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م عرًضا توضیحًیا المحترمین، یسرنا كثیًرا تواجدنا ھنا معكم لنقدم لك GACممثلي   نیلز تن أویفر:

المؤسسیة واالجتماعیة  ICANNلفریق العمل العابر للمجتمعات حول مسؤولیة 

الحترام حقوق اإلنسان بالتعاون مع مجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي في 

GAC. .والشكر موصول لكم السادة مساعدي الرئیس إلعداد ھذا االجتماع 

 

 كان لدینا الكثیر من العمل لننجزه. لتأخیر بدء االجتماع. GACعن أعتذر لكم نیابة  مارك كارفیل: 

 شكًرا لكم. وأقدر كثیًرا صبركم وتحملكم.

 

حول إنجازات مجموعة العمل عبر  GACلنبدأ بإفادتكم بموجز إلى  شكًرا جزیالً لكم.  نیلز تن أویفر:

  وق اإلنسان.المؤسسیة والمجتمعیة فیما یتعلق بحق ICANNالمجتمعات حول مسؤولیة 

 الشریحة التالیة، رجاًء.     

التقاریر  أوالً، ونظًرا لضیق الوقت، أحب أن أدعوكم لمتابعة عملنا أو االنضمام إلینا.

-. كما توجد لدینا جلسة ICANNhumanrights.netوالقوائم البریدیة متوفرة على 

  .6:00إلى  5:00جلسة عمل غًدا من  -

 ًء.الشریحة التالیة، رجا     

 الشریحة السابقة، رجاًء. نعم. الشریحة التالیة رجاًء. --تاریخ مجموعة العمل  

ولكنھ في الواقع  عاًما. 16لقرابة  ICANNاستمر النقاش حول حقوق اإلنسان في 

في لندن مع التقاریر التي صدرت من توماس  ICANN 50وصل إلى نقطة تحول لد 
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تم عرض األمر أثناء  ع مجلس أوروبا.شنایدر ومونیكا زالنیریوت، بالتعاون م

ICANN 50 .وكانت ھناك جلسة حول حقوق اإلنسان في  بلندنICANN  أثناء

ICANN 51 .نتج عن ذلك تأسیس مجموعة العمل عبر المجتمعات  بلوس أنجلوس

المؤسسیة واالجتماعیة بخصوص حقو اإلنسان وعقدت أول  ICANNحول مسؤولیة 

المعنیة بحقوق اإلنسان  GACلمثل تأسست مجموعة عمل وبا جلسة لھا في سنغافورة.

  .Article XIXوھناك أیًضا تقریر جدید نشرتھ  والقانون الدولي.

، وأیًضا مع موردي خدمة GACوبعدھا عقدت جلسات عدة في بیونس أیرس مع 

  اإلنترنت، مع لجنة الملكیة الفكریة، وغیرھم من فئات المجتمع.

ي دبلن، تمكنت مجموعة العمل عبر المجتمع من إصدار ف ICANN 54أثناء انعقاد 

  أو بإمكانكم االطالع علیھ على الموقع اإللكتروني. أول تقریر قد تكونوا اطلعتم علیھ.

ولدینا أیًضا عدد  ھنا في مراكش سنعرض علیكم إنجاز المجموعات الفرعیة الخمسة.

  من الجلسات.

ذي نقوم بھ، وكیف نستطیع أن نبني علیھ سألقي علیكم نظرة عامة ونبذة عن العمل ال

  مًعا.

 الشریحة التالیة، رجاًء.     

نطاق عمل مجموعة العمل عبر المجتمعات ھي التوعیة وإعداد السیاسات واإلجراءات 

والعملیات لتوفیر المعلومات، وأن تمثل نقطة التحول لكل الحوارات التي تحدث اآلن 

  ھات وإصدار األوراق التي تسجل الموقف.، وتطویر واكتشاف التوجیICANNحول 

 الشریحة التالیة، رجاًء.     

سأنتقل إلى المجموعة الفرعیة  اآلن، سأعرض علیكم نبذة عن العمل الذي تم إنجازه.

 تفضلي. األولى بقیادة ماریلیا ماسیل.
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وأیًضا استشاري  NCSGأنا عضو في  اسمي ماریلیا ماسیل. شكًرا جزیالً لك یا نیلز.  ماریلیا ماسیل:

سأتحدث إلیكم وأغادر ألن  ولھذا السبب لن أستطیع أن أظل معكم. .GNSOفي 

GNSO  في اجتماع اآلن لمناقشة والتصویت المزمع القیام بھ غًدا على عرض

CWG. .أشعر باألسف الستمراركم في  لذلك نحن بالتأكید في نفس المركب معكم

 في المجتمع أیًضا. العمل، وذلك لعمل بعض األطراف األخرى 

 ICANNلذا كانت المجموعة الفرعیة األولى مكرسة لتحدید العالقة بین سیاسات 

الحاجة إلى صیاغة جدول مثل ھذا  معینة وبین اإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان.

جاءت من حقیقة أنھ بعد بعض الجلسات مع المجلس وبعض أطراف المجتمع، افتقدنا 

 وبعض السیاسات. ICANNا یتعلق بحقوق معینة تناولھا میثاق إلى تفاھم مشترك فیم

لذلك كان ھناك بعض سوء  ھي عبارة عن منظمة فنیة. ICANNھنااك تفاھم بأن 

لذا كان ھذا الجدول  الفھم فیما یتعلق بما نتحدث عنھ حیما یأتي ذكر حقوق اإلنسان.

ما توصلنا إلیھ  .ICANNبمثابة محاولة لتحدید الحقوق المعینة التي تؤثر على عمل 

أرى أنھ من المھم أن  ، ولكن لیس ذلك فقط.CCWPحتى اآلن ھو نتاج عمل أعضاء 

أركز على أنھ ما بین دبلن واآلن تم تمریر ھذا الجدول واطلع علیھ أطراف مختلفة 

لذا اطلع علیھ أشخاص من السجالت والمسجلین وغیرھم من الماركین في  للمجتمع.

وسجلناھا في  ICANNوبالتالي توصلنا إلى معرفة طریقة عمل  حوارات المسؤولیة،

 وأعتقد أن الجدول مكتمل اآلن، وبالطبع سیظھر ما تم إنجازه من عمل. ھذا الجدول.

  لذا نحتاج دوًما إلى تحدیث الجدول. دوًما على إعداد سیاسات جدیدة. ICANNوتعمل 

نا إلى مخطط شامل لما نتحدث ولكنني أرى أنھ من اإلنصاف اآلن أن أقول أننا توصل

ھال رجعت شریحة إلى الوراء من  عنھ وما ھي السیاسات التي تمس حقوق اإلنسان.

 فضلك.

إن حددنا الحقوق التي  شریحة للخلف من فضلك. --بعد تنفیذ ھذا المخطط، أعتقد أننا 

 ، سیكون لدینا مجموعة من السیاسات التي تمس حریة التعبیرICANNتتأثر بسیاسات 

وحینما نتحدث عن آلیات حمایة  الجدید. gTLDوخاصة ضمن نقاشات برنامج 

الحقوق، سنجد التأثیر على أحد الحقوق وھو حریة التجمع، خاصة ضمن برنامج 
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gTLD  الجدید حینما نتحدث عن تنفیذ دلیل التطبیقApplicant Guidebook 

إمكانك التحرك إلى ب التي تعتمد على المجتمع ضمن العملیة. TLDوكیف تم تناول 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

سأحاول  لفد حددنا أنھ توجد أیًضا مسألة تتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.

 اإلسراع نظًرا لضیق الوقت.

وتوجد العدید من  مسائل الخصوصة قد تكون ھي األكثر شیوًعا داخل المنظمة.

، واتفاقیة WHOISمراجعة نظام السیاسات والعقود التي تمس تلك الحقوق مثل 

 وأحد الحقوق األخرى ھو الحق في األمن. .DIDPاعتماد المسجلین، ومشكالت 

وكان من المثیر بالنسة لنا، على األقل، أن  على الطاولة. DNSSECوبالطبع، لدینا 

قد یكون ھذا الجزء األكثر  نرى عدد اإلجراءات والسیاسات التي تؤثر على العملیة.

  ولكن یوجد العدید في المسائل التي تؤثر على العملیة. ذي لم نتعرض لھ سابًقا.إثارة ال

  بإمكانك التحرك إلى الشریحة التالیة.

ھناك نقاط تم  .LGBTوأخیًرا ولیس آخراً، مسائل الجنس والعرق والتنوع، ومسائل 

  حصرھا ذات صلة أیًضا.

نا للتحرك إلى مسار العمل الثاني، وبھذا الجھد، نحن نرى أنھ لدینا معلومات أكثر أمام

التنفیذیة  ICANNوالذي سیكون مخصًصا لتنفیذ اللغة والتي ستكون جزًءا من لوائح 

وبھذا الجدول المعروض أمامنا، أظن أن المسائل المتعلقة  بخصوص حقوق اإلنسان.

نحتاج باألدوات المتعلقة بنقاشنا، على سبیل المثال، األدوات الدولیة والسیاسات التي 

وبعد ھذا المخطط  إلى تناولھا أوالً، أظن أن الھدف من الجدول ھو إعداد مخطط واسع.

الموسع، سیكون لزاًما على مسار العمل الثاني مناقشة وتحدید بنود حقوق اإلنسان 

  المعینة األكثر تأثًرا والتي یجب تناولھا أوالً لمنحھا أولویة العمل.

وقد یمثل نقطو بدایة مفیدة في نقاشكم  جرد مساھمة.ولكنني أظن أن ھذا الجدول ھو م

  أیًضا. GACداخل 

ولكن إن كانت لدیكم أي أسئلة، بمقدورنا  ال بد أن أغادر. شكًرا لكم، وأستأذن منكم.

 وبعھا ال بد أن أغادر، ھل لدیكم أسئلة. استقابل أي أسئلة بخصوص الجدول اآلن.
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األمر  أقدر لكم جھودكم كثیًرا. ال أرى أیة أسئلة. لتوضیحي.شكًرا جزیال لھذا العرض ا مارك كارفیل: 

لذلك سنتابع العمل  ویمكن أن یوصف بأنھ مستند حي. واضح ومحدد للغایة في الجدول.

 شكًرا لكم. بشكل وثیق.

 

أعتقد أنھ قد یكون ذلك جزًءا من المجتمع قد  أیًضا. GACونحن نتطلع إلى مداخالت   ماریلیا ماسیل:

ھال  سأنتقل إلیك یا مارك. .GACآخر مرة حینما قمنا بإعداد الجدول داخل ناقشناه 

 ، وأن نحصل على مداخالت، سیكون ذلك رائًعا.GACأطلعت علیھ زمالءك في 

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لكم. نعم، ھذه فكرة رائعة. مارك كارفیل: 

 

الشریحة التالیة رجاًء،  --ر تركیًزا وكي نجعل األمور أكث شكًرا جزیالً لك یا ماریلیا. نیلز تن أویفر: 

سأعطي الكلمة لمشارك مھم للغایة في المجموعة الفرعیة الثانیة آرتي بافانا، التي قامت 

 على بنود معینة في حقوق اإلنسان. ICANNبحصر بعض الحاالت التي تؤثر فیھا 

 

 الشریحة التالیة. أنا آرتي بافانا. شكًرا لك یا نیلز.  آرتي بافانا:

إحداھما  لدینا أربع حاالت اآلن. ذن ھذه المجموعة الفرعیة تنظر في حاالت معینة.إ

وھناك إطار عمل إدارة تصادم األسماء، ومراجعة  .UDRPالقواعد الجدیدة في إطار 

  .gTLDالمناطق الجغرافیة، وآلیة حمایة الحقوق في كل 

  الشریحة التالیة، رجاًء.

 أجزاء معینة بھذه السیاسات عالوة على حاالت معینة إذن المجموعة الفرعیة تنظر إلى 

 .2015، ھم ینظرون في القواعد الجدیدة المطبقة منذ یولیو UDRPفي إطار  داخلھا.
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ھذه سیاسة جدلیة للغایة وبھا العدید مسببات القلق مثل حریة التعبیر ومسببات للقلق 

  اختیار القوانین.إجرائیة مثل آلیة االفتقاد إلى اإلقبال، وقواعد افتقاد 

  ویجرى حالًیا المزید من التحلیالت المفصلة. وإلى ھذا الحد تم إنجاز أوراق مبدئیة.

وفي إطار مراجعة المناطق الجغرافیة، أصبح ذلك ھاًما للغایة لكون مشاركة وتمثیل  

ICANN .ھذه المجموعة تأثیر كثیًرا بالمناطق الجغرافیة المتواجد فیھا الفرد أو الھیئة 

ھذه المجموعة الفرعیة تنظر في التقریر النھائي من قبل مجموعة عمل مراجعة  --

مجموعة العمل ھذه ترغب في عمل الحد  .ICANNالمناطقة الجغرافیة التابعة إلى 

األدنى من التغییرات على الھیكل الحالي، ولكن ھناك مسائل محددة تتعلق بالھیكل 

بعض المسائل األخرى مثل الحق في المشاركة،  قد تتسبب في العزلة أحیاًنا. الحالي.

 IGوالحق في التمثیل، والحق في حریة التجمع، عالوة على الدیمقراطیة في عملیات 

كل ھذه األمور محل اعتبار في إطار ھذه  تقریر المصیر. مثل السیادة والحق في

 الحالة.

 APACبًقا تحت أجریت دراسة بخصوص أرمینیا، والتي كانت سا --وھذه أیًضا حالة 

  وھذا االنتقال كان مفیًدا للغایة لھم فیما یتعلق بالمشاركة. واآلن ھي تتبع أوروبا.

لمراجعة كل  GNSO PDPالتقریر النھائي حول  وأخیًرا، ھناك آلیة حمایة الحقوق.

 ھو التقریر الذي ننظر فیھ بخصوص ھذا األمر. gTLDآلیات حمایة الحقوق في كل 

 ، وتبادل معلومات العالمات التجاریة.URSو UDRPظر إلى ھذا قد یتضمن الن

ھناك مسألة المنافسة،  وھناك آثار كبیرة لھذه الحقوق وأیًضا لغیرھا مثل حریة الحدیث.

  ما إن كان النظام یسمح بدخول العبین جدد.

وھناك مسائل إجرائیة مثل حل النزاعات  وھناك مسألة الوصول إلى األدویة.

 إذن ھذه ھي الحاالت التي لدینا حتى اآلن. ف على السالسل، وغیرھا.وإجراءات الخال

 شكًرا لكم. وسیتوالى بعد ذلك العمل مع الحاالت األخرى.
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شكراً جزیال آرتي، لھذا العرض الموجز وأیًضا للنظرة العامة السریعة على العمل  نیلز تن أویفر: 

شكًرا جزیال لمرونتكم مع  .نحن نحاول العمل في وجود قیود زمنیة الذي نقوم بھ.

 الوضع الذي نعمل بھ.

 

 ھناك الكثیر بالطبع. أنا أقدر ذلك كثیًرا لك یا آرتي، توضیح المجموعة الفرعیة الثانیة. مارك كارفیل: 

نحن نتطلع إلى السماع  مرة أخرى، الوضع نفسھ. ولكن التوجھ الذي تتبنونھ شامالً.

  یة.أكثر حول عمل المجموعة الفرعیة الثان

مع  لنتابع. ال؟ ھنا لدیھ أي سؤال. GACال أعرف إن كان أي شخص من جھة 

 مجموعة فرعیة أخرى على األرجح.

 

اآلن لدینا تصورات  لیصبح لدینا عرًضا عملًیا. --سمنضي قدًما لنرى  نعم، حًقا.  نیلز تن أویفر:

ھیكلیة مع حقوق اإلنسان. ولكن كیف نصل إلى طریقة  ICANNمختلفة حیث تتماس 

  للمضي قدًما؟

وھذا بالتحدید ما سیحدث عنھ زمیلي موتوكو أیزاوا حول العمل داخل المجموعة 

 الفرعیة الثالثة.

 

  اسمي موتوكو إیزاوا. مساء الخیر علیكم جمیًعا. شكًرا جزیالً لكم.  موتوكو أیزاوا:

سوى حقیقة لن أكرر ما قالھ،  أرى أن نیلز مر بنا بسرعة عبر تاریخ حقوق اإلنسان.

لذا لن أضیع الوقت في  أن الكثیر مما أرید أن أبدأ بھ یحتویھ المنشور الخاص بنا.

أحیاًنا أرى أنھ من المفید المرور مرة  المرور على بعض األمور التي سبق مناقشتھا.

أخرى على بعض األفكار األساسیة التي أنجزناھا حتى اآلن، ولكنني سأتجاوز 

  شكًرا لكم. ى تقییم التأثیر على حقوق اإلنسان.وسأمضي مباشرة إلى محتو
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وكما قال نیلز، نحن نظن أن عملیة التقییم ھذه ربما تمنحنا ھیكالً یستوعب مستویات 

  مسارات مختلفة من االستعالمات التي سبق عرضھا. --مختلفة 

ركیز والسبب وراء ما نقترحھ أنھ، بالعودة إلى دبلن، نحن تحدثنا بالفعل حول عملیة الت

ونحن  .PDPعلى عملیة تطویر السیاسة فقط للنظر في تأثیر حقوق اإلنسان على 

  نوصي في الواقع ضمن ھذه النشرة الطریقة لتنفیذ ذلك.

ولكن، حتى في سیاق قیامنا بذلك، وجدنا العدید من المسائل األخرى المتعلقة بحقوق 

غیر الممكن التمسك  ونتیجة لذلك، شعرت أنھ من اإلنسان التي أثارھا األشخاص.

بمسار واحد لالستعالم، والمطلوب فعال ھو استعالم شامل لألنواع المختلفة للتأثیر على 

 بشكل عام. ICANNحقوق اإلنسان التي تصدر عن العملیات التي تقوم بھا 

ھذه نظرة عامة على العملیة التي تعتمد على نموذج المھد الدنماركي لحقوق اإلنسان 

  ر حقوق اإلنسان.حول تقییم تأثی

وأرید أن أكرر أن ھذه وسیلة الھیئات المؤسسیة والشركات لتنفیذ مبادئ حقوق 

إذن ھذه عملیة لتحدید متطلبات مبادئ حقوق اإلنسان التي وضحتھا  صحیح؟ اإلنسان.

ولألسف ال یوجد وقت كاف  المبادئ االسترشادیة لألمم المتحدة، والتي سبق تناولھا.

 رى.لمناقشتھا مرة أخ

  إذن ھناك ست خطوات بسیطة.

 الشریحة التالیة، رجاًء.

في األساس، نحن في  .2و 1دعوني أستھل من نقطة البدایة وأوضح لكم المرحلة 

 .ICANNوھي جمع المعلومات المختلفة حول عملیات  1المرحلة 

وتم تمریرھا إلى المجتمع بالفعل، ولكن أرید أن أركز على أنھ یوجد استبیان حول 

على الموقع اإللكتروني ومشار إلیھ في التقاریر  --متوفر بالفعل  --تلف المستندات مخ

  السنویة والتقاریر المراقبة.
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المختلفة، والمسؤولیات  ICANNنحن في إطار عملیة جمعھا للتعرف على أنشطة 

الوظیفیة المختلفة، والتأثیر المحتمل على حقوق اإلنسان الذي قد ینتج عن ممارسة 

 ؤولیات الوظیفیة المختلفة.المس

لذلك كان االتسبیان محاولة للتعرف على ما تعنیھ ھذه األشیاء من خالل عملیة جمع 

كما إننا في إطار عملیة تحدید أصحاب المصلحة المختلفین، وإشراكھم مع  المستندات.

 مكتب المراقبة للتعرف على المعلومات المختلفة التي یجمعھا مكتب المراقبة، وھكذا.

 j، تحدید النطاق والتخطیط.1ھذه ھي المرحلة

ستتضمن مقابالت مع أصحاب  ومن ھنا ننتقل إلى المرحلة والتي ستكون أكثر تفاعلیة. 

المصلحة، ومقابالت مع خبراء، عالوة على محاول التعرف على إطار عمل حقوق 

  اإلنسان الدولي الذي سنستخدمھ ضمن ھذه العملیة.

نما أقول "إطار عمل حقوق اإلنسان الدولي"، نحن نتحدث بالفعل أنا ال أخترع شیًئا حی

عن االإعالن العالمي لحقوق اإلنسان والحوكمة المدنیة والسیاسیة والحقوق االقتصادیة 

فیما یتعلق بالعمالة، ھناك مواثیق  ھذا ھو إطار العمل األساسي. واالجتماعیة والثقافیة.

ILO  ًا.ومجموعات أصحاب مصلحة أكثر تخصص 

ومجموعات  ILOھناك مواثیق  ھذا ھو إطار العمل األساسي فیما یتعلق بالعمالة.

ھناك تعھدات ومواثیق أخرى متخصصة یتعین  أصحاب مصلحة أكثر تخصًصا.

 االطالع علیھا.

ولكن ھذا ھو إطار العمل، وھو یتسق تماًما مع ما نصت علیھ المفاھیم اإلرشادیة لألمم 

 وھذا ھو إطار العمل الذي نشیر إلیھ. ا محل االعتبار.المتحدة التي یتعین وضعھ

درجة من  360 وما تفعلھ ھذه العملیة في األساس ھي أن تقودنا عبر غرفة من المرایا.

وما یجب أن نفعلھ ھو أن  تلك ھي أدوات أطر العمل الدولیة لحقوق اإلنسان. المرایا.

على  ICANNالمختلفة في  نعمل على إظھار صورة المسؤولیات الوظیفیة والعملیات

 غرفة المرایا لنستوعب مواطن التفاعل مع بنود معینة لحقوق اإلنسان.

 الشریحة التالیة، رجاًء.
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 أنا خصصت شریحة واحدة لھذه المرحلة بالتحدید ألھمیتھا. --وھذه 

سیكون محور التركیز مواضع تأثیر بنود معینة لحقوق اإلنسان، ومضادة منھا على وجھ 

أو تساھم في  ICANNوعلینا أن ننظر في التأثیرات المحتملة التي قد تسببھا  .التحدید

 مباشرة بھذه التأثیرات عبر العالقات في مجال العمل. ICANNھذه التأثیرات أو ارتباط 

تلك ثالثة أنواع من السیناریوھات التي تقدمھا أنظمة التشغیل االسترشادیة من األمم 

و لب مبادئ حقوق اإلنسان، وھي تنطوي على نوع من في الواقع، ھذا ھ المتحدة.

كما سننظر في التأثیرات  ولكن ھذا أمر ال بد أن نتناولھ خالل تقییم األثر. التحدي.

اإلیجابیة، ولكن ال بد أن نذكر أنفسنا جمیًعا أن التأثیرات اإلیجابیة ال تجب التأثیرات 

 لسلبي من األمور.لذلك التركیز في االساس ھو على الجانب ا السلبیة.

 الشریحة التالیة، رجاًء.

عملھ  ICANNوباالنتھاء من ذلك، سنكون في وضع یسمح لنا بالنظر فیما یتعن على 

وبالنسبة لذلك، یوجد بالفعل ھیكل  لعالج ھذه التأثیرات السلبیة وإدارة ھذه السلبیات.

فادي التأثیرات غیر إن كان ت إلدارة التأثیرات أولویتھ ھو تفادي التأثیرات السلبیة.

 ممكن، فسیتعین معالجة وراب ھذه التأثیرات بالقدر المستطاع.

وھذا  .ICANNوال بد أن ینتج عن ذلك خطة إدارة أو نظام لإلدارة على مستوى 

 یصاحب المرحلة األولى، وھي عملیة إعداد سیاسة حقوق اإلنسان.

ولكن ألنھ لدینا إجماع  ا.الكثیر من المؤسسات تقوم بإعداد خطة حقوق اإلنسان مقدمً 

حول حقو اإلنسان، ومن المسؤول، وكل ھذه األسئلة، ما أقترحھ ھو أن ندرج ذلك 

بعد االستفادة من  ICANNضمن سیاسة حقوق اإلنسان على المستوى المؤسسي في 

 عملیة تحدید التأثیرات وغدارة معالجتھا.

لطبع كل ذلك سیؤدي إلى وبا ھي خطوة إضافیة تم إدراجھا. 5في الواقع، الخطوة 

في  ICANN، وھي تخص إعداد التقاریر الخاصة بھذه األنشطة وبأداء 6مرحلة 

في معالجة وتفادي وإدارة كل  ICANNإدارة حقوق اإلنسان، عالوة على تقییم أداء 

 ھذا سیتسغرق سنوات عدیدة. ھذه التأثیرات.
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 في المجمل، ھذا ما نقترحھ.

نحن نحاول أن  نحن نحاول تعبئتھ. ان الذي یجري حالًیا.لقد ذكرت عملیة ھذا االستبی

سیكون من الجید استكمال ذلك من األعلى إلى  نعمل قدر المستطاع بدًءا من األسفل.

 ،2ومسار العمل  GACوالمجلس، وبالطبع  ICANNاألسفل والتفاعل كثیًرا مع إدارة 

 إلى األسفل.عالوة على ھذه العملیة من األسفل إلى األعلى ومن األعلى 

أكثر من مجموعة العمل  2وفي النھایة قد یرتبط ھذا العمل بالتحدید مع مسار العمل 

 مرة أخرى، یسرنا كثیًرا أن نستقبل مداخالتكم. عبر المجتمعات حول حقوق اإلنسان.

 الشریحة األخیرة، رجاًء.

 الشریحة األخیرة، رجاًء. لدینا بعض األسئلة نود طرحھا علیكم.

 شكًرا لكم.

وأیًضا الموارد من جھتنا، ومن جھة المجتمع  إذن ھناك قیود یفرضھا اإلطار الزمني.

 األوسع.

والمجتمع  ICANN، ودور إدارة ICANNوھنا أیًضا مسألة الدور الذي یلعبھ مجلس 

كما یوجد مجموعات أصحاب  ومن ثم دور مجموعة العمل ھذه بالتحدید. بشكل عام.

وحتًماسنحتاج إلى إشراكھم في  غرفة، وخبراء خارج ھذه الغرفة.مصالح خارج ھذه ال

 كل ذلك.

ولكن في  ال أرید أن ألقي الضوء على ھذا. إذن ھذه عملیة طویلة، وعملیة شاملة.

ضوء كل مسارات االستفسارات المختلفة، قد یكون من المفید أن یكون لدینا ھیكال 

 رض.شامال بجوار ھذه المسارات، وبالتالي ھذا الع

 ولكن شكرا لتفھمكم. أعتذر إن كنت تجاوزت الوقت المحدد قلیال.
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شكرا جزیال لكم یا موتوكو للمرور على كل بنود العمل الھامة الخاصة بالمجموعة   مارك كارفیل:

األمر یحتاج إلى الكثیر من العمل،  أرى أن ھذه مؤسسة كبیرة للغایة. الفرعیة ھذه.

 یانات.إجراء االستبیان وجمع كل الب

لدي سؤال واحد، وھو إلى أي قدر تثقون بأنكم ستحصلون على استجابة الدوائر كلھا 

 على ھذه المسائل حینما یتعاملون مع االستبیان؟

ھل أنتم واثقون من حصولكم على استجابة شاملة من وجھات النظر المختلفة داخل 

 ، وھكذا؟IPدائرة  الجانب التجاري؟ المجتمع؟

 شكًرا لكم.     

 

في دبلن، كان لنا مشاركة مبدئیة مع الدوائر التجاریة، وما  شكًرا جزیال لھذا السؤال.  موتوكو أیزاوا:

أبھرني ھو ما إن كان توصیف ھذه المسألة تصنف ضمن حقوق اإلنسان أو تصنیف 

لذا أرى أنھ من  آخر، ھناك قلق بالفعل على مستویات مختلفة داخل الدائرة التجاریة.

أن نستمر في ھذه المشاركة، وأرى أن دور الخبراء المستقلین مثلي ھو أن المھم لنا 

أكون مترجًما، ألترجم المشاكل التي تظھر وتحویلھا إلى ما یخص حقوق اإلنسان، 

 ومن ثم إدراج األمر داخل العملیة.

ال أستطیع أن أضمن أن ذلك سیعمل، ولكنني أیًضا منبھر جًدا،  إذن ما ھو قدر ثقتي؟

، أن المجتمع غایة في التنظیم، وھناك ICANNمشارك جدید في اجتماعات بصفتي 

 تعاون ومشاركة، وبالقطع سنستفید من كل ذلك.

 شكًرا لكم.

 

حسًنا، أتمنى لكم، نیابة عن الرؤساء المساعدین في مجموعة العمل  شكًرا جزیالً لكم.  مارك كارفیل:

GACول تلك األسئلة.، حًظا سعیًدا في الوصول إلى استطالع شامل ح 
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، مجموعة العمل CCW PHRأنتم تطرحون للنقاش دور  لدي سؤال واحد تكمیلي.

قد تكونوا تعرضتم لھذا األمر،  ھل أنتم تشیرون إلى حالتھ ھناك؟ عبر المجتمعات.

ال أعرف. بالطبع لدیكم میثاق، وھكذا، ولكنھا مؤسسة تطوعیة  نیلز، في البدایة.

  لألطراف المھتمة باألمر.

وھذه  ICANNھل السؤال المطروح، ما إن كانت الحالة داخل مجتمع  --ھل الحالة 

العالقة مع مجموعة المستخدمین غیر التجاریین، وھكذا، ھل ستم وضع ذلك بعین 

 االعتبار في مرحلة ما؟

 شكًرا لكم.

 

 ،2ة عن مسار العمل حسًنا، مع مضي اإلجراءات الرسمیة قدًما، سنتحدث في النقطة التالی  نیلز تن أویفر:

وأظن أن العمل على تقییم التأثیر على  سیكون لدینا منتدى حیث نتابع العمل من ھناك.

وأظن أن ھذا سیجیب أیًضا على سؤالك بخصوص  حقق اإلنسان یقع في ھذا اإلطار.

 .2المجتمع ككل ممثل في مسار العمل  المداخالت من المجتمع ككل.

 جھود.أظن أن ھذا سیكون محل بذل ال

كما إنني أرى أن دور مجموعة العمل عبر المجتمعات ھو ایًضا تحدید اتجاه األنشطة 

غیر ممثلتین ھنا  5والمجموعة الفرعیة  4لذلك نرى أن المجموعة الفرعیة  األخرى.

 .WHOISالجدیدة وعملیة مراجعة  gTLDألنھما ینظران في عملیة 

ل المنظمة أال تتخذ قرارات أو سیاسات، لذلك أظن أنھ من المفید جًدا أنھ في وقت داخ

 ولكن تجرى مناقشات وكیفیة تجمیع تلك الخیوط.

ونحن نرى ذلك دور مجموعة العمل عبر المجتمعات حیث یوجد محل للنقاش، وحیث 

 یوجد أدوات وسیاسات أكثر تخص التطویر الحقیقي.

 شكًرا جزیال لكم. حسناً.
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 سنا في البدایة، أعتذر.لم نقدم أنف --ھل أي من مساعدي الرئیس 

أنا من المملكة المتحدة وأیًضا میالجروس،  مارك كارفیل وجورج كانسیو من سویسرا.

 نعم.

 

لم اذھب إلى ھناك ألنني رأیت الكثیر من األشخاص ھناك، ولكنني أستطیع رؤیتكم   میالجروس كاستانون:

 بشكل أفضل من ھنا.

 --أظن أنكم تقومون  --قلت أنكم 

 

 ال أستطیع أن أسمعك. ھال اقتربت من المیكروفون؟ عذًرا، میالجروس.  فیل:مارك كار

 

نعم، لم أجلس معكم، ألنني رأیت الكثیر ھناك، ولكنني أستطیع رؤیتكم من ھنا بشكل   میالجروس كاستانون:

 رائع حًقا. ومنبھر بالعمل المنجز. أفضل، وأنا منبھر جًدا بعمق تحلیالتكم.

ا جمیًعا، حًقا، محاولة السیر في نفس االتجاه، لیس فقط فیما یتعلق وھذا یمثل تحدًیا لن

 بحقوق اإلنسان، بل أیًضا القانون الدولي.

 شكًرا جزیالً لھذا العرض الرائع.

 

 أنا فعال أؤید ھذا التعلیق. حسناً.  مارك كارفیل:

أظن أن الجمیع متشوق لوجبة  ال أرى. ال؟ ھل لدى أي شخص سؤال قبل المتابعة؟

 ال أعرف. العشاء والجمیع بحاجة إلى استراحة.

 ولكن رجاًء متابعة العرض یا نیلز.
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سأنتقل إلى الجزء األخیر من العرض، والذي یمكن دمجھ مع الجزء التالي من جدول   نیلز تن أویفر:

 6والنص الخاص بحقوق اإلنسان في الملحق  CCWGاألعمال، وھو مناقشة مسؤولیة 

م أثناء جلستكم الخاصة من قبل لیون سانشیز، ولكنني أثق أنھ الذي سبق عرضھ علیك

 بمقدور تاتیانا أیًضا إضافة بعًدا آخر بخصوص ھذا األمر.

 تفضلي تاتیانا.     

 

 تتاتیانا تروبینا تتحث إلیكم. شكًرا جزیالً.  تاتیانا تروبینا:

 شكًرا. لشریحة التالیة، من فضلك.     

في مجموعة عمل  CCWPم نظرة عامة على دور أظن أنھ من المفترض أن أقد

 --ال یمكننا  ، لكن أظن أنھ یتعین اإلعالن عن ھذا البیان أوال.CCWGمسؤولیة 

سنتحث عن لغة الالئحة التنفیذیة، ولكن ال یمكننا ادعاء ملكیة ھذه اللغة ألن دور 

ر لذلك سأتحدث عن دو المجتمع الموسع تطویر ھذه اللغة والوصول إلى إجماع.

CCWP  أعني، أحاول أن أدمج ذلك  --لحقوق اإلنسان ضمن ھذه العملیة، ومن ثم

 في الصورة الكاملة، وبعدھا سأنتقل إلى اللغة.

تم تقدیم لغة الالئحة التنفیذیة األولى في المسودة الثانیة،  سأتحدث قلیال عن التاریخ.

لك (صوت غیر لذ العرض الذي تضمن ذلك. --لیس حتى اللغة  --ولدینا الكثیر 

مسموع) المسودة، توصلنا إلى المسودة األولى من صیاغة الالئحة التنفیذیة والتي 

باحترام حقوق اإلنسان والثاني ھو  ICANNأولھما كان التزام  احتوت على جزءین.

مع جدول زمني ضیق خالل  2تنفیذ إطار العمل لتفسیر ھذا االلتزام ضمن مسار العمل 

ى العدید من التعلیقات من أصحاب مصلحة مختلفین، ولكن وحصلنا عل سنة واحدة.

عن قلقھما حول الجدول الزمني الضیق، وحول بدء مھمة اللغة  ALACعبر المجلس و

وبذلنا كل ما في وسعنا  للتقاضي أمام المحاكم والمراجعات. ICANNفتح مھمة  --

یدة، واالتفاق للتوعیة، والجمع بین أصحاب المصلحة، والمساعدة في صیاغة لغة جد

 على اللغة الجدیدة في التعامل مع عوامل قلق أصحاب المصلحة المختلفین.
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 لشریحة التالیة، من فضلك.

اللغة التي توصلنا إلیھا یبدو أنھا حل وسط بین أصحاب المصلحة المختلفین في عوامل 

ا باحترام حقوق اإلنسان المتعارف علیھا دولیً  ICANNھي تشیر إلى التزام  القلق.

والجزء الثاني من اللغة یجعل الالئحة التنفیذیة ھذه نائمة،  ضمن قیمھا األصلیة.

بموجب القانون قبل تطویر إطار عمل تفسیر الالئحة التنفیذیة، إطار عمل حقوق 

 اإلنسان، فنعرف ما یشیر إلى ھذا االلتزام بالتحدید.

 عمل التفسیر ھذا. حیث سیتم تناول تطویر إطار 2واآلن، نتطلع إلى مسار العمل 

ونحن نتوقع أن تلعب مجموعة العمل عبر المجتمعات وغیرھا من أصحاب المصلحة 

 2وبالطبع نحن نرید توفیر المعرفة، ونرید إیفاد مسار العمل  دوًرا في ھذا األمر.

بالنقاشات والتي تجریھا والنتائج التي نصل إلیھا في مجموعة  CCWGالخاص ب 

لكن مرة أخرى، مھما كانت النتیجة، لن نتمكن من ادعاء و العمل عبرالمجتمعات.

شأن المجتمع، وال بد أن نتعاون مع المجلس، ومع  الملكیة ألن ھذا شأن المجتمع.

 إلعداد شيء یحظى باإلجماع. ICANNموظفي 

 ھذا كل شيء. شكًرا.

 

سكم لتقدیم مداخالتكم ھذا مؤشر مفید حول كیف ستعدون أنف شكرا لك یا تاتیانا. حسناً.  مارك كارفیل:

، إضافة GACوھذه بالطبع فرصة لمجموعة عمل  حول التنفیذ. 2إلى مسار العمل 

 إلى فیما یتعلق باالستیعاب ثم العمل حول كیفیة تنفیذ بنود الالئحة التنفیذیة.

 مساعدي الرئیس لدیھ سؤال في ھذا الشأن؟ ھل أي من

 ال؟

بسرعة جًدا، فال  2سیبدأ مسار العمل  .سنظل بالقرب من ھذا الموضوع نظرأ ألھمیتھ

 بد أن نظل على مقربة من األمر.

 شكًرا لكم. مجلس أوروبا، باتریك ھینینجز. عفًوا. نعم. ھل ھناك أي سؤال؟
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 شكًرا لعرضكم المتمیز. نعم.  مجلس أوروبا:

أظن أنھ من المھم أن تحصل مجموعة العمل عبر المجتمعات على مداخالت واضحة 

 الحكومة علیھا مسؤولیة نحو تنفیذ حقوق اإلنسان بالنسبة لمواطنیھا. .GACمن طرف 

وأظن أنھ من المھم أن تلعب الحكومة دوًرا فاعالً في ھذا األمر، وطالما لم یصدر عن 

 أي نتائج، ستظل المسألة ساكنة وسیظل العمل المتعلق بھذا األمر ساكًنا. 2مسار العمل 

 ثمن.وھذا أمر ال بد من تجنبھ بأي 

 الجدیدة، ولكن ھناك أیًضا. gTLDأنا أفھم أنكم لن تتمكنوا من عرض العمل على 

یوجد عدد من القضایا األساسیة ھامة للغایة بالنسبة لمجلس أوروبا، وسینظر فیھا بشكل 

الجدیدة ومدى تأثیرھا على حریة التعبیر،  gTLDأعمق لتحلیل الوضع عند تنفیذ 

 وغیرھا. وأیًضا على تمثیل األقلیات،

ھذا أمر ھام للغایة بالنسبة للعمل الذي نقوم بھ، وھام للغایة لالستثمار ولمشاركة مجلس 

 .ICANNأوروبا في عمل 

 شكًرا لكم.

 

بصفتي ممثل عن المملكة المتحدة في ستراتسبورج  شكرا لك یا باتریك. شكًرا لكم. نعم.  مارك كارفیل:

أنا أتفق ماًما مع تعقیبكم ھنا،  --حكومة  47وبغرض التذكیر فقط،  --بمجلس أوروبا 

 القضایا المحددة التي تبرزھا.

 شكًرا لكم.     

 إن كانت لدیك خطوة أخرى. ھل تحركنا إلى الخطوة التالیة یا نیلز؟ حسناً.
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أوالً، أرید أن أقول أن مجموعة العمل عبر المجتمعات تتطلع إلى استمرار التعاون  نعم.  نیلز تن أویفر:

جلس أوروبا في العمل على ھذه القضایا، ونأمل أن نعزز الروابط بشكل أكبر في مع م

 المستقبل.

 GACھنا سآتي على نظرة عامة حول ما نقوم بھ، ونتوجھ بالتھنئة إلى مجموعة عمل 

 الخاصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي بخصوص میثاقكم الجدید الذي اتفقتم علیھ.

كم بخصوص العمل الذي تخططون لھ، وكیف ترون الوضع سیھمنا كثیًرا أن نسمع من

 ، وكیف یمكننا العمل مًعا.2بدونھ، وھل سیأخذ ذلك شكل المشاركة مع مسار العمل 

 

سأتحول إلى جورج للحدیث عن العملیة التي نحن بصددھا فیما  شكًرا لك یا نیلز. نعم.  مارك كارفیل:

ح أننا عقدنا اجتماًعا ھذا الصباح، قد ولكن قبل ذلك، أرید أن أوض یتعلق باألنشطة.

اجتماع مفتوح، بالطبع، وھناك اعتمدنا اختصاصاتنا التي  یكون حضره البعض منكم.

تحدد أھدافنا الرئیسیة، والتي تشبھ كثیًرأ أھدافكم، وشروط عضویتنا، وحقیقة أنھ لدینا 

الثة مجاالت وحدننا ث ثالثة مساعدین للرئیس یتابعون العمل ومنھجیتنا في العمل.

، ومؤكدة في االختصاصات، وما نقترح GACلالھتمام، نسبق أن ناقشناھا داخل 

 تسلیمھ، والموضوعات والقضایا المحتمل إضافتھا إلى اختصاصنا.

سأتحول اآلن إلى جورج للحدیث عن العملیة وبعض تفاصیل القاضیا الخاصة 

 اآلن. GACبمجموعة عمل 

 شكًرا لكم.

 تفضل یا جورج.

 

 مساء الخیر. شكًرا جزیال لكم، ومرحًبا بكم جمیًعا. حسناً.  ج كانسیو:جور

كما سبق وأن أوضح مارك، لدینا اآلن االختصاصات، ونستطیع اآلن أن نبدأ في 

 نحن نحاول أن نحتوي كل ما تحتویھ خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل ھذه. العمل.
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وعلى  أبریل. 18بعروض بأفكار قبل لذا طلبنا من عضویة مجموعة العمل أن تأتي لنا 

ھذا األساس، سنعد مسودة خطة العمل لنعرضھا على مجموعة العمل ونرى كیف 

سنحدد أولویات العمل وما ھي القضایا األساسیة على أساس االختصاصات المتفق 

 علیھا.

وتم  CCWPوبھذا الشأن، أرى شخصًیا أننا رأینا قدًرا ھائالً من العمل أنجزتھ 

مجموعة عمل  --لیوم، وأظن أنھ سیكون ملھًما ألعضاء مجموعة العمل عرضھ ا

GAC  لتكون ھذه التحدیثات في شكل واضح كي یدرسونھا ویستلھمون منھا فیما

 سیقدمونھ في كیفیة صیاغة وإعداد خطة العمل.

على اي حال، أجرینا حواًرا مبدئًیا ھذا الصباح أیًضا حول بعض الموضوعات، 

 .2آلن أن إطار العمل للتفسیر لھ األولویة العالیة في مسار العمل وبالطبع نعرف ا

وأثناء ما كان زمالؤنا یعرضون العمل حول تقییم تأثیر حقوق اإلنسان، كنت أفكر 

أظن  سیكون العناصر األساسیة في إطار عمل التفسیر. 2طوال الوقت أن مسار العمل 

من عرضھا على الزمالء في أنھا فكرة جیدة أن نحصل على تعقیباتكم ونتمكن 

 بحیث نستفید مما تفعلونھ. GACمجموعة عمل 

نحن نتبع أسلوًبا غیر رسمي، ونستفید بالفعل مما تفعلونھ مع  نحن ال نخترع العجلة.

GAC. 

 PDPمجال آخر (صوت غیر مسموع) أرید أن أشیر إلیھ بسرعة، بالطبع، الثالث 

الجدیدة التالیة، ومراجعة آلیة الحمایة،  gTLDجوالت  الرئیسیة التي یبدأ تشغیلھا اآلن.

ھذه ھي مجاالت العمل، في الوقت الذي تعملون بھ، ال بد  الجدیدة. WHOISوأیًضا 

نرحب بشدة بأي مستجدات من طرفكم،  أن نبقى على عالقة وطیدة معكم على أي حال.

ال بد وبالطبع أظن أن خطة العمل  .GACبصیغة نتمكن من عرضھا على زمالئنا في 

 أن تتضمن االستمرار في ھذا التبادل والبدء في التخطیط لھلسنكي.

 شكًرا لكم.
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نعم، شكرا لك یا جورج، وإن كنت اطلعت على اختصاصاتنا، وأنا متأكد من ذلك،   مارك كارفیل:

 ستعرف ذلك بالفعل.

ستعرف أن في أحد أھدافنا نحن نشیر على وجھ التحدید إلى مجموعة العمل عبر 

ولكن  تمعات كمحاور فیما یتعلق بالتعاون والعمل بالقرب من بعضھم البعض.المج

بالطبع إضافة إلى األطراف األخرى من المجتمع والمنظمات الداعمة األخرى واللجان 

  االستشاریة.

وربما نشكل مجموعة أخرى، اجتماع  ال بد أن نظل متقاربین. لذا أن أتفق مع جورج.

ولكن على  ولكننا ال نعرف إن كان ذلك مؤكًدا. --الي التICANN مشترك في اجتماع 

 أظن أن ذلك ما زال سارًیا. أي حال، في یونیو، أظن أن ذلك ھو التاریخ.

میالجروس، ھل أردت أن تقول المزید بینما نغلق ھذه  لكن كان ذلك رائًعا حًقا.

  شكًرا جزیالً لكم. حسناً. ال؟ الجلسة؟

  كومو، رجاًء.أه، اتحاد البث األوروبي. جیا

 

  من المثیر أن نرى كیف تمر األشیاء عبر المجتمعات.  اتحاد البث األوروبي:

ستتجھ  GNSOألنھم قالوا أن  ALACولكنني أتساءل عما سمعناه ھذا الصباح من 

ھل تعرفون  الجدیدة دون انتظار أي خطوة استكمالیة. gTLDعلى أي حال إلى جولة 

ا لمفاجأة، دون االنتھاء من ھذا النوع من التحلیالت، إنھ ھل توافقون على ذلك؟ ذلك؟

االنتقال إلى الجولة التالیة واحتمال تكرار الخطأ نفسھ الذي نواجھھ كل یوم في ھذه 

 الجولة األولى.

 

ألنھ ثمة  --ونحن ننظر في  الجدیدة ستبدأ اآلن. gTLDحول  PDPأنا أعرف أن   نیلز تن أویفر:

 تأثیر الحقوق، حتى إن كان لم یستخدم بعد.طلب تقییم  PDPاحتمال في 
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لذا قد تكون ھذه فرصة للنظر في ھذه األداة، حتى إن كان من األفضل أوالً الوصول 

نحن نتابع عملیة  ولكنھا بالتأكید فرصة سننظر إلیھا. إلى فھم كامل عما سیكون.

gTLD .الجدیدة بشكل وثیق في وجود نفس االھتمامات 

 

 رجاًء. واحد آخر، حسًنا. --إن كان ال یوجد المزید من األسئلة  .حسناً  مارك كارفیل: 

 

  اسمي جیجي ألفورد، أتحدث نیابة عن الوالیات المتحدة. نعم.  جیجي ألفورد:

أردت فقط أن أقول أنھ یسرنا جًدا انعقاد ھذا االجتماع. وباإلشارة إلى التقریر الذي 

أنھ عرض أثناء جلسة موجزة في دبلن  وسرنا جًدا أن نرى سبق ذكره، لقد قرأناه.

ولكن لم یكن ھناك الكثیر من الفرص منذ ذلك الوقت للمشاركة في حوارات أوسع 

  حول التقریر. GACداخل 

وكي نعرض وجھة نظرنا المبدئیة، تقییم التقاریر التي تفید بإمكانیة تطبیق المبادئ 

تفقنا على ذلك. ورأینا أن بالتقریر وا االسترشادیة لألمم المتحدة كان أمًرا شیًقا جًدا.

لذا نأمل أال یتم وضع  الكثیر من العناصر التي تثري المزید من الحوارات والشرح.

 التقریر على الرف، وأن تستمر الحوارات حول ھذه المساھمة القیمة.

وبالتفكیر في مسارات العمل المتعددة التي تجري، أردنا أن نؤكد على أن التغییر على 

التنفیذیة ال تضع المنظمة في مجازفة متزایدة أو تحدیات من خالل  ICANN لوائح

  .IRPعملیة 

ونعتقد أن ھذه القضیة ال بد من تناولھا بعنایة وبطریقة مناسبة لضمان استمرار الحوار 

 شكًرا لكم. الشامل بشأنھا.

 

جعة الشھر القادم، وھذا یذكرني، أظن أن جون روجي سینشر المرا شكًرا جزیالً. مارك كارفیل: 

 ھل ھذا صحیح؟ حسب علمي، حول المبادئ االسترشادیة.
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وأظن أنھ یتحدث عن  أعتقد أن ذلك قد یشیر إلى تعلیق سبق أن عرض من قبل سوز.  جیجي ألفورد:

الحاجة إلى النظر في عما یحدث ھناك وقد یمثل صورة یمكن استخدامھا إلثبات أن 

مة مشاھمات تنظر إلى مؤسسات أخرى غیر ربحیة ذلك، محاولة جدیدة تماًما، أن ث

 وكیف یمكن تطبیق المبادئ االسترشادیة.

 

أرید فقط التعبیر عن تقدیري العمیق نیابة عن نائبي  حسًنا، سنقف ھنا الیوم. حسناً. مارك كارفیل: 

المتواجدین ھنا لكل ما قدموه من عروض،  GACالرئیس وأعضاء مجموعة عمل 

  لكن كان ذلك مفیًدا للغایة. مجموعات الفرعیة.نیلز، وكل قادة ال

لكان كان ذلك  كما أتوجھ بالشكر إلى المترجمین الذین قضوا معنا ھذا الیوم الطویل.

 ، لذا أقدر لكم جمیًعا المساعدة التي قدمتموھا.7:00اآلن الوقت تجاوز  مجھوًدا شاًقا.

  شكًرا جزیالً.

 قول شكًرا جزیالً على كل ذلك.سأ نیلز، ھل ترید أن تقول كلمة أخیرة؟

 

أردت معاودة التأكید على التزامنا نحو األشخاص الذین یعملون مًعا بطریقة تفید كل  نیلز تن أویفر: 

 وشكًرا جزیال إلتاحة فرصة ثانیة ألن یحدث ھذا. أصحاب المصلحة المتعددین.

 

  شكًرا لكم. االجتماع.الشكر الجزیل للجمیع ممن حضروا ھذا  سننتھي اآلن.  مارك كارفیل:

 

 

 

 نھایة التدوین


