماس. توم ديل: 

ن قبولها أو تأييدها الكامل للمقترح ككل، بعض الوفود أو وفود الوفود قد عبرت ع

أخرى في ضوء مخصص األقلية لم تكن في مركز الموافقة أو عبرت عن وجهة 

نظرها بأن تضمين بعض المقترحات المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

ليس هناك  .من شأنه وضع قدرتهم على الموافقة على المقترح بالكامل على المحك

 على المصادقة أو على المقترح أو رفضه بالكامل". GACإجماع في 

 

 شكًرا. ممثل فرنسا.    الرئيس شنايدر:
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وأعتقد أن الصياغة يمكن  فرنسا تؤيد المقترح المقدم من نيوزلندا. شكًرا سيدي الرئيس. ممثل فرنسا: 

وأنا ال أعتقد أن التأييد الكامل  .أن تكون مفيدة ألنها من األشياء التي استخدمناها بالفعل

  وأعتقد أن التحدث حول القبول سوف يكون كافًيا. أمًرا مقبوالً.

 وال يجب علينا التحدث حول بيان األقلية، ألننا ذكرنا ذلك بالفعل في فقرة ما أخرى.

وحتى نهاية الفقرة، أعتقد أن في بداية الفقرة يجب  إذن يجب علينا حذف "بيان األقلية".

ألنه إلى حد ما نوع من النتائج، نتيجة منطقية أشرنا منها  أن نضمن الكلمة "ومن ثم".

فيما يخص هذه العبارة، لكي نكون أكثر دقة، فإننا نحاول أن نظل مع البيانات  من قبل.

المحادية والواقعية، مع عدم اتخاذ مواقف، ونحاول وصف واقع المداوالت التي نجريها 

وبالطبع  على قبول المشروع بالكامل. GACس هناك إجماع داخل ولي في هذه القاعة.

وهذا هو السبب في أننا نشير إلى ذلك في فقرات  هناك بعض التوصيات التي نؤيدها.

 .GACولكن على اإلجمال، ليس هناك إجماع على قبول هذا المشروع داخل  أخرى.

ألنني على  م إثبات ذلك.وإذا ما رأت الوفود االخرى بأن هناك إجماع، فإنني أود منه

 المستوى الشخصي أعتقد أنه ال يوجد أي إجماع.

 

 ممثل أيرلندا يطلب الكلمة.   الرئيس شنايدر: 

 

وأن أوصل وجهة نظرنا حول  6و 5أريد فقط أن أقدم مالحظة سريعة حول العنصر   ممثل أيرلندا:

  إرسال التقرير.

وأتساءل عما إذا كان  .4إلى  1العناصر  أنا مدرك للتفاصيل التي تم تقديمها بالفعل في

لدي  مًعا بطريقة دقيقة ووافية وبسيطة. 6و 5باإلمكان إيصال المعنى بالنسبة للعنصر 

 --"على الرغم من تفاوت اآلراء"  وقد يكون ذلك مفرًطا في التفاؤل. صياغة مقترحة.
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 نعم. وف يكون هناك مقترح بديل.ومن ثم س انتظر قليالً إلى أن يصبح توم جاهًزا.  الرئيس شنايدر:

 برجاء البدء. حسًنا.

 

أي اعتراض على نقل  GAC"وعلى الرغم من التفاوت في اآلراء، لم يكن لدى   ممثل أيرلندا:

ومرة أخرى، سامحوني إذا كان  نقطة. ".ICANNوإرسال المقترح إلى مجلس إدارة 

 ا الكم بكلمات قليلة.من المفرط في التفاؤل االعتقاد بأنه يمكننا القيام بهذ

 

ما الذي يستبدل السادسة أو الخامسة أو كالهما أو  أيرلندا، ما الذي سيستبدله ذلك؟ الرئيس شنايدر: 

 نريد فقط أن نستوضح هذه المسألة. أجزاء منهما؟

 

 كنت أهدف إلى أن يستبدلهما مًعا.    ممثل أيرلندا:

 

 ؟6و 5   الرئيس شنايدر: 

 

 م.نع    ممثل أيرلندا:

 

 والسؤال هو: هذه هي الحقيقة. سوف يكون ذلك قدًرا كبيًرا من توفير الكلمات. حسًنا.  الرئيس شنايدر:

إذن اسمحوا لي أن  هال قمنا بتجربة. سوف ننظر في هذا األمر. هل هذا مقبول؟

، يكون النص فقط، "على الرغم من 6و 5وبدالً من  أستغرق قليالً للنظر في ذلك.

فسوف نكون بحاجة إلى فاصلة  --لم  GAC" أو GACاآلراء في وجود فارق في 
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"وعلى الرغم من التفاوت في اآلراء، لم يكن  أو سيكون من الصعب القراءة. هناك.

 ".ICANNأي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى مجلس إدارة  GACلدى 

 البرازيل.

 

وكما قلت من قبل، لقد  و غير مقبول تماًما.لقد أعطينا ذلك بالفعل دراسة واعية، وه ممثل البرازيل: 

ومن المهم توثيق تلك الفوارق للوفد الخاص بي وللوفود  حاولنا توثيق الفروق.

وبعد توثيق هذه الفوارق، يمكننا اإلشارة إلى عدم وجود اعتراض على عملية  األخرى.

  اإلرسال.

وال نوافق  موافقة المطلقة.ولكن، أود فقط أن أقول، سوف يكون ذلك مقابالً إلى حد ما لل

وبالنسبة للوفد الخاص بي، هذا غير مقبول  هذا غير مقبول. --وال نعتقد أن  على ذلك.

 شكًرا. على اإلطالق.

 

 ممثل فرنسا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

من الصعب بالنسبة لي قبول هذه العبارة، ألنني ال أعتقد أن  شكًرا سيدي الرئيس. ممثل فرنسا: 

GAC  وأعتقد  االعتراض من عدمه على هذا النقل. --لديها صالحية االعتراض أو ال

ويمكن لـ  أن هذه الوثيقة تستوفي طلًبا مقدًما من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

GAC .لكن اإلجابة هي أنه ال يوجد هناك إجماع  المصادقة على هذا المقترح بالكامل

والستبدال ذلك، ربما  المفيد تضمين هذه العبارة. ومن ثم سيكون من غير للقيام بذلك.

تتواصل بأن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى مجلس إدارة  GACيمكننا القول بأن 

ICANN. 
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 إيران. شكًرا لك، ممثل فرنسا.   الرئيس شنايدر: 

 

 --اقترحت وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى العبارة الكبيرة، فقد  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ومع بينا "بعض"، ربما تكون على  لقد ناقشت مع نيوزلندا التي اقترحت كلمة "بعض".

"حيث إن،  جاهزة للتكرم بسحب كلمة "بعض" و"بعض" واإلبقاء على العبارة كما هي.

قبول هذا المقترح  غالبية الوفود تعبر عن قبولها للمقترح" يجب حذف "الدعم الكامل".

األمر بهذه  فود لم تكن في موقف المصادقة على المقترح بالكامل"."بعض الو بالكامل.

ليست هناك إشارة إلى األقلية، وليست هناك  ليست هناك إشارة إلى األقلية. البساطة.

 إشارة إلى الدعم الكامل، وليست هنك إشارة إلى "بعض" و"بعض". 

ل، لم تكن بعض إذن مرة أخرى، "حيث عبرت غالبية الوفود عن قبولها للمقترح كك

 الوفود االخرى في موقف المصادقة على المقترح".

 األمر بسيط للغاية.     

 

 --نحن نقوم بالنسبة وجعل     الرئيس شنايدر:

 

 برجاء وضع "دعم كامل". --يرجى حذف كلمة "بعض". عبرت     ممثل إيران:

 برجاء حذف "أخرى" وشرطة مائلة، السطر األول.

 ي موقف المصادقة"."وفود أخرى لم تكن ف

 "لم تكن في موقف المصادقة". احذف كل شيء.

 كل ذلك. احذف "بيان األقلية" وما إلى ذلك.

 احذف "للمصادقة على المقترح". وبعد ذلك المقترح. للمصادقة.
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 واحذف "الكامل"، رجاًء. وحذف البقية. احذف "المقترح الكامل".

بعض الوفود عن قبولها للمقترح  "حيث عبرت واحذف األقواس المربعة والمحتوى.

ككل، لم تكن بعض الوفود االخرى في موقف المصادقة على المقترح". بسيطة ودقيقة 

 ووافية.

 

ممثل الهند،  وهذا سيحل محل الفقرة األطول أعاله، ومن ثم نستوضح هذه المسألة. الرئيس شنايدر: 

 كنني رؤيتها.اجعل يدك مرفوعة، بحيث يم الهند برجاء البدء. --السويد 

 

"حيث عبرت  ومن ثم نوافق على المقترح المقدم من إيران ونقبل هذا التعديل الصغير. ممثل الهند: 

غالبية الوفود عن قبولها للمقترح ككل، لم تكن بعض الوفود االخرى في موقف 

 المصادقة على أجزاء معينة من المقترح".

 

 ل السويد.ممث شكًرا لك، ممثل الهند.   الرئيس شنايدر: 

 

وأتعاطف مع ما تسهم به  أنا أؤيد المقترح المقدم من إيران. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل السويد: 

ولكن المقترح المقدم من  قد يكون ذلك مقبوالً لدى فرنسا. --لكن هذا قد يستبعد  الهند.

بأن يتم  GACإيران، مع المقترح المقدم من فرنسا، بما في ذلك مقترح فرنسا، "تتوقع 

 " أن تأتي بعد نص إيران تجعلها كاملة.ICANNإرسال هذه الوثيقة إلى مجلس إدارة 

 هل كان ذلك واضًحا؟
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حسًنا، يمكنكم نسخ ذلك أيًضا هناك مرة أخرى، بحيث يمكننا  نعم، لقد كان واضًحا. الرئيس شنايدر: 

 لكن اسمحوا لنا أن نواصل مع األرجنتين. رؤية ذلك.

 

غالبية الوفود  --يالألسف، ماذا حدث؟  --صدًقا، ال أتذكر  شكًرا لك، سيادة الرئيس. تين: ممثل األرجن

لقد سمعت بعض الوفود تعبر عن القبول وبعض الوفود تعبر عن  تعبر عن القبول.

  المخاوف.

يجب استبدالها بكلفة "بعض"  --في البداية "غالبية" ال يجب  --إذن أعتقد أن غالبية 

 ما "بعض" الثانية بكلمة "البعض اآلخر".وبعد ذلك رب

 شكًرا.

 

 ممثل فرنسا. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

وأعتقد أنه ال يوجد  أتفق تماًما مع ما قيل للتو من ممثل األرجنتين. ممثل فرنسا يتحدث. ممثل فرنسا: 

حيث حددنا عدد الوفود القابلة أو المؤيدة لقرار أو  GACهناك بيان رسمي سابق من 

 الرافضة له.

ولذلك فإنني أتحدى الوفد الذي اقترح هذه العبارة في تحديد مقدار لعدد الوفود التي 

 قبلت هذا والتي عبرت عن مخاوفها.

 

 شكًرا جزيالً لكم.   الرئيس شنايدر: 
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وأنا  تمت إضافتها. --أجزاء محددة  --ولكن بما أن البعض  فيما يخص النص. -- متحدث غير معروف: 

 شكًرا إذن. في حقيقة األمر ذلك أكثر مما كنت أنوي اقتراحه.أفضل 

 

 نعم. نيوزيلندا. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

ووفًقا لما ذكره ممثل إيران، فإننا نستشعر أننا في موقف قبول  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل نيوزيلندا: 

أن هذه األنواع من  المشكلة الرئيسية التي لدينا حول ما سبق هو غالبية الوفود.

ومن ثم بشرط أن  .GACالمصطلحات سوف يتم تحديدها للبيان الرسمي المقدم إلى 

هذا ما أفهمه بأن هذه وثيقة مقدمة إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وليست 

 ممارسة البيانات الرسمية الخاصة بنا، ويمكننا قبول ذلك.

ن األقلية، أنه يوفر سياًقا ما من أجل وعالوة على ذلك، نرى بأن اإلشارة إلى بيا

وربما يساعد ذلك المجتمع على تحيد ما هي  وهذا ما يسمى به البيان. المجتمع.

 المخاوف لدى الوفود التي ليست في موقف المصادقة على أجزاء من المقترح.

 شكًرا.

 

ثابت الخاص بكم فيما يخص وأنا غير متأكد مما إذا كنت أفهم ما هو المقترح ال شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 النص.

 

ومن ثم يمكننا سحب  كان ذلك عبارة عن أنه يمكننا قبول محدد الكمية "غالبية". عذًرا.  ممثل نيوزيلندا:

 اعتراضنا على ذلك.

 شكًرا.
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 المملكة المتحدة، ثم إيران. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

 تكن هناك أية تدابير، إن شئتم، لمزايا وعيوب هذا الموقف. فلم حسًنا، هذه نقطة رائعة.  ممثل المملكة المتحدة:

إذن يمكنني التنازل عن تغيير النص إلى، "وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم 

صياغة  للمقترح، إال أن هناك وفوًدا أخرى لم تكن في موقف المصادقة على المقترح".

 من هذا النوع.

 شكًرا.

 

فقد قلنا دائًما "البعض  فلم نحدد الكميات على اإلطالق. ي الواقع، أنت محق.ف شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 واآلخرين"، أو شيء من هذا القبيل.

 شكًرا.

 ألنه ذلك قد يكون من األشياء التي تساعدنا. هل يمكنك تكرار الصياغة، رجاًء؟

 

إال أن هناك وفوًدا أخرى لم وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم للمقترح،   ممثل المملكة المتحدة:

 هذا فعل مختلف، المصادقة والتأييد. نقطة. يكونوا في موقف المصادقة على المقترح.

 --هذا ساذج إلى حد ما، لكن 

 

 هل نحتاج إلضافة "ككل" أم أن هذا غير ضروري؟    الرئيس شنايدر:

 

 أعتقد أن هذا األمر غير ضروري.   ممثل المملكة المتحدة:
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وأنا  ألننا نقول أعاله أن هناك بعض التأييد لبعض التوصيات وليس للبعض اآلخر.  شنايدر:الرئيس 

 طوع أمركم.

 إيران.

 

 أعتقد أننا يجب أن نعكس الواقع. شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل إيران:

 

 وما هو الواقع؟    الرئيس شنايدر:

 

قسم موافق واآلخر  إلى قسمين. GACقمنا بتقسيم تعلمون أننا  الواقع هو بيان األقلية.  ممثل إيران:

 من أين يأتي ذلك؟ هل هذا هو الحال؟ غير موافق.

 البعض والبعض، تضعونهما مًعا في نفس المستوى. --وأنا لست مع من يقولون أنهم 

ومن ثم ربما في البداية نستدعي مندوبنا  االقتراح ككل شيء ما. ولكنه ليس كذلك.

ذا وافق على تولي جزء محدد من المقترح، ألننا نريد إرضاء فرنسا المميز من الهند، إ

لكن ال يجب أن نقول  التي ال توافق على المقترح الكامل، وبعض األشخاص اآلخرين.

 .%50- %50 البعض والبعض اآلخر يعني تساوي كامل. البعض والبعض اآلخر.

 وهذا كل شيء.

 .أليس كذلك هذا هو معنى البعض والبعض اآلخر.

 

، لقد استخدمنا دائًما بصرف النظر عن GACكافوس، لقد كنت دوًما منذ أن التحقت بـ   الرئيس شنايدر:

وإذا ما وافقنا على تغيير ذلك  األرقام، لقد استخدمنا دائًما ألفاًظا غير محددة الكمية.

حقيقة  هذه لم نقم أبًدا بتحدي الكميات. فيمكننا تغييره لكن المملكة المتحدة على صواب.

 تاريخية.
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 شكًرا.

 

 ارجع إلى البيانات األخرى في نهاية العبارة.    ممثل إيران:

 شكًرا.

 

 أستراليا ثم هولندا وبعد ذلك فرنسا.    الرئيس شنايدر:

 

أود أن أقترح أن نضيف فقط أبعد من ذلك إلى النهاية في تلك  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل أستراليا:

وإذا ما  حيث عبرت الوفود عن قبولها للمقترح. صف حيث كنا نتحدث.العبارة في المنت

اإلشارة  --اإلشارة فقط حيث  أضفنا في النهاية تلك العبارة، فاصلة، حسب بيان األقلية.

 حيث توجد المخاوف.

 

 في أي المقترحات تريد إضافة هذا بحيث نستوضح األمر؟ --أين تحديًدا  --هل يمكنك   الرئيس شنايدر:

 

 حسب بيان األقلية. كان هناك توم فقط يكتب.    ممثل أستراليا:

 

ربما بعد ذلك يجب علينا إضافة بيان األقلية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة لكي   الرئيس شنايدر:

 نستوضح المكان الذي تشير إليه األقلية.

 

 نعم، فهذا أفضل.    ممثل أستراليا:
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الكلمة بعد ذلك لمندوب هولندا وفرنسا ثم  ك بنا االقتراب من الحل؟إذن هل يؤدي ذل  الرئيس شنايدر:

 البرازيل.

 

 نعم، شكًرا.    ممثل هولندا:

أرى أن الواقع هو وجود دول  --وكما  ذكر كافوس، أعتقد أنه يجب أن نعكس الواقع.

دعم المقترح الكامل، وهناك دول تدعم المقترح جزئًيا، بما يعني أنه في اإلصدار 

ل، يجب أن نقول أنه في حين أن الوفود )يتعذر تمييز الصوت( المقترح ككل، األو

إذن هذا تقريًبا، ولكن  بعض الوفود لم تكن في موقف المصادقة على المقترح بالكامل.

في الصياغة أعتقد حسب مقترح الهند، في حين أن هناك وفوًدا عبرت عن تأييدها 

 ي كال الموضعين.للمقترح، يجب أن ينعكس ذلك أيًضا ككل ف

 

المقترح الثاني األحمر،  --ومن ثم سوف تختبرون ذلك على المقترح الثالث  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

وربما نجرب ذلك في  أعتقد أن العبارة األولى معقدة بالفعل بما يكفي. --بحيث ال 

ًدا القراءة، "وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم للمقترح، إال أن هناك وفو

هل هذا ما تحاول إخبارنا به ويجب  أخرى لم يؤيدوا المصادقة على المقترح برمته".

 علينا النظر فيه؟

 ممثل فرنسا يليه ممثل البرازيل. حسًنا.

 

 شكًرا جزيالً سيدي الرئيس.    ممثل فرنسا:

وفي فقرة أخرى، هناك وصف للتوصيات  مرة أخرى، تم ذكر بيان األقلية من قبل.

أعتقد أن من العبث أن نكرر مرة أخرى بيان  يتم تأييدها من بعض الدول.التي لم 

والسبب وراء نقص  األقلية هنا، ألن بعض الوفود ليست في موقف تأييد هذا المقترح.

 الدعم والتأييد تم ذكره من قلب، ومن ثم ال يتوجب علينا ذكر بيان األقلية مرة أخرى.



 GAC ARجلسات ظهر الثالثاء للجنة  –مراكش 

 

 199من  181صفحة 

 

الصياغة التي تم تأييدها من جانب المملكة المتحدة تبدو  غة ما هنا.ويمكننا تأييد صيا  ممثل البرازيل:

جيدة للغاية، لكنني أود تفسير األساس المنطقي الذي اتبعناه عندما قمنا بإعداد المقترح 

 األصلي، المقترح باللون األسود الظاهر هنا.

، المقترح ورأينا أنه سيكون من المهم القول بأن بعض الوفود تؤيد المقترح بالكامل

بالكامل، وآخرون يمكنهم، إذا ما أجبروا على التعبير عن موقفهم فيما يخص المقترح 

ونعتقد  الكامل، فسوف يقومون بذلك، ولكن بسبب بعض األجزاء الواردة في المقترح.

 أعتقد أن ممثل السويد والنرويج قد تناوال هذه المسألة بالفعل. أن من المهم أن نقول.

بالكامل ونطالب بالمشاركة في  GACككل، كلجنة  GACجميع ككل، في  ألننا إذا كنا

آلية تمكين المجتمع، بأي صفة، فسوف يكون من غير المتسق القول بأن جزء من 

GAC .يرفض المقترح 

هذه هي النية، محاولة صياغة ذلك بطريقة تشير إلى رفض المقترح  --ومن ثم فإننا 

 عض األجزاء في المقترح.بالكامل مرتبط بالتقييم السلبي لب

ومن ثم نعتقد كما أشرتك إلى الفقرة الثانية  ومن ثم فإننا نحاول القيام بذلك بطريقة بناءة.

باللون األحمر المقترحة من جانب المملكة المتحدة، أعتقد أنها طريقة جيدة للمضي قدًما 

لى المقترح ويجب أن يتم هناك إدراج فكرة أن من هم ليسوا في موقف المصادقة ع --

وقد تم تحديد تلك العناصر، ومن ثم  ككل، أن السبب يرجع إلى تضمين بعض العناصر.

يمكننا استيضاح ذلك األمر، ويمكن أن نكون متسقين مع ذلك الطلبات المقدمة للمشاركة 

 بالكامل في آلية مبتكرة في جزء آخر من المقترح.

 شكًرا.     

 

بالنسبة للمشكالت بسبب مسألة  --ذه المادة، إذا قمنا بإضافة، "ألن إذن للعودة إلى ه  الرئيس شنايدر:

سوف ترغبون في تقديم سبب حول ذلك، لمن  --"، ذلك 11االجتزاء وبسبب التوصية 

ال يمكنن ترك هذه المسألة هكذا في النص، لكن هذه هي  --ومن ثم  ليسوا في موقف.

 الفكرة.
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سوف  ننظر في الفكرة وراء ما تقوله هذه.فهذه ليست صياغة رائعة إلى اآلن، لكن ل

ال أدري إن كان  --يكون النص، "وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم للمقترح 

من المفترض أن تكون هناك فاصلة، إال أن هناك وفوًدا أخرى لم يكونوا في موقف 

لصياغة وبعد ذلك سوف يتعين علينا تفسير ا المصادقة على المقترح بالكامل، فاصلة.

التي تم تفسيرها  11والعثور على صياغة أفضل لعبارة "بسبب االجتزاء والتوصية 

 أعاله".

وأنا أرى الكثير من الناس يميلون  هل هذا يسير في اتجاه االقتراب من اتفاق أم ال؟

 تفضيل ذلك ويفضلونه.

 أعتقد أنه يجب علينا اإلشارة إلى هذه اللحظة ومتابعة العمل )ضحك(. حسًنا.

إذن يمكنك وضع هذه العبارة بالخط العريض بحيث نرى أن هذا إلى اآلن هو العمل 

 المفضل قيد التنفيذ والتي نقوم به حالًيا.

 حسًنا. حسًنا.

 ماذا تبقى معنا اآلن؟ ال تزال هذه هي القراءة الثانية. --ما الذي 

اإلصدار المحدد وهنا لدينا إصداران،  حسًنا. إذن لم يتبق معنا سوف العنصر األخير.

ال، ليس  --ربما فقط  ال، ليس هذا. وربما يتوجب علينا النظر في كليهما. للرأي، إلخ.

أعتقد أنه يمكننا إما العمل على البند األخير المشار إليه في المربع، أو كبديل لذلك،  هذا.

لدى وعلى الرغم من هذا االختالف في اآلراء، لم يكن  هال انتقلت اثنين ألعلى، هذا:

GAC .أي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى مجلس اإلدارة 

ونحن نفسر الفارق في اآلراء، وبعد ذلك نقول على  وهذا يوفر لنا رابًطا جيًدا بالمنطق.

أي اعتراض على إرسال المقترح إلى مجلس  GACالرغم من هذا الفارق، ليس لدى 

 اإلدارة.

ولكن التدفق سوف يكون على هذا النحو ومن وجهة نظري فإنها تقول نفس الشيء، 

  أكثر.
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 فرنسا ثم البرازيل ثم إيران. هل يمكننا استخدام ذلك كمرجع؟

 

أعتقد أنه يمكننا البدء في قول، "على الرغم من الفروق في  شكًرا جزيالً سيدي الرئيس.  ممثل فرنسا:

 أو الخيار التالي. خ."، إلGACاآلراء"، وبعد ذلك االنتقال إلى العبارة األخرى، "تتوقع 

 أي منهما االثنين.

 

نعم، لقد كنت أفكر ربما يمكننا أن نقول على الرغم من اختالف اآلراء وفيما يخص   ممثل البرازيل:

أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين الذي تم استخدامه من أجل وضع المقترح، ال 

ا الفكرتين أعتقد أن كلت .ICANNعلى إرساله إلى مجلس إدارة  GACتعترض 

 ويمكننا االحتفاظ بهما مًعا. هامتين.

 شكًرا.

 

 ألمانيا.    الرئيس شنايدر:

 

ليس لديها  GACأود فقط أن أشير إلى اختيار الكلمات ألنني أفضل القول بأن  شكًرا.  ممثل ألمانيا:

ألن قول عدم وجود أي اعتراض بيان عن  تتوقع. GACأي اعتراض بدالً من قول أن 

القول بأننا نتوقع فقط أن ينتقل ذلك فهو بيان بالعمليات، وأعتقد أن لدى و الجوهر.

GAC .موقف جوهري في هذه النقطة 

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 إيران.
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ليس لدى  يجب أن نتحرى البساطة أكثر. أنا أتفق مع ألمانيا. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

GAC مقترح إلى أي اعتراض على إرسال هذا الGAC."ولسنا نعترض على  ، نقطة

 ذلك إذا كنا نوافق حالًيا على المقترح.

 شكًرا.

 

سوف أقرأ ذلك بصوت عاٍل  هل يمكننا االتفاق في هذا الوقت على ذلك دون أقواس؟  الرئيس شنايدر:

وعلى الرغم من هذا االختالف في اآلراء وفيما يتعلق بأسلوب أصحاب  مرة أخرى.

أي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى  GACتعددين، لم يكن لدى المصلحة الم

 .ICANNمجلس إدارة 

 فرنسا ثم إيران.

 

هو )يتعذر تمييز الصوت( إرسال هذا  GACال أعتقد أن دور  ممثل فرنسا يتحدث.  ممثل فرنسا:

أعتقد أن قراًرا يجب اتخاذه بمعرفة مجموعة عمل  المقترح إلى مجلس اإلدارة.

 ICANNعات المتعددة وأعتقد أن هناك أشخاص مختلفون، بما في ذلك مدير المجتم

التنفيذي، ممن قالوا بأن تقرير مجموعة عمل المجتمعات المتعددة يتم تحويلها أو 

ومن ثم يمكننا أن نتوقع بأن هذا المستند سوف  إعطاؤه إلى مجلس اإلدارة بشتى السبل.

 سبب تفضيلي استخدام "تتوقع".وهذا هو  يتم إرساله إلى مجلس اإلدارة.

 

ليس لديها  GACفي المرة األخيرة مع تقرير مجموعة عمل المجتمعات قلنا بأن   الرئيس شنايدر:

 وقد كانت هذه هي الصياغة المستخدمة. اعتراض على إرسال، كذا وكذا.

 

 على قبول ذلك المقترح؟ GACهل كان هناك إجماع في  --كان هناك   ممثل فرنسا:
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الكلمات المستخدمة  كان هذا أكثر تعقيًدا بسبب وجود بعض الظروف في ذلك العمل.  يس شنايدر:الرئ

 في هذه المرة هي أنه لم تكن هناك اعتراضات على إرسال المقترح.

 

...في هذه النقطة، وأود اإلشارة إلى أن هذا ورد في المقترح المقدم من أسبانيا وكذلك  متحدث غير معروف:

 إذن سوف ألتزم بالمقترح األصلي. المقدم من البرازيل.في المقترح 

 شكًرا.

 

 شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 البرازيل.

 

مع فهم أنه لم يتم االتفاق على شيء إلى أن يتم االتفاق على  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل البرازيل:

ال  GACكل شيء، نود أن نضع تحت األقواس العبارة، ذلك الجزء الذي يقول بأن 

 .ICANNتعترض على إرسال المقترح إلى مجلس إدارة 

 شكًرا.

 

 إيران.    الرئيس شنايدر:

 

عندما قمت بمداخلة في السابق، ذكرت أنه على الرغم من  شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل إيران:

 NTIAأي اعتراض على إرسال هذا المقترح إلى  GACالفارق في اآلراء، ليس لدى 

، ولكن مع عدم الدخول في التفاصيل فيما يخص ICANNس إدارة إلى مجل --

وعلى الرغم من هذا االختالف في  أصحاب المصلحة المتعددين والتوقع وما إلى ذلك.
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 أي اعتراض على نقل وإرسال المقترح إلى مجلس اإلدارة. GACاآلراء، لم يكن لدى 

لفعل إلى أصحاب المصلحة إذن فقد أشرنا با وهذا ما أقترحه، سيدي الرئيس. بسيطة.

 المتعددين عدة مرات، ولسنا بحاجة لإلشارة لذلك مرة أخرى.

 شكًرا.

 

ال يبدو أننا حققنا إجماًعا إلى اآلن حول هذا الجزء، ومن ثم اسمحوا لي أن  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

أعطي المجال لممثل السويد والمملكة المتحدة وبعد ذلك سوف نتوقف هنا، وسوف 

وبعد ذلك لدينا نص كامل،  كل شيء بين أقواس ونعاود إجراء قراءة أخرى.نترك 

 ألنني ال أعتقد، خالًفا لذلك، سوف نحقق تقدًما.

 إذن ممثل السويد والمملكة المتحدة.

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.    ممثل السويد:

تقديم هذا  أنا أتساءل فقط عما إذا كان هناك أي أحد لديه اعتراض بأن يتم سؤال بسيط.

 وإن لم يكن هناك، فلم ال نبقي على النص بدون أقواس؟ المقترح إلى مجلس اإلدارة؟

 

في حقيقة األمر، لقد نسيت من قال ذلك، ولكن كال النصين استخدما الصياغة المقترحة   الرئيس شنايدر:

 ولكن ممثل المملكة المتحدة. اعتراض على اإلرسال". GAC"ليس لدى 

 

السبب الذي دفعني للحديث هو أنني كنت متعاطًفا للغاية مع رأي ألمانيا وآخرين  شكًرا.  المتحدة: ممثل المملكة

 ممن دعموا رأي ألمانيا، ألننا هنا من أجل اقتراح كل ما يتعلق بهذا التقرير.
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وإذا كان لنا أن نقول شيًئا مثل "تتوقع"، فمن المحتمل أننا نفصل أنفسنا عن القرارات 

 ومن ثم أفضل الصياغة الخاصة بعدم وجود اعتراض. هذا المقترح.المصيرية ل

وربما يتوجب علينا العودة مرة أخرى ثم  ولدي بعض التعاطف مع مقترح البرازيل.

مراجعة النص بالكامل، وبعد ذلك ربما يمكن إزالة األقواس إذا ما احتفظنا بالنص في 

 أقواس.

دة واستعراض هذا النص مرة أخرى، لئال أعني أن هناك دائًما خطر في حالة عدم العو

ومن ثم أتفق مع ممثل البرازيل، ربما، واسمحوا لي أن أنظر مرة  يكون هناك أي خطأ.

 أخرى.

 شكًرا.

 

 شكًرا. األرجنتين وبعد ذلك نتوقف. شكًرا.    الرئيس شنايدر:

 

 أقره ممثل البرازيل. تأييد إضافة األقواس وفًقا لما شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل األرجنتين:

 

 إذن هناك قوس واحد مفقود، إذن.    الرئيس شنايدر:

هل نحن بحاجة إلى قوس من أجل "احترام أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين" أو 

إذن لدينا مستويات من  أم يجب أن أضع قوًسا على الكل؟ يمكن ترك ذلك في مكانه؟

  أيما شئتم. األقواس.

 ألقواس التي لدينا اآلن؟ هل يمكننا ترك النص با

 ال، فهناك اثنين من األقواس.
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 )الميكروفون موقوف(.  متحدث غير معروف: 

 

 لقد كنت أبحث عنها أيًضا. وهو في النص، القوس الثاني. نعم، هذا موجود بين أقواس.  الرئيس شنايدر:

عقول من ولدينا أربعة أقواس، اثنين في البداية واثنين في النهاية، ومن ثم هذا م

 حيث....

 ممثل السويد.

 

 إننا نحقق تقدًما في األقواس. إننا نحقق تقدًما جيًدا. شكًرا لك، سيادة الرئيس.  ممثل السويد:

 ] ضحك [

 --ويمكننا حل ذلك  قوًسا" في النص. 22لدي شعور بأننا نقترب من حالة "اكتشف 

يء هنا، أعتقد أن جميع هذه العبارة هناك وأنا أترك ذلك بدون أقواس من أجل وضع ش

 األقواس في األعلى سوف تختفي في الهواء.

 شكًرا.

 

ال يمكننا أن نحذف األقواس وحسب  --ألنه ال يمكننا القول  إذن ما هو مقترحكم الثابت؟  الرئيس شنايدر:

 أعني، نقوم بإزالة األقواس أو نحذف النص في األقواس، للتوضيح؟ --ألننا نقول بذلك 

 

البديل هو أن نقوم بحذف األقواس هناك ونبدأ من جديد مرة أخرى ونمر بأوقات   د:ممثل السوي

 عصيبة في إزالة األقواس.
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تتوقع أن هذه الوثيقة كذا  GACأحدهما  لدينا خياران هنا. لكن هل نقوم بإزالة النص؟  الرئيس شنايدر:

بحذف األقواس وإذا قمنا  ليس لديها أي اعتراض. GACوكذا، والخيار اآلخر هو أن 

ويمكنني فقط إزالة المحتوى  ويجب أن نحدد اختيار أحدهما. فسوف يظل لدينا خياران.

 في أحد األقواس وترك اآلخر، هذا إن كان عقلي ال يزال يعمل بشكل جيد.

 

أقترح اإلبقاء على النص في  أعتذر إن لم أكن واضًحا بما يكفي. أنت على حق تماًما.  ممثل السويد:

 لثاني ونقوم بحذف النص داخل القوس األول.القوس ا

 شكًرا.

 

 هل يمكننا قبول ذلك؟    الرئيس شنايدر:

 GACتتوقع، إلخ من أجل استخدام  GACللعودة إلى النص السابق، وأن ال نستخدم 

 ليس لديها اعتراض إلخ.

 ممثل فرنسا.

 

رى للمستند بالكامل والنظر في أعتقد أنه قبل القيام بذلك، يجب علينا العودة مرة أخ ممثل فرنسا: 

 األقواس األخرى أوالً، ألنني ال أعتقد أن هذا قد تم تقريره إلى اآلن.

 شكًرا.

 

 حسًنا، لنتوقف هنا ونقوم بذلك، اتفقنا؟ شكًرا.    الرئيس شنايدر:

لقد استخدمنا هذا اإلصدار  لكننا نتفق على أننا سوف نقوم بحذف البقية. --إذن فإننا 

 ط ونحذف اإلصدار اآلخر.الواحد فق
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ومن ثم سوف نقوم باستعراض النص، وحذف كافة البداية متى ما قررنا أننا لن نتبع 

 ذلك، واإلبقاء فقط على ما سوف نتبعه مع األقواس واألقواس الفرعية التي ستظل معنا.

لألسف، ليس هناك  تناولوا ما تبقى من طعامكم، إذا كان هناك ما تبقى. استريحوا.

وبعد ذلك نجتمع مرة أخرى عندما  أو بدون قهوة. ب، لكن هذه مسألة أخرى.مشرو

 يكون لدينا النص جاهًزا، ومطبوًعا، مع إجراء قراءة ثالثة.

 شكًرا جزيالً لكم. اتفقنا؟

 حسًنا.

لنستوضح هذه  لكن هذه استراحة. لكم الحرية. ويمكنكم الوقوف. يمكنكم البقاء جالسين.

 المسألة فقط.

 

 

 حة الحتساء القهوة[]استرا

 

أقترح  هناك إصدار بسيط وجديد من النص ألحدث المقترحات التي يتم تعميمها. حسًنا.  الرئيس شنايدر:

أن ننتظر دقيقتين أو ثالثة للجلوس وإلقاء نظرة وبعد ذلك ننظر فيما إذا كان ذلك 

  شكًرا. سيكون مفيًدا.

أعيدوا  يرجى الجلوس من فضلكم. أعتقد أننا على استعداد لعرض النص على الشاشة.

 السجائر مرة أخرى إلى ستراتكم، وأخفوا المشروبات، واخلعوا نظاراتكم الشمسية.

على  نحن ننتظر فقط إلى أن تتم إضاءة الشاشة. --يجب علينا  فنحن على وشك البدء.

 كان هناك نص تم تعميمه، ال أدري ربما منذ خمس دقائق. حسًنا. وشك الوصول اآلن.

هناك تعديالن تمت مناقشتهما وتناولتهما هنا. أحدهما تحريري بشكل أو بآخر  -- أي

وهذا في الفقرة الرابعة، حيث أدركنا  وال يؤدي إلى تغيير أي شيء من حيث الجوهر.

إذن ما الذي قمنا به، مقارنة  أن الطريقة التي كتبت بها العبارة لم تكن صحيحة.
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باستثناء  12-1و بدالً عن القول بأن التوصية باإلضافة الذي لديكم حول النص، ه

ونحن نقول نفس الشيء ولكننا قمنا  التوصية كذا وكذا، لم يفلح ذلك في عملية االجتزاء.

في مقترح مجموعة عمل  GACالنص هو، "وقد نظرت  بعمل جملتين من بين ذلك.

غم من وعلى الر .12والتوصية  10-إلى  1المجتمعات المتعددة وتؤيد التوصيات 

ونص "االجتزاء" الوارد في التوصية  11ذلك، لم يكن هناك إجماع على التوصية رقم 

وهناك أمر واحد  وهما عبارتين وهما أكثر بساطة وفهًما. وهو نفس الشيء. .2و 1

، رجاًء، توم، هناك بعض 3وبعد ذلك الشيء اآلخر إلى ما عدنا إلى الفقرة رقم 

م تتم مناقشة ذلك مع الجميع، تمت مطالبتي بوضع األشخاص الذين اقترحوا، وألنه ل

وهي المناقشة التي أجريناها من قبل، لكنني  ذلك. فقمت بوضع ذلك في أقواس مربعة.

إلضافة إشارة  --إلضافة  أتمنى أن لو كان هناك واحد فقط متبقي لنحل تلك المشكلة.

ICANN  إعطاء الدور لنا  --إلى تقديم النصائح إلى مجلس اإلدارة ولكن ليكون النص

كما  --وبذلك  .ICANNفي تقديم النصائح داخل بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ 

 ترون، فإن الشيء الوحيد الذي قمنا به هو وضع ذلك النص هنا وفي أقواس مربعة.

فهو ما لديكم اآلن نًصا مع هذين  فال أعتقد أننا بحاجة إلعادة طباعته. -ومن ثم 

فهذه  هذا هو نفس النص. --قمنا بحذف الفقرات الثالثة األخيرة لكن هذا وقد  التعديلين.

هل يجب أن نطلب من  هل يمكننا القراءة عبر ذلك؟ فقط التعديالت التي كنت أذكرها.

 كافوس، لم نبدأ في طلب اآلراء بعد. توم قراءة هذا عالًيا قبل أن نحصل على اآلراء؟

 

 قوف(.)الميكروفون مو  متحدث غير معروف: 

 

 تفضل، كافوس. حسًنا، شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

أقترح أنه مع التعديل الذي تقترحونه، وهو مجرد جعل النص أكثر قابلية للقراءة، أن  ممثل إيران: 

ونحن ال  نضع كافة التعديالت بدون أي أقواس مربعة ونطلب من توم قراءة كل عبارة.
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بدأ في التعرف على ما كان من الواجب علينا وبمجرد قراءة كل شيء، بعد ذلك ن نعلق.

برجاء وضع ذلك، وتوم يقرأها ببطء من أجل فهم واستيعاب ذلك  تقديم تعليقات أم ال.

 شكًرا. بصرًيا وذهنًيا.

 

توم، لديك المهمة الصعبة المتمثلة في قراءة ذلك ببطء وبوضوح، باللكنة األسترالية أو  الرئيس شنايدر: 

 شكًرا. بدونها.

 

 )جملة بلغة أخرى غير انجليزية(    وم ديل: ت

 

 كما يمكنك قراءته بالفرنسية.   الرئيس شنايدر: 

 ]تصفيق[

 

عن تأييدها ألسلوب أصحاب المصلحة المتعددين  GACالفقرة األولى تقول "عبرت  توم ديل: 

وتؤكد على اهتمامها بالمشاركة في مرحلة ما بعد النقل  ICANNالمتكامل داخل 

  إنجاز أدوارها ومسئولياتها". بمفهوم

أن تعّبر عن  GAC"وتود اللجنة االستشارية الحكومية  نعم. شكًرا. نعم. حسًنا، التالي.

تقديرها العميق للعمل المضني والمثمر الذي قامت به مجموعة عمل المجتمعات 

وتعيد  المساءلة وللرؤساء المشاركين فيها وأعضائها ولسائر مساهميها.-المتعددة

GAC  التأكيد على دورها كلجنة استشارية لدى مجلس إدارةICANN  وفي إطار بيئة

وسوف تواصل تقديم النصح حول األمور  ICANNأصحاب المصلحة المتعددين لـ 

وقد  ذات االهتمام المرتبطة بذلك فيما يخص المصالح الحكومية والمصالح العامة.

ددة كما أنها تؤيد التوصيات في مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتع GACنظرت 
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وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك إجماع على التوصية  .12والتوصية  10-إلى  1

 .2و 1ونص "الحصة" الواردة في التوصية  11رقم 

عن رغبتها واستعدادها للمشاركة في  GAC، تعبر 2و 1"وفيما يخص التوصية رقم 

ك صاحب قرار، بموجب الشروط آلية المجتمع صاحب الصالحيات المطروحة كمشار

وفي حين أن هناك وفود عبروا عن تأييدهم  المقرر تحديدها على المستوى الداخلي.

وعلى  للمقترح، إال أن هناك وفوًدا أخرى لم يؤيدوا المصادقة على المقترح برمته.

أي اعتراض على نقل وإرسال  GACالرغم من هذا االختالف في اآلراء، لم يكن لدى 

 ".ICANNإلى مجلس إدارة  المقترح

 

 والمملكة المتحدة.  البرازيل وإيران. التعليقات، من فضلكم. إذن هذا هو النص. الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا لك، سيادة الرئيس.   ممثل البرازيل: 

 

عفًوا، قبل أن تتولى الكلة، يجب النظر فيما إذا كان التعديالت  --وقبل  انتظر دقيقة. الرئيس شنايدر: 

التي تقترحها، سواء كانت ضرورية بالفعل وبشكل مطلق، وما إذا كانت تمثل فارًقا، أو 

 البرازيل. شكًرا. ما إذا كنا بإمكننا الموافقة على النص.

 

السادة الزمالء، نقدم لحضراتكم هذا النص كمحاولة بأفضل  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل البرازيل: 

 الفات بين األطراف في المشكالت القائمة على المحك.ما لدينا من جهد لتجاوز االخت

ونعلم أنه لم يكن جميع الزمالء مشاركين بالكامل في المشاورات غير الرسمية التي 

عقدناها، ولكن هذا في حقيقة األمر تسوية جيدة أتمنى أن تساعد في هذه المفاوضات 

زيل تؤيد النص المعروض نحن، البرا --ومن ثم فإنني  وتؤدي إلى نهاية ذلك التفاوض.

 تمام التأييد، ونتمنى في حقيقة األمر أن يتمكن الزمالء اآلخرون من تأييد ذلك.
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 إيران. شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

في بعض األحيان يكون من الجيد استرجاع السنوات الماضية  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

ونحن  فال شيء يخلو من العيوب. الجتماعات.فقد حضرنا العديد والعديد من ا مثلي.

إن ما نقوم به  ولسنا بصدد صياغة اتفاقية دستورية. ليسنا بصدد صياغة الئحة داخلية.

إذا كانت كل هذه  هو تقديم وجهات نظرنا على مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

أن بموجب شرط واحد أقترح  --الفقرات واضحة وغير غامضة، بموجب أية شروط 

ال نشارك بأية تعليقات أخرى على هذا النص، سواء لغوية أو تعديالت أو أي شيء 

آخر باإلضافة إلى التعامل مع النص بالكامل كما هو بشكل عام ومن خالل الموافقة 

 شكًرا. بالتصفيق على النص الكامل دفعة واحدة.

 

 رضه عليكم إن شئتم.حسًنا، هناك خطأ إمالئي، ويمكنني أن أع شكًرا. الرئيس شنايدر: 

 ]ضحك[

معي  شكًرا لك، كافوس. أعتقد أننا سوف نقوم بتسوية ذلك. أنا ال أمزح. أنا ال أمزح.

 ممثل المملكة المتحدة والسويد وبعد ذلك كندا والبرازيل.

 

 وممثل دولة فرنسا.   ممثل فرنسا: 

 

 أنا أثني على هذه الجودة الرائعة. ال.شكًرا جزي نعم، أنا ممثل المملكة المتحدة. ممثل المملكة المتحدة: 

ربما يكون هذا  فالتوصل إلى حل كان عمالً شاًقا، لكن يمكننا بالتأكيد الثناء على ذلك.

 هو نفس الخطا اإلمالئي الذي اكتشفته أنت.
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 أطلعني على الخطأ الذي وجدته، أطلعك على الخطأ الذي وجدناه.   الرئيس شنايدر: 

 

 بحاجة لحروف عريضة في كلمة التوصيات.  ة: ممثل المملكة المتحد

 

 لكن شكًرا. حسًنا، ال فهذا خطأ آخر إذن.   الرئيس شنايدر: 

 

 شكًرا. .5على أية حال برجاء وضع حروف كيفة في الفقرة   ممثل المملكة المتحدة: 

 

 تقرأ حكومات.يجب أن  الخطأ اإلمالئي الذي وجته ال معنى له عند قول كلمة حكومة. الرئيس شنايدر: 

وبعد ذلك هناك خطأ أسلوبي آخر اكتشفه  هل تتفقون معي؟ على األقل هذا ما أعتقده.

 توم يقول التالي: وأود أن أقترح تغيير ذلك أيًضا توم.

 

 --إذا كان بإمكاني الرد هذه مسألة تخص القواعد وليس األسلوب.    توم ديل: 

 

 باللون األخضر تحتها. وهذا هو السبب في وضع خط   الرئيس شنايدر: 

 

تعبير أفضل وصحيح أكثر  نعم، ألن مايكروسوفت وورد يخبرنا بأنه خطأ وأنا أصدقه. توم ديل: 

وفي السطر  باللغة اإلنجليزية وبدالً من الوفود التي عبرت نستخدم الوفود الذين عبروا.

االقتراح المقدم كما أنه  ومن ثم هذا هو المقترح. الثالث بالمثل، لم يكن هذا في محله.

 شكًرا. من مايكروسوفت وورد، لكنه يتصادف مع رؤيتي لإلنجليزية.
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 مارك، هل وجدت واحدة أخرى؟ شكًرا.   الرئيس شنايدر: 

 

 اعتقدت أنها مصالح الحكومات. --أعتذر ألنني  ال، أنا أتابع الخطأ الذي اكتشفته أنت. ممثل المملكة المتحدة: 

 

المصالح الحكومية  على استعداد لسحب ما اكتشفته. بما تكون على حق.نعم، ر الرئيس شنايدر: 

النص الموجود في القائمة  حسًنا. أعتذر. حسًنا. عذًرا. حسًنا. والمصالح العامة.

 بالسويدية.

 

عندما قدم ممثل  أريد فقط أن أقدم مالحظة واحدة للسجل. شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل السويد: 

لة الخاصة بهم قال "نعم أن الزمالء لم يشاركوا جميًعا في هذا"، لكن البرازيل المداخ

ومن ثم أريد تصحيح ذلك  النص يقول، "نعم أن جميع الزمالء كانوا مشاركين".

كما أنني أود التأكيد على تأييدنا الكامل للنص  ال، فمن المهم كفاية ذكر ذلك. كمالحظة.

 كما هو.

 

هل كان هذا  ترك النص على حالته وأن نزيل األقواس، أليس كذلك؟ "كما هو" تعني  الرئيس شنايدر:

 هو المقترح؟

 كندا؟ حسًنا.

 

نعم. شكًرا لك سيدي الرئيس، وأنا أوافق تمام الموافقة على هذا المقترح والبيان، كما  ممثل كندا: 

نقدر بعظيم االمتنان العمل الذي أوشك الزمالء على االنتهاء منه، ومن ثم نتوجه 

 شكًرا جزيالً لكم. لشكر للجميع على جهودهم.با
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 وبعد ذلك إيران. --ممثل البرازيل هل  معي البرازيل ثم فرنسا. شكًرا.  الرئيس شنايدر:

 

ال أريد أن أطرح مشكلة إضافية هنا، لكنني أود الحصول على  شكًرا سيدي الرئيس. ممثل البرازيل: 

ر، أود القول، للقسم الذي كان بين التضمين األخي --بعض التوضيحات حول تضمين 

 األقواس المربعة التي تم رفعها للتو.

وفي  ICANNألننا نقول "وتعيد التأكيد على دورها كلجنة استشارية لدى مجلس إدارة 

، وبعد ذلك كيف يرتبط ذلك "ICANNإطار بيئة أصحاب المصلحة المتعددين لـ 

للمشاركة في آلية المجتمع صاحب  عن استعدادها GACالتي تقول "وتعبر  5بالفقرة 

  الصالحيات المتصورة كمشارك صاحب قرار"؟

إذن فهذا طلب للتوضيح ألنه كما كان السيد كافوس يقول، أعتقد أن من المهم بالنسبة لن 

أن نتأكد من عدم وجود غموض في النص، وحسب ما نفهم، فإن هناك بعض الغموض 

 هنا في تضمين ذلك الجزء من النص.

سمعت في الجوالت السابقة للنقاش أنه ربما نقوم هنا بالتعامل مع الجوانب األخرى وقد 

، لكنني أعتقد أنه إذا كنت نقول بأننا نحتفظ بالصالحية االستشارية ICANNمن أعمال 

أعتقد أن ذلك يشمل أيًضا آلية المجتمع صاحب  -- ICANNعبر مجلس اإلدارة في 

 --في الفقرة  الصالحيات التي يتم التعامل معها

ومن ثم فإنني أطلب الحصول على التوضيح، ربما حول الجزء الخاص بمن اقترحوا 

ويبدو  تلك اإلضافة، وكيفية رؤيتهم لوجود اتساق، أو اتساق داخلي متأصل في النص.

أنا أطلب فقط الحصول  األمر بالنسبة لي غامًضا إلى حد ما، وأنا ال أعترض على ذلك.

 شكًرا. ح للتأكد من أننا نقدم نًصا متسًقا بالكامل وبشكل متأصل.على قدر من التوضي

 

لها دور كهيئة  GACحسًنا، أعتقد أنه ال يوجد هناك أي تعارض في قول أن  شكًرا.  الرئيس شنايدر:

وال يقول النص بأن هذا هو دورها الوحيد أو  استشارية وقد يكون لديها أدوار إضافية.
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إذن هذا من األشياء التي قمنا بها  --لتصرف حصًرا الدور الحصري ا --الحصري 

 لدينا نية المشاركة، أو أي شيء ورد فيه. --إلخ  --دائًما، وفي الشيء الجديد 

 وشكًرا على مشاركة هذا التفهم. ومن ثم ال أعتقد أن هذه مشكلة.

 ممثل فرنسا يليه ممثل إيران. حسًنا.

 

وكما يمكنكم أن تتخيلوا، أنا ال أفضل كل ما هو  يس.شكًرا لك، سيادة الرئ أجل. ممثل فرنسا: 

معروض على الشاشة، ولكننا هنا من أجل التوصل إلى تسوية، وأعتقد أن هذه تسوية 

، فإن فرنسا في موقف الموافقة على IANAإذن لصالح االنتهاء من عملية نقل  جيدة.

وا هذه التسوية ، وأود توجيه الشكر إلى جميع من جعلGACهذا البيان الرسمي لـ 

 ممكنة والشكر على وجه الخصوص إلى الرئيس على قيادته.

 شكًرا.     

 

 شكًرا لك، ممثل فرنسا.    الرئيس شنايدر:

 ممثل إيران؟

 

 ، فنحن موافقون على كل شيء.12:00في النهاية، قبل  شكًرا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: 

 بالكامل.وأقترح مع التصفيق فإننا نوافق على النص 

 ]تصفيق[
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ألنه  --دقيقة أخرى على عدم الموافقة ألنه ال  20ال، أعتقد أنه يجب علينا تمضية   الرئيس شنايدر:

يبدوا  أليس هذا صحيًحا؟ .12:00سيكون من المعقول جًدا االنتهاء في تمام الساعة 

  جيًدا جًدا.

 وأريد أن أشكر هذا الرجل هنا. ال، أبًدا، جزيل الشكر لك.

 تصفيق[]

فقد كان عليه االنتباه بشدة وبذل التركيز  فقد حصل على أصعب المهام من بيننا جميًعا.

  الشديد.

المترجمون الفوريين، وجوليا شبه المريض والذي  فمع وجوده، يكون الكل موجود.

سهر حتى ساعة متأخرة وكورين، وميشيل الجالس في الخلف، وجميع من ساعدونا، 

وأنتم، ألننا كنا نحافظ على الروح البناءة دون صراح ودون كراهية  وفريق الدعم الفني

اسمحوا لنا أن ننال  شكًرا جزيالً لكم. وما إلى ذلك، وعليه كانت هذه فعالية رائعة.

 شكًرا جزيالً لكم. قسًطا من النوع والمشروبات، وأي شيء.

 ]تصفيق[

  هذا سر! وال تخبروا أحًدا بأننا توصلنا إلى موافقة.  

 

 

 ]نهاية النص المدون[


