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 ICANNأحد أكثر األمور الممتعة عند العمل في بیئة مثل بیئة  طاب صباحكم جمیًعا. ستیف كروكر:  

تجلب العدید من األفراد المختلفین في األنظمة  ICANNھو تعلم مفردات جدیدة، حیث أن 

لذا منذ مدة قصیرة، بدأت في مفردات الدبلوماسیة التي فّسروھا لي عبر وجود  والتقالید.

وأعتقد أننا انتقلنا بالتأكید إلى  نجاحات ونجاحات عظیمة. --نوعان من االجتماعات 

لذا دعوني أھنئكم على  ات العظیمة أو حتى إلى منطقة أفضل من ذلك.منطقة النجاح

الجھود الكبیرة التي بذلتموھا وعلى العمل الذي أنجزتموه بضمیر حّي بخصوص مقترح 

أعتقد أن المجتمع  المساءلة والنجاحات العظیمة التي تم اإلعالن عنھا اللیلة الماضیة.

ة، نود أن نعّبر لكم عن تقدیرنا الكبیر لكل ما بأكملھ وبالتأكید نیابة عن مجلس اإلدار

 لذا ھل تبقى ھنالك شيء لنتحدث عنھ الیوم؟ ھذه خطوة كبیرة للتقدم نحو األمام. فعلتموه.

 [ تصفیق ]

 

نعم، ستیف. أعتقد أننا نواجھ مشكلة بخصوص ما ذكرتھ في الرسالة المرسلة بتاریخ  توماس شنایدر: 

  ربما یمكنك أن تبدأ بذلك. ة األولى، السطر الثاني.، الفقر2014أوكتوبر لعام  15

 [ ضحك ]     

 ال، صباح الخیر.     

 

تحاول  --أنا متأكد أنك  --في الحقیقة، أنت فقط  ال، أنا أذكر ذلك جیًدا. --وكانت ھذه  ستیف كروكر: 

ین ولكنك اخترت الیوم الذي یصادف عید میالدي. وأنا أعرف تماًما أ مضایقتي قلیًال.

وكانت ھناك كعكة وأمور  كنت وبماذا كنت تفكر في نفس الوقت الذي كنت تتكلم فیھ.

 أخرى أیًضا.
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ا أوًال، أدركن أجل، ھناك بعض األمور التي ینبغي علینا التحدث عنھا. شكًرا لك، ستیف. توماس شنایدر: 

 لم ام الجمیع.أمًرا یتعلّق بالنقاش الحاد الذي جرى البارحة، فقد كان النقاش مفتوًحا أم

وكان األفراد یدخلون إلى  وكان الباب مفتوًحا أمام الجمیع. كنا نجلس ھنا. نغلق أبوابنا.

ھنا وكان بعض األشخاص الذین لم یعملوا في الحكومات متفاجئین من حقیقة أن ما نفعلھ 

، كان ھذا األمر جدیًدا بالنسبة لبعض األشخاص متعلّق بأعمالنا وھو عمل شاق نوًعا ما.

ولكن كان األمر مثیًرا لالھتمام حیث  حیث أنھ شّكل مفاجأة بالنسبة ألشخاص آخرین.

تصّرف بعض األشخاص غیر المعتادین على ھذا األمر بطریقة جعلتھم یشعرون بأن 

  األمر مختلف عما یفعلونھ في وظائفھم عادة وكان ذلك عمًال شاًقا أیًضا.

سوف و ا الموضوع كان أمًرا جیًدا بالنسبة لنا جمیًعا.لذا أعتقد أن الشفافیة واالنفتاح في ھذ

ولكن ھذا أمر  نمضي قدًما بالتأكید في مناقشة موضوع التخلّص من األبواب المغلقة.

ولكن من منظوري  اتخاذ قرار بشأنھ. GACیجب على اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 الشخصي، كانت تجربة إیجابیة للغایة.

لمرة بعد الخبرات التي اكتسبناھا في اجتماعاتنا السابقة مع مجلس لقد بذلنا الجھد ھذه ا

اإلدارة حیث أننا شعرنا أنھ من غیر المناسب أن نقترح عدًدا من المواضیع التي نرغب 

في مناقشتھا معكم في الیوم الذي یسبق االجتماع، ألننا عادة نحّضر لالجتماع مع مجلس 

ناه ھذه المرة ھو أننا عملنا مع اللجنة االستشاریة ما فعل --اإلدارة في اللیلة السابقة 

أسابیع، وحاولنا أن نحدد  3قبل عدة أسابیع، قبل حوالي أسبوعین أو  GACالحكومیة 

بعض القضایا التي نرغب في مناقشتھا معكم على أمل أن یسمح لنا ھذا األمر بمعرفة 

 وھریة من مجلس اإلدارة.األمور التي تنتظركم وعلى أمل أن تحصلوا على اإلجابات الج

 بحیث یكون تبادًال مستنیًرا أكثر. --لذا نأمل أن یسّھل علینا ھذا األمر عملیة التبادل 

قد تخطر أفكار أخرى في أذھاننا خالل االجتماع  ولدینا اآلن قائمة مؤقتة ھنا على الشاشة.

مر حقیقة أننا نأمل أن یضیف ھذا األ --ولكن ھذا  وقد یرغب األفراد في تبادلھا معنا.

لذا  نحاول الحضور مبكًرا، وأن ننخرط مبكًرا في العملیة، وأن نتبادل الحدیث معكم.

 ربما علینا أن نبدأ بالبند األول، إن كان ذلك مناسًبا لكم.
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لذا آمل أن نتمكن من المرور من جمیع  ھذه قائمة جوھریة. ونحن حًقا نقّدر ذلك. بالتأكید. ستیف كروكر: 

 أتریدون أن تبدأوا من البدایة بالبند األول؟ --ما الذي  ولكن دعونا نبدأ. ور.ھذه األم

 

ألن األفراد فضولیین  --أجل، أجل. فقط من أجل معلوماتكم، ُطرح سؤال باألمس  توماس شنایدر:

ولكن األمر متعلق بآلیة  --لقد نسیت اسم الشخص  بخصوص كیفیة عمل ھذا األمر.

وبالمناسبة، صباح  لیس فیما یتعلق بالمرشحین اآلخرین. .CEO اختیار المدیر التنفیذي

بالطبع، أنا أتطلع للعمل  نحن مسرورون للغایة لتواجدك معنا الیوم. الخیر یا جوران.

لكي یحصل األفراد على فكرة عن  ما ھي المعاییر التي اتبعتھا؟ كیف یعمل ذلك. --معك 

 األفكار التي خطرت في ذھنك.

 

وإن كان ذلك ضرورًیا، سنستدعي جورج  دعوني أحاول أن أقدم لكم إجابة قصیرة. ستیف كروكر: 

 سادوسكي الذي قام بإجراء عملیة البحث، لیحّدثنا عن المزید.

ھناك خلیط محدد بین كمیة المعلومات التي نجعلھا متاحة للعامة والمعلومات التي نبقیھا 

شرنا المعاییر ونشرنا أیًضا بعض حیث أننا قمنا بتوثیق العملیة ون سریة نوًعا ما.

  اإلحصائیات.

كما قمنا بتحدید عملیة البحث الموثقة في السنة الماضیة بعد أن أوضح فادي أنھ كان 

وأعتقد أنھ  --عقدنا اجتماعات عامة مع الجمیع  سیتراجع عن ھذه النقطة في ذلك الوقت.

 في اجتماعنا في دبلین في الخریف.

نشرنا بعض اإلعالنات عن بحثنا  معاییر التي كنا نتطلع إلیھا.ونشرنا كما كنت أقول ال

" وعبر قنوات أخرى أیًضا وحاولنا الوصول إلى الجمیع على The Economistفي "

 نطاق واسع للوصول إلى شریحة واسعة من المرشحین.

وقمت بنسخھم فقط، لكي تكون  وتم إدراج اإلحصائیات األساسیة على موقعنا اإللكتروني.

  أجل، ھا ھي اإلحصائیات. أوه. ه اإلحصائیات متاحة لنا.ھذ
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في أفریقیا  %9وكانوا موّزعین بشكل جغرافي،  مرّشح. 100كان ھناك أكثر من 

 %41في أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي و %7في أوروبا و %27في آسیا و %16و

غت بل --نرى، أین الرقم أما من ناحیة التوازن بین الجنسین، دعونا  في أمریكا الشمالیة.

ھذه ھي اإلحصائیات التي قمنا  .%7أما نسبة اإلناث فقد بلغت  %93نسبة الذكور 

سأضیف، فیما یتعلّق بالمساواة بین الجنسین، كنا نتمنى أن یكون ھناك عدد أكبر  بنشرھا.

كنا  اولكنن ولم نكن نرغب في اتخاذ قرار متعلق بھذا الشأن. من النساء المتقّدمات للطلب.

دقیقین جًدا بخصوص عدد النساء المشاركات وأردنا أن نضمن من أنھ لن یتم استبعاد 

كما تعرفون، لدرجة أنھ إن كان ھنالك أي سؤال،  --لذا اتجھنا لـ  أّيً من المرّشحات.

حاولنا أن نضمن من أنھ تم التحقق من األسئلة بشكل وثیق وأنھ قد تم إدراجھا في المراحل 

 المختلفة.

نحن نحافظ على مستوى عاٍل من السریة في ھذه  ستسرني اإلجابة عن أیة أسئلة.و

لذا، إذا كانت ھناك أیة أسئلة بخصوص ھویة المرّشحین اآلخرین أو عن ضرورة  العملیة.

 أن تكون ھذه العملیة مفتوحة للجمیع، فالجواب ھو أن ھذا لیس ما نفعلھ.

 

ننا إًذا یمك شكًرا. ھل ھناك أیة أسئلة أو تعلیقات من المتحّدثین؟ شكًرا جزیالً لك، ستیف.  توماس شنایدر:

ن ونفترض أننا لسنا الوحیدی --نحن نجري العدید من النقاشات  االنتقال إلى البند التالي.

بخصوص توقیت العمل وعبء العمل العام، وأیًضا بخصوص تحدید أولویة عبء  --

 كومیة، لیس فقط للوفود الصغیرة ولكن للكبیرةالعمل والذي أصبح یشّكل تحدًیا للوفود الح

نا ولكن ونحاول أن نبادر بالمشاركة في جمیع اإلجراءات التي لھا صلة وثیقة بنا. أیًضا.

ألن ھناك العدید من األمور التي  نسعى حًقا للتعامل بطریقة أو بأخرى مع ھذا األمر.

د یا ممثل الحكومة ولم تحدث في مثل ھذه السرعة ، فإذا أخذت عملك على محمل الج

تأخذ المشورة من رؤسائك أو وزرائك فقط بل من الوزارات والجھات المعنیة األخرى 

في بلدك، حیث سیتتطلب ھذا األمر بعض الوقت وبعدھا تحاول الوصول إلى رؤى 

، فھذا بالفعل أمر GACمشتركة ووجھات نظر مشتركة في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

أن تحاول التصرف في الوقت المناسب وأن ال تنسى الخطوات المھمة صعب جًدا، وھو 

  في الجداول الزمنیة لھذه اإلجراءات.
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ونحن نحاول أن نعمل ما بین  ونحن نحاول أن نمضي قدًما ونغیر في جمیع الشرائح.

ولكن ھناك بعض التداخالت خالل  --الجلسات أو أن نعقد المزید من االجتماعات أو 

العمل الذي یتم إنجازه ما بین  --حیث یستطیع األفراد التكّیف مع  ICANNاجتماعات 

  الجلسات صعب للغایة ألن األفراد منھمكون بأعمال أخرى أو قضایا أخرى في ملّفاتھم.

  بغض النظر عن كیف نحّرك األمر ونحّولھ، في النھایة ھناك تحد لعبء العمل. --لذا 

الموضوع لیعطونا مثاًال عن طریقة عملھم لنضیفھ وانا أدعو زمالئي الذین طرحوا ھذا 

 ولكننا نشعر أننا بحاجة نوًعا ما إلى إجراء نقاش بخصوص عبء العمل. إلى ھذا األمر.

وإن لم یتم تخفیض عبء العمل، وھو أمر لن یحصل بلمح البصر، حیث أننا قد نجري 

ب المصلحة بعض النقاشات بخصوص األولویات وقد نحاول أن ننظر مًعا مع أصحا

اآلخرین في ھذه المنظمة، أننا نتفق على بعض األمور التي نود أن نمضي قدًما فیھا 

بشكل أسرع من األمور األخرى لكي نتمكن من تركیز اھتمامنا على األشیاء التي نشعر 

ولكننا حًقا نود أن نشارك في األمور التي نراھا مھمة وبعدھا  بأنھا مھمة لجمیع األفراد.

 ومن دون ن نخصص وقًتا لألمور األخرى التي نعتقد أن العالم سینقلب علیھا.یمكننا أ

اد نحن بحاجة إلى إیج ذلك، فقد ناقشنا ھذا األمر في نفس الوقت ألننا حًقا نھتم بھذا الشأن.

 سبل إلدارة ھذا األمر بطریقة تختلف عما فعناه في السابق.

ال أعلم إن قمتم بإجراء نقاشات في  --بما وبعدھا ر لذا أنا أدعو زمالئي لالنضمام إلینا.

  شكًرا. مجلس اإلدارة بخصوص ھذا الشأن.

 

 لدي ممثل نیوزیلندا.  توماس شنایدر:

 

أوًال، أردت أن أقدم تعلیقي، حیث أنني متأكد بأن ھذا  نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل نیوزیلندا: 

إنھا  لة قمنا بطرحھا في لوس أنجلوس.فھناك مسأ األمر لم یشّكل مفاجأة بالنسبة لكم.

مسألة استمع إلیھا في العدید من المجتمعات األخرى، وتمت مناقشة ھذه المسألة عدة 

أنا لست متأكًدا من عدد المجتمعات  .GACمرات في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 
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عضًوا، وھذا أقل من نصف عدد األعضاء في اللجنة  150لدینا حوالي  األخرى.

 .ICANNفریق عمل  المعذرة. -- GACستشاریة الحكومیة اإل

علینا أن نأخذ بعین االعتبار  فقط. ICANNعلى  أود أن أعترف بأننا ال نرى ھذا العبء

 األولویات التي تنظر إلیھا المجتمعات األخرى.

ما أود مناقشتھ مع مجلس اإلدارة ھو الخطوات التي یمكننا اتباعھا لندیر عبء العمل 

 دمعي بشكل أفضل، وكیف یمكن أن نعمل مع منظمات الدعم واللجان االستشاریة لتحديالمجت

  األعمال التي یجب أن ُتعطى األولویة، وكیف یمكننا التعامل مع القدرات الحقیقیة للمجتمع.

 gTLDوأعمال برنامج  gTLDsربما، وإن طلبتم الحصول على مثال، فإن أعمال 

في نفس وقت األعمال الخاصة بالمساءلة واالنتقال مجدولة  WHOISالجدید وأعمال 

 شكًرا. ما نحتاج إلیھ في الوقت الحالي. لذا قد یكون ھذا األمر ھو

 

لدي نقطتان فقط. أوالً، أود  كریس دیسیبان. طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، توماس.  كریس دیسیبان:

  إلى أمر ما. GACأن أنّوه جمیع العاملین في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

في األیام الخوالي، عندما كنا نطرح ھذا الموضوع، كانت النقاشات تدور حول أن، 

  لذا نرجو منكم االلتزام بذلك." تعمل بھذه الطریقة. GAC"اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

وأود أن أشید بجمیع أعضاء اللجنة اإلستشاریة  ولقد قطعنا شوًطا طویًال منذ ذلك الحین.

أعرف أن معظم أفراد الحكومة غیر  على مرونتھم غیر االعتیادیة. GACحكومیة ال

وقد بذلتم جھًدا رائًعا بالفعل لتغییر ممارسات العمل لكي تتالئم  معتادین على ھذه البیئة.

 مع ما ھو موجود.

قلیًال بإحدى  --وربطتموھا  --المسألة التي أثرتموھا بخصوص نیوزیالند  --أعتقد أن 

  .Bضیع التي ناقشتموھا ھنا والتي تتعلق باجتماع الموا

 --مع ھؤالء الذین حضروا االجتماع الذي ُعقد بخصوص استراتیجیة مجموعة العمل 

 --وكانت سوزان رادیل واألعضاء اآلخرین في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة، كما أذكر 
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جتماعات، على األقل مع أحد المواضیع التي ناقشناھا باإلضافة لتغییر طریقة ھیكلة اال

لذا فإن الفكرة اآلن  ، ھو أن نسمح بمزید من الوقت للمجتمعات للعمل مًعا.Bاجتماع 

ولكن الفكرة ھو أن تمضوا  --تتمحور حول ما إذا كان ھذا األمر سیحدث، ال أعرف 

 رالجزء األول من الیوم، لنقول من الساعة التاسعة حتى الساعة الثالثة، بالعمل على األمو

ھذا مجرد  التي تودون إنجازھا وبعد ذلك یمكنكم أن تتجّمعوا وتتبادلوا الحدیث بینكم.

 إنھا مجرد مسألة التغییر التدریجي ومتابعة العمل. ال یوجد حل واحد لھذه المشكلة. مثال.

ولكن أنتم، بما أنّكم أعضاء في اللجنة  أوًال، أفھم أن ھذا األمر صعب. أمران آخران:

وھو أن تقّسموا العمل بین  --وستستمرون في إنجازه  ، فقد أنجزتم ھذا العملاالستشاریة

ك ولكننا أنجزنا ذل وأعلم أن ھذا األمر صعب بالنسبة لكم. األفراد وتقوموا بأشیاء مختلفة.

  ھذه ھي النقطة األولى. .CWGو CCWGأنجزتموه مع  بالمسار السریع.

نحاول أن نجدول األعمال بطریقة تجعل األمر  وثانًیا، علینا أن نحاول العمل مًعا لكي

 كما قلتم ھناك بعض التداخالت التي تعرقل عملیة إنجاز األعمال. --سھًال بالنسبة لكم 

أتسائل فیما إذا أردنا أن ننظر إلى احتمالیة وجود بعض األشخاص من اللجنة اإلستشاریة 

ھذه لیست فرصة  --نقطة المھتمین بشكل خاص في ھذه ال --المھتمین  GACالحكومیة 

أخرى لعقد اجتماعات وجًھا لوجھ، على الرغم من أننا نستطیع عقد اجتماع واحد لكي 

وأنا متأكد بأن مجلس اإلدارة سیكون  --وانا سعید  نتحدث بخصوص ھذا األمر فقط.

ومنظمة  GNSOإلحضار عدد من األفراد من المنظمة الداعمة لألسماء العامة  --سعیًدا 

 شكًرا. حسناً؟ ھذا مجرد اقتراح. .ccNSOماء رمز البلد دعم أس

 

  طاب صباحكم جمیًعا. أنا فادي. --وقد نشرت للتو  نعم.  فادي شحاتة:

بخصوص اعتقادي أن أحد  GACلقد تحدثت مع رئیس اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

یوم  الحلول الرئیسیة إلدارة عبء العمل ھو أن نضمن بأنني سأخرج من ھنا بحلول

 لذا، نأمل، أن یساعد ذلك أیًضا. السبت.

 [ ضحك ]
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لن أعبر عن موافقتي على ھذا  أجل، سوف نأخذ ذلك بعین االعتبار. شكًرا لك، فادي. توماس شنایدر: 

  حسًنا. ولكننا سنأخذ ذلك بعین االعتبار. األمر، ألن ھذا سیكون خاطًئا.

 في الواقع، نعم، الدنمارك.     

 

لجدول األعمال  --أعتقد أن ھذا األمر یمثل الصورة األكبر لـ  شكًرا جزیالً لكم. : ممثل الدنمارك

لذا فإن تحدید األولویة، كما قال زمالئي، أمر مھم للغایة،  المخصص للمجتمع بأكملھ.

عملیات لوضع السیاسات في  6أو  5فھذا یعني أیًضا أنكم لن تكونون بحاجة إلى جدولة 

 م أن تدیروا األمر بطریقة أخرى.نفس الوقت، حیث یمكنك

فعلى سبیل المثال ھناك العدید من عملیات وضع السیاسات التي یتم  --ألن جمیع ھذه 

ومن الصعب تتبع كل شيء،  تنفیذھا في الوقت الحالي، وجمیعھا مھمة بالنسبة للجمیع.

 شكًرا جزیًال.

 

 ، ربما نستطیع التحّدث عن ذلك.Bجتماع وبما أّنك قد طرحت ھذه المسألة في ا شكًرا. توماس شنایدر: 

أعتقد أنھا كانت قبل سنتین أو شيء من ھذا  --وكما نعرف جمیًعا، فقد كانت ھناك مھمة 

لمناقشة استراتیجیة جدیدة لالجتماعات مع األسباب أو األھداف الرئیسیة للقیام  --القبیل 

ركة مع اآلخرین في بذلك، أعتقد أنھ كما قلت، للحصول على مزید من الوقت للمشا

  المجتمع ولكن للتركیز أیًضا على المضي قدًما في عمل الدوائر االنتخابیة.

السماح للذھاب إلى البلدان التي  --والجانب الثاني، بالطبع، یتمحور حول الحصول على 

ن ھذا یمكّ  --ال تمتلك القاعات الكبیرة حیث یمكنك عقد اجتماع مطّول، لكن في الحقیقة 

ICANN  والجمیع من الذھاب إلى مجموعة من األماكن، حیث أنھ من ناحیة أخرى ال

وال یمكنكم العثور على  یمكنكم الذھاب إلیھا نتیجة كثرة عدد المشاركین في االجتماعات.

 في جمیع بلدان العالم لكي یصبح ھذا األمر ممكًنا. --قاعات 

نشر ھذه األفكار ودعمھا ألسباب كما أننا حاولنا المشاركة في طرح ھذه األفكار وقمنا ب

  واضحة. ألننا نھتم بالتنّوع ونھتم بالتوعیة ونھتم بالمشاركة مع اآلخرین.
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أیام، فلن یكفي ذلك  5وإن أضفتم یوًما آخر، أي  أیام ال تكفي لكي نتقابل. 4بالطبع، 

ھما كان عدد فم --ألن ھناك الكثیر من األعمال  ألن ھذه األیام لن تكون كافیة أبًدا. أیًضا.

 لن تكون كافیة. األیام التي نخططھا لكي نتقابل، سنحتاج دائًما للمزید.

لذا، بما أننا نناقش مسألة طول االجتماع، كنا نأمل، بعیًدا عن مسألة عدد األیام، أن نحاول 

فعل شيء مختلف ولو لمرة واحدة فقد یساعدنا ذلك في الحث على تقدیم أفكار جدیدة فیما 

كما أننا أجرینا نقاًشا مستمًرا لكي نحاول أن نضع  طریقة التي یعمل بھا األفراد.یتعلق بال

جدوًال أكثر كفاءة أو لكي نخصص الوقت بطریقة أكثر كفاءة، حیث أن اللجنة اإلستشاریة 

ناقشت ھذه المسألة عدة مرات حیث أن أنھم شعروا أنھا لیست الطریقة  GACالحكومیة 

وقت إضافة للعمل المستقل ولمقابلة األفراد على المستوى الثنائي األكثر مالئمة إلمضاء ال

في حین أننا  دوائر انتخابیة على المستوى الثنائي. 5مرات مع  5ومناقشة نفس القضایا 

ونحاول أن نناقش ھذه  --المعذرة  --مسائل مھمة للغایة  3نعتقد أننا سنجرب طرح 

نوا من قول شيء لمرة واحدة ویمكن للجمیع المسائل مع الجمیع في نفس القاعة لكي تتمكّ 

وقد تكون ھذه الوسیلة أكثر  وھذا ینطبق على الجمیع. االستماع وتقدیم تغذیتھم الراجعة.

كفاءة، لیس من منظور المجابھة، بما أنھ تم تحدید الوقت الذي سُیعقد فیھ المنتدى العام، 

ننا من معرفة موقع المنظمة ستمك --ولكن بطریقة تعزز التفاھم، حیث أنھا ستجعلنا 

 ؟ccNSOوأین ھي منظمة دعم أسماء رمز البلد  .GNSOالداعمة لألسماء العامة 

وبالعكس، لكي نجعلھم یتفّھموا األمور التي  وما ھي اقتراحاتھم؟ وما ھي اھتماماتھم؟

لماذا نسعى وراء اإلجراءات  لماذا نواجھ مشكلة؟ نھتم بھا واألمور التي ال نھتم بھا.

وإن فعلنا ذلك في بعض النقاط في البرنامج، فقد یساعدنا ذلك  وما ھو دورنا؟ لوقائیة؟ا

جمیًعا، عندما نعود إلى أعمالنا بعد أن نكون قد اشتركنا مع الجمیع لكي نأخذ ھذه 

 االھتمامات أو مھام أصحاب المصلحة اآلخرین بعین االعتبار عندما نقوم بإنجاز أعمالنا.

راءات التنسیقیة الالحقة التي نّتبعھا إلصالح األمور والتي كان وستقل الحاجة لإلج

 بإمكاننا حلّھا بشكل أسرع لو تحّدثنا مع بعضنا بشكل مسبق.

بھذه الفكرة، أًیا كان اسمھا،  GACوقد أعجب أعضاء اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 لدیة.مبنى مجلس البوأعتقد أن فریق استراتیجیة االجتماع قد أطلق علیھا في المقترح اسم 

وعندما كنا نناقش مسألة تخصیص الوقت، خصصنا یوم الثالثاء كامًال للمشاركة مع بقیة 
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یمكنكم إحضار أشخاص  وقد یتم استخدام ھذا التفاعل ألغراض التوعیة. أعضاء المجتمع.

إن  جدد وأعتقد أنھ من األسھل أن تحضروا أشخاًصا جدد وتوّضحوا لھم طریقة عملنا.

كونوا تعملوا في المنظمات التي تستخدموا فیھا االختصارات، وعندما تكون أنت لم ت

الوحید الذي تفھم ھذه االختصارات وال یفھمھا أحد سواك، أعتقد أن إحضار األشخاص 

في اللحظة التي نفھم فیھا على بعضنا بشكل داخلي ونوّضح لبعضنا األمور بشكل داخلي، 

فرصة األضعف إلشراك األشخاص الجدد ألنھم یفھمون فأعتقد أن ھذا األمر سیشّكل ال

أن ھذه البیئة الخاصة بأصحاب المصلحة المتعددین تعمل من جمیع الجھات في نفس 

 الوقت.

نحن نخطط من أجل أن نخصص ھذا الیوم للتفاعل مع اآلخرین، ولكننا أدركنا الجمعة 

نتخابیة المختلفة بجانب الماضیة، عندما تم وضع جداول األعمال المخصصة للدوائر اال

بعضھا البعض، أن ھناك تداخًال بسیًطا في جداول أعمال الدوائر االنتخابیة المختلفة 

بخصوص الوقت الذي یخططون فیھ للتفاعل والوقت الذي یخططون فیھ للعمل في 

 مبانیھم.

 لذا إن كانت فكرة التفاعل مع المجتمع في وقت محدد مقبولة لدى الجمیع، أعتقد أننا

سنكون بحاجة لتسریع عملیة التنسیق في األیام القلیلة المقبلة لنتأكد أننا نتفق على وقت 

 یمكن للجمیع فیھ القیام بھذا األمر.

وھذا األمر سیشّكل دافًعا أیًضا لمجلس اإلدارة، حیث أنھ إن لم تنجح عملیة التنسیق من 

ى لكي نساعدھم، لذا اجتمعوا األدنى نحو األعلى، قد نضطر لدعم نموذج األعلى نحو األدن

 رجاًء ونّسقوا فیما بینكم لكي نحقق ھذا التفاعل، وبعد ذلك یمكنكم العودة إلى أعمالكم.

یوم الخمیس، سنخطط للعمل المستقبلي  ولكي أختم األمر من جھتي، لدي سؤال عملي.

د وسیكون من الجید أن نحصل على مزی ولطریقة تنظیم األعمال الجتماع شھر یونیو.

 إن كان ھناك من الوضوح بخصوص عدد األیام التي سیتم تخصیصھا قبل عقد االجتماع.

ھل ستخصصون القاعات لألفراد أم أنكم ستعقدون  یوم إضافي، فما ھي الشروط إًذا؟

 اجتماعات بین الدوائر االنتخابیة األخرى؟
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أن نخطط  لذا أًیا كانت المعلومات التي ستحصلون علیھا، سیكون من األسھل علینا

وسنحتاج للتخطیط ألن ھناك الكثیر من األعمال التي علینا أن ننجزھا، حیث أن الوقت 

 بین االجتماعین قصیر.

 وأعتذر على خطابي الطویل، ولكنني أعتقد أن ھذا األمر مھم بالنسبة لنا. دعوني أتوقف ھنا.

 إیریكا وممثل إیران وكریس وممثل اندونیسیا.

 

 إیریكا مان، عضو في مجلس اإلدارة. تعجبني ھذه الفكرة كثیًرا.توماس،   إیریكا مان:

أعتقد أنھا فكرة جیدة، وكان یتوجب علینا أن ننجز ھذا األمر في السابق، وأعني أن نجد 

طریقة إلجراء نقاش بخصوص المواضیع التي تھم جمیع األشخاص المشاركین، كما 

 بنى مجلس البلدیة لیس مناسًبا.ربما اسم م قلت، في اجتماع واحد ألصحاب المصلحة.

 ربما یمكننا العثور على تعبیر مختلف، ولكنني أعتقد أن الفكرة مفھومة.

وسیساعد ھذا األمر على جعل فكرة  سیعمل ھذا األمر على إحداث المزید من الترابط.

 ھنأصحاب المصلحة المتعددین مفھومة بشكل أفضل داخلًیا، حیث أننا نفھم ھذا األمر جیًدا ولك

 لذا ستكون نسبة الوضوح أعلى. سیوّضح الفكرة للعالم الخارجي وماذا یعنیھ ھذا التعبیر.

أعتقد أنھا ستكون مھمة الختیار المواضیع الجیدة في البدایة  لذا أنا أؤید ھذه الفكرة بشدة.

أوًال، أعتقد أنھ یجب أن تولى ھذا  --لذا قد تكون المواضیع  لكي نتمكن من اختبارھا.

إنھ أمر یجب أن نوّضحھ بسرعة وھو أمر نھتم  اضیع اھتماًما على المدى القصیر.المو

 لذا قد تكون بعض المواضیع أقل أھمیة، بالنسبة لمجتمع أو مجتمعین. بھ جمیًعا.

إن  --سنعقد اجتماًعا لمجلس اإلدارة  --لذا، أجل، أؤید ما اقترحتھ بشدة، وأنا متأكدة أننا 

 الیوم ویمكننا بعدئذ مناقشة ھذا األمر. --أتحقق لم أكن مخطئة، علّي أن 

 

 إیران. شكًرا.  توماس شنایدر:
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وطاب صباحكم جمیًعا، وأود أن أشكر مجلس اإلدارة للسماح لنا بحضور االجتماع  شكًرا.  ممثل إیران:

 معھم.

لذا علینا أن نشدد على موضوع الكفاءة،  ال أعتقد أن زیادة عدد األیام ستحل المشكلة.

وأن نعمل بكفاءة مع العالم  GACلینا أن نعمل أوًال في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة ع

كلما زادت  لذا علینا أن نشدد على ھذا األمر بدًال من عدد األیام. المشترك ومع اآلخرین.

 وإذا لم یتم إنجاز األمر بكفاءة، لن یساعدنا ذلك على اإلطالق. عدد األیام، كثر الحدیث.

 ال ننسى الكلفة التي سنتكبدھا عند زیادة عدد األیام. وعلینا أن

 شكًرا.     

 

إن كان بإمكاني أن أقدم اقتراًحا عملًیا، بما أن اجتماع شھر یونیو  كریس دیسیبان. شكًرا.  كریس دیسیبان:

قریب، ونحن نعرف اآلن أنھ لن ُیعقد في باناما، وأنا أعتقد أن مجلس اإلدارة سیوافق 

 والجمیع یعرف لمتعلّق بالمكان، حیث أنني أعتقد أن الجمیع یعرف المكان.على القرار ا

 أن المكان مختلف عن باناما.

لذا كنت أتسائل إن كان بإمكاننا إحضار مجموعة صغیرة من األشخاص أو شخصان من 

وشخصان من المنظمة الداعمة لألسماء العامة  GACاللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

GNSO  أسماء رمز البلد ومنظمة دعمccNSO نیك توماسو وأنا وعضو آخر في ،

بدًال من التفاعل  --مجلس اإلدارة عبر الھاتف األسبوع القادم وأن نقوم بإجراء حدیث 

لمعرفة المشاكل التي یواجھونھا، یمكننا إحضار ممثلین  ALACو GNSOو GACمع 

لسنكي أو أًیا كان المكان على الھاتف األسبوع القادم لكي نخطط لما یمكننا فعلھ في ھ

 الذي سُیعقد فیھ االجتماع إلنجاز ھذا العمل.

أعتقد أنھ إن كان باستطاعتنا فعل ذلك، وإن كان ھناك شخص مسؤول من اللجنة 

 فسأكون على اتصال مع الجمیع وسأحضر نیك توماسو لیجري GACاالستشاریة الحكومیة 

 یكن ذلك مناسًبا، فسنفعل ذلك األسبوع الذي یلیھ.ولكن إن لم  اتصاًال ھاتفًیا األسبوع المقبل.

 شكًرا لك، توماس.
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 شكًرا.  توماس شنایدر:

 آشوین من إندونیسیا، تفّضل.     

 

 شكًرا لك، توماس.    ممثل إندونیسیا:

أعتقد أنھ في المستقبل القریب، یجب على  أود التعلیق بخصوص ما قمنا بھ البارحة.

أن تضبط عملیة وضع السیاسات واللوائح الداخلیة  GACة اللجنة اإلستشاریة الحكومی

 ماذا نسمیھ؟ لكي تكون آلیة المراجعة السریعة لعملیة صنع القرار متاحة. --لتضمن 

أستخدم  ستكون سریعة، ولكن بإمكاننا أن نستوعب جمیع اھتمامات الدول األعضاء.

 ITUالدولي لالتصاالت  عبارة "الدول األعضاء" تماًما كما تستخدمون عبارة االتحاد

 وأسماء المنظمات األخرى.

ساعات كما فعلنا  7ساعات، أو  8 ال یمكنني أن أتخیل، فعلى سبیل المثال إن استغرقنا

 باألمس لتقدیم رد واحد، فماذا سیحدث إًذا في حال زاد عبء العمل وزادت األنشطة؟

أرید مكتًبا في لوس  ال علینا أن نعد رسالة كل یوم أو كل أسبوع أو كل شھر حتى.

 أنجلوس لكي أجلس فیھ بضعة أشھر في السنة.

 شكًرا.     

 

 شكًرا.  توماس شنایدر:

 ؟Bھل ھناك تعلیقات أخرى على اجتماع      

إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات، سننتقل إلى البند التالي، والذي ُیطلق علیھ ھنا اسم  شكًرا.

ICANN .والمصلحة العالمیة العامة 

 طارق. نعم،
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أردت أن أذكر بعض الحقائق فقط بخصوص العمل الذي یجري في  شكًرا لك، توماس.  طارق كامل:

ICANN .ن أتحدث بالنیابة ع والذي یتعلق بالمصلحة العالمیة العامة في الفترة األخیرة

كان علیھا أن تغادر ھذا الصباح، إنھا نائبة رئیس قسم التنمیة  زمیلتي نورا أبو ستھ.

 .ICANNبدأنا بالعمل قبل عدة سنوات، النقاش الذي جرى ضمن  ؤولیة العامة.والمس

تم تأسیس اللجنة االستراتیجیة المعنیة بالمسؤولیة العامة والتي ترأسھا نیك وینر في ذلك 

الوقت، ولكن كان واضًحا أنھ بعد أن أنھت اللجنة عملھا، كان ھناك مزید من المھام التي 

 ICANNن البحوث في الموضوع المتعلق باختصاص یجب إنجازھا والمزید م

 وخصوًصا بعد عملیة االنتقال أي في مرحلة ما بعد االنتقال.

لذا فإن ھذا األمر مدرج في الخطة االستراتیجیة ذات الخمس سنوات والمعنیة بإعداد 

إطار عمل المسؤولیة العالمیة العامة كجزء من العمل المجتمعي، حیث صادق المجتمع 

 ذه الخطة.على ھ

 لسوء جرت بعض المحادثات المتعلّقة بھذا الشأن االثنین الماضي في إحدى الجلسات.

من حضور الجلسة  GACالحظ، لم یتمكن معظم أعضاء اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 بسبب اجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى.

یتعلق بالمصلحة العامة بالطبع، تتحمل الحكومات مسؤولیة كبیرة اتجاه سّكانھا فیما 

لذا نحن نتطلع لمشاركة أكبر من اللجنة  وبخصوص القضایا المتعلقة بالمصلحة العامة.

بخصوص ھذا العمل الذي بدأ للتو ونأمل أن یبذل المجتمع  GACاإلستشاریة الحكومیة 

وسوف ننشر قریًبا قائمة عناوین البرید اإللكتروني وتفاصیل صفحة الویكي  جھده أیًضا.

Wiki .بخصوص العمل الذي تم إنجازه 

 لذا ھذا تحدیث من جھتي، وأتوقف ھنا.

 شكًرا.

 

ال شك أن المصلحة العامة موضوع یلقى اھتماًما كبیًرا عند الحكومات  شكرا لك، طارق.  توماس شنایدر:

 ألن ھذا ھو الموضوع الذي یھّمنا وھو ضمان أن یتم تأیید المصلحة العامة من خالل ما نفعلھ.
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حرصنا على  وأعتقد أن ھذا مثال جید على عملیة التنسیق وتحدید أولویة األعمال.

وزیًرا  30المشاركة في تلك الجلسة یوم االثنین، ولكن لسوء الحظ، كان ھناك أكثر من 

في ھذه الغرفة ولم یكن بوسعنا أن نغادر ألنھ كان یتوجب علینا أن نجري نقاًشا معھم 

لذا، ھذا مثال آخر یدل على أھمیة أن نبلغ األفراد قبل أن  فعل.وقد كان نقاًشا جیًدا بال

نحدد مواعید االجتماعات لكي نحدد األولویات، كأن نقول، ھنا یجب أن یتواجد الجمیع 

 وبعدھا ننظم االجتماعات األخرى بناًء على ھذه األولویات.

ن ھناك آراء بالعودة إلى جوھر الموضوع، كما قلت ھذه قضیة مھمة للغایة، وقد تكو

مختلفة بخصوص ما تفھمونھ من المصلحة العامة ألن ھذا األمر مبني أیًضا على نقاش 

على الصعید الوطني أو اإلقلیمي ومبني على ثقافات مختلفة، حیث أن المصلحة العامة 

وفي الواقع، أجرینا نقاًشا جیًدا مع عدد من أعضاء مجلس اإلدارة  لھا دالالت مختلفة.

والمجتمع المدني، كما أجرینا  GACأعضاء اللجنة اإلستشاریة الحكومیة ومع عدد من 

في البرازیل في نوفمبر الماضي،  IGFمثل ھذا النقاش في منتدى حوكمة اإلنترنت 

وأعتقد أننا سنبذل قصارى جھدنا لكي ندعم تجاربنا ووجھات  وكان نقاًشا مفیًدا للغایة.

 نظرنا في ھذا النقاش.

ونحن نتطلع إلجراء  منكم أن تقدموا لنا ھذه الفرصة عبر مشاركتكم. لذا مجدًدا، نطلب

قد ال نحتاج إلى تعریف ولكننا قد نحتاج  --كلما كان إدراككم  ھذا النقاش ألنھ أمر أساسي.

نحتاج إلى إطار عمل بخصوص آلیة التعامل مع المصلحة العامة وكیفیة  --إلى مصطلح 

كلما زاد إدراكنا لھذا الموضوع،  أو أقل من ذلك. تعریف شيء في إطار المصلحة العامة

 فھذا سیساعدنا أیًضا على أن نكون أكثر كفاءة.

 أولغا یرغب في قول شيء ما.     

 شكًرا.     

وبالمناسبة،  طاب صباحكم جمیًعا، وأود أن أشكر مجلس اإلدارة لزیارتنا ھذا الصباح.  ممثل األرجنتین:

في اجتماع المصلحة  GACة اإلستشاریة الحكومیة كان ھناك عضو واحد من اللجن

إنھا تعمل مع مجموعة العمل المعنیة بحمایة األسماء  میالجروس من البیرو. العامة.

وفي إحدى الجلسات العامة لمجموعة العمل ھذه، طلب عدد من المشاركین  الجغرافیة.
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فیة، ألن ھذا أن یتم مراجعة مصطلح المصلحة العامة بھدف حمایة األسماء الجغرا

 الموضوع لھ صلة باألمر.

 .Wikiوبالمناسبة، أنا أعمل على وثیقة سأرسلھا لكم لكي یتم إدراجھا في صفحة الویكي 

وكانت میالجروس تراجع بعض األوراق التي لھا  نحن نضیف بعض التعدیالت فقط.

ى أردت أن أحّدثكم عن ھذا الموضوع لكي أعلمكم فقط أن إحد صلة بھذا الموضوع.

وأنا  ترّكز على ھذه القضیة. GACمجموعات العمل في اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

أراجع قائمة البرید اإللكتروني وقد اتصلت بنورا مسبًقا، ورأینا أن ھذا األمر لھ أھمیة 

ولسوء الحظ لم أتمكن من حضور االجتماع یوم االثنین، ولكن كانت میالجروس  كبیرة.

 متواجدة ھناك.

 شكًرا.

 

 ھل ھناك ردود فعل أخرى حول ھذا الموضوع؟  توماس شنایدر:

 

فقط لكي أتأكد بالنیابة عن الموظفین ونیابة عن نورا التي تقود ھذه  شكًرا لك، توماس.  فادي شحاتة:

بصراحة، عندما أستمع إلیكم، ال یمكنني أن أتوصل إلى  الحملة من جانب الموظفین،

ا ھذ نحتاج إلى مساھمتكم. ن بحاجة ألن نتعلّم منكم.نح تعریف مناسب للمصلحة العامة.

 مھم جًدا بالنسبة لما نقوم بھ.

لذا نتعھد بأن نشارك معكم في ھذا الموضوع لكي نتمّكن من تشكیل العمل ولكي نضمن 

ترغب في التوصل لفھم مشترك لمفھوم المصلحة العامة، وفي كل شيء  ICANNأن 

 م التي نتمسك بھا.نفعلھ. القرارت التي نتخذھا والقی

لذا شكًرا على تفّھمكم للصعوبة التي واجھناھا في جدولة األعمال یوم االثنین، ولكن 

 التزامنا بالمشاركة في أعلى مستویاتھ، ونشكركم مرة أخرى على تفھمكم.
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 شكًرا.  توماس شنایدر:

 ھل ھناك وجھات نظر أخرى بخصوص ھذا األمر؟

 أو ھل ھناك تعلیقات؟

 لبرازیل.نعم ممثل ا

 

ال أود التعلیق على ھذا الموضوع، ولكنني أود أن أشیر إلى أنني  شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل البرازیل:

ولكنني أتطلع إلرشادكم لي في اللحظة  أود أن أقدم بیاًنا بالنیابة عن الحكومة البرازیلیة.

 --أشیروا إلي  المناسبة، سواًء اآلن أم الحًقا.

 

 ع، رجاًء.تاب  توماس شنایدر:

 شكًرا.

 

 شكًرا.    ممثل البرازیل:

 سیدي الرئیس، تم تكلیفي لكي أقدم بیاًنا نیابة عن الحكومة البرازیلیة.

بسبب ضیق الوقت، سأشیر إلى األجزاء المھمة في البیان، وستكون النسخة الكاملة متاحة 

 في نھایة المطاف.

ستیائي الشدید من الطریقة التي بالنیابة عن الحكومة البرازیلیة، أود أن أعرب عن ا

مكانة البرازیل في حوكمة اإلنترنت في  ICANNوصف بھا الرئیس والمدیر التنفیذي لـ

 --من خالل اإلشارة إلى  .ICANNرسالة التودیع الموّجھة إلى مدراء مجلس إدارة 

 IANAسأقتبس من البیان، "الضغط من الحكومات مثل حكومة البرازیل إلنجاز وظائف 

ت سیطرة األمم المتحدة عبر نموذج متعدد األطراف بدًال من نموذج أصحاب المصلحة تح
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المتعددین." نھایة االقتباس. لقد صّور مكانتنا بطریقة خاطئة، ولذلك ُنقلت رسالة مضللة 

 .ICANNفیما یتعلّق بمشاركة البرازیل في 

ج أصحاب المصلحة ولكن على خالف ذلك، أّیدت البرازیل القرار الذي یفید بأن نموذ

 ھو النموذج األنسب. ICANNالمتعددین المندرج من األدنى نحو األعلى الذي تبنتھ 

إلى ضرورة عدم استبدال النظام القائم بمؤسسة  في ھذا السیاق، دعمنا الفكرة التي تشیر

 تقودھا الحكومة.

القمة األمر لیس سرًیا على أي شخص في ھذه القاعة، حیث أنھ تزامًنا مع مخرجات 

العالمیة لمجتمع المعلومات، ترى البرازیل أن مرحلة ما بعد االنتقال یجب أن تضمن 

تأسیس اآللیات المناسبة التي من خاللھا یمكن لجمیع المساھمین، ومن ضمنھم الحكومات، 

 ممارسة أدوارھم ومسؤولیاتھم.

أصحاب عن وجھات نظر  قد تختلف وجھات نظرنا المتعلقة بكیفیة حدوث ھذا األمر

المصلحة اآلخرین، على أیة حال، یجب أن ال ُیفھم ھذا األمر كاستنكار لنموذج أصحاب 

 المصلحة المتعددین.

مجدًدا، بالنیابة عن الحكومة البرازیلیة، أود أن أشدد على استیائنا من التقییم الخاطئ 

  لمكانة البرازیل في نص رسالة التودیع الخاصة بالمدیر التنفیذي.

أخرى، یشیر النص الكامل الذي سیتم نقلھ لكم إلى الشراكات البّناءة التي  من ناحیة

 .2014في ساو باولو في أبریل  NETmundialأنشأناھا أثناء التحضیر الجتماع 

نحن نطلب بلطف أن یتم نشر البیان كامًال إلى جانب رسالة السید شحادة على الموقع 

 .ICANNاإللكتروني لـ

 شكًرا.
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رت وكما ذك أنا حًقا أقدر البیان الذي أدلت بھ حكومتكم. شكًرا لك أیھا السفیر بیندیكتو.  فادي شحاتة:

لك سابًقا بشكل خاص، لم أكن أنوي أن أضع الحكومة البرازیلیة في موقف یختلف عما 

ذكرتھ في المناسبات المتعددة، ویتضمن ذلك االفتتاحیات المتعددة في اجتماعات 

ICANN. 

ة التي كتبتھا لمجلس اإلدارة بخصوص نھایة فترة منصبي كمدیر تنفیذي، إن فھمت الرسال

 فأنا أقّدم لكم اعتذاري الخاص وأقدم اعتذاًرا عاًما اآلن للحكومة البرازیلیة.

أود أن أشكرك وأشكر جمیع أعضاء الوفد البرازیلي، جاندیر وبیدرو أیًضا، باإلضافة 

، الرئیسة التي قامت بتغییر مسار الحوار وأود أن أقّدم شكري لصاحبة السیادة CGIلـ

في منتدى حوكمة اإلنترنت بشكل كامل، حیث أنھا كانت تملك الشجاعة والرؤیة للمشاركة 

لم یكن من الممكن إطالق  .NETmundialوتحقیق اإلنجازات كما فعلت في اجتماع 

كما  NETmundialو من دون خطوات الحكومة البرازیلیة. NETmundialمبادرة 

قالت الحكومة األمیركیة في ھذه القاعة قبل بضعة أیام في البیان الذي أدلى بھ الري 

 والبرازیل قد غّیروا مسار الحوار. NETmundialستریكلینغ، مبادرة 

وجمیع  Marco Civilحیث أن مشروع  لذا فإن الفضل یعود إلیكم ولحكومتكم ولشعبكم.

نارة للعالم أجمع حول كیفیة حوكمة اإلنترنت األمور التي تم إنجازھا في البرازیل تعد م

 على طریقة أصحاب المصلحة المتعددین.

لم أكن أنوي بأي شكل من  ومجدًدا، أقّدم لكم خالص اعتذاري. لذا نشكركم على ذلك.

 األشكال أن ألّطخ االلتزام بنموذج أصحاب المصلحة المتعددین الذي تتبعھ حكومتكم.

 شكًرا.

 

  تبقى عدد قلیل من البنود التي أود أن أتطرق إلیھا في جدول أعمالنا. ا لك، فادي.شكرً  توماس شنایدر: 

وكما  البند األول ھو عملیة وضع السیاسات لخدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة.

أن  أعتقد تعرفون، ھذا الموضوع تھتم بھ الحكومات ویھتم بھ السكان وتھتم بھ شركاتنا.
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بیر في مجموعة العمل المعنیة بالسالمة العامة، حیث ھذا الوضوع قد نوقش بشكل ك

لذا سأعطي الكلمة إلى ألیس، أحد  تلتقي وكاالت فرض القوانین والممثلین الحكومیین.

 شكًرا. الرؤساء المشاركین في ھذه المجموعة، لكي توّضح لنا أكثر عن ھذا الموضوع.

 

  اإلدارة. وشكًرا لمجلس شكًرا لك، سیادة الرئیس. ألیس مونیوا: 

أود أن أستغل ھذه الفرصة ألشكر مجموعة العمل التابعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

GNSO  على الجھود العظیمة التي بذلوھا والعمل الكبیر الذي أنجزوه إلعداد التقریر

 النھائي المتعلّق بقضایا االعتماد والخصوصیة والتفویض في عملیة وضع السیاسات.

د مرة أخرى على أن التقریر یحتوي على العدید من التوصیات المفیدة وأود أن أؤك

  والبّناءة.

في رسالة أرسلھا مجلس اإلدارة إلى الرئیس في شھر فبرایر، أبلغ مجلس اإلدارة اللجنة 

عن التقریر النھائي وطلب من اللجنة أن تقدم النصائح  GACاإلستشاریة الحكومیة 

یاسة العامة، حیث ُطرحت ھذه القضایا في توصیات بخصوص القضایا المتعلقة بالس

  .ICANNالتقریر النھائي بما یتفق مع اللوائح الداخلیة لـ

قد زّودتنا مسبًقا  GACواآلن، من المھم أن نالحظ أن اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 gTLD WHOISبالنصائح في مبادئ اللجنة اإلستشاریة الحكومیة المتعلّقة بخدمات 

، وخصوًصا المبدأ الثالث المتعلّق بمساعدة سلطات إنفاذ القانون 2007رة في عام والصاد

  والتحقیقات والمبدأ السادس المتعلّق بالمساھمة في ثقة المستخدم.

وإضافة إلى ذلك، قّدمنا بعض التعلیقات على التقریر األولي الذي أصدرتھ مجموعة 

عكس ھذا التقریر القضایا المتعلّقة العمل المعنیة بأمور الخصوصیة والتفویض، فقد 

بالسیاسة العامة، حیث أخذت مجموعة العمل التابعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

GNSO  ھذا األمر بعین االعتبار ولكن لم تتم اإلشارة إلى ھذا الموضوع في التقریر

  النھائي.
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لتي ذكرت في التقریر أن ھذه التوصیات ا GACلذا تعتقد اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

النھائي تطرح بعض القضایا السیاسیة العامة المتعلّقة بسالمة المستھلك والثقة، وعدد من 

 ولكن، لكي تتمّكن القضایا األخرى، وبناًء على ذلك، ستقّدم اللجنة مجموعة من النصائح.

یاسیة من القیام بذلك ولكي تأخذ ھذه القضایا الس GACاللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

العامة المھمة بعین االعتبار، ستطلب اللجنة من مجلس اإلدارة فیما إذا كان على استعداد 

قبل تبني التقریر النھائي ، كما تقترح  GACلالجتماع مع اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

اللجنة أن یتم أخذ ھذه األمور بعین االعتبار في االجتماع القادم وأن یتم إجراء ھذه 

  .ICANN 56القادم،  ICANNت خالل اجتماع النقاشا

الوقت للنظر في ھذه القضایا، كما سیمنح  GACھذا سیمنح اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 شكًرا. الوقت لمناقشة مزید من القضایا. GACمجلس اإلدارة واللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 

مجلس اإلدارة أو ھل ھناك أیة أسئلة أو  شكًرا لك، ألیس. ھل ھناك ردود فعل من جھة توماس شنایدر: 

 تعلیقات؟

 

 نحن نتحدث عن عملیة وضع السیاسات للمنظمة الداعمة لألسماء العامة مجرد سؤال للتوضیح. كریس دیسیبان: 

GNSOألیس، ھل تودین أن تكرري ما قلتھ؟ شكًرا. أردت التأكد فقط. حسًنا. ، صحیح؟ 

 

السؤال ھو أننا نطلب المزید من الوقت من مجلس اإلدارة  السؤال؟أتریدني أن أعید طرح  ألیس مونیوا: 

في توصیاتھا النھائیة  GACلكي ینظر المجلس إلى نصائح اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

 شكًرا. قبل أن یتبّنى المجلس التقریر النھائي.

 

لیة وضع السیاسات من لكي أتمّكن من تسویة األمور، لقد حصلنا على نتائج عم حسًنا. كریس دیسیبان: 

لقد شاركتم في العملیة وساھتم في تقدیم  .GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 
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ولكن ال یبدو لكم أن ھذه النصائح انعكست في التقریر النھائي وتریدون المزید  المدخالت.

 نمن الوقت اآلن حتى االجتماع القادم، ومن المفترض أن تنظروا فیما إذا كنتم ستقّدمو

 المشورة لنا في االجتماع المقبل.

 ھل ستكونون قادرین على تقدیم المشورة لنا في بیان الغد بما أنكم تریدون المزید من الوقت؟

 

 نعم. ألیس مونیوا: 

 

حسًنا، إذا قّدمتم المشورة لنا في البیان بأنكم ترغبون في مزید من الوقت، أعتقد أننا  كریس دیسیبان: 

 بنفس الطریقة التي نعامل فیھا المشورة.سنعامل ھذا الطلب 

 

 ھذا ما نرغب في فعلھ. شكًرا. ألیس مونیوا: 

 

 إیران. شكًرا. توماس شنایدر: 

 

إنھا أسئلة عامة،  كریس، األمر ال یقتصر على عملیة واحدة لوضع السیاسات. شكًرا. ممثل إیران: 

القرار المتعلق بالوقت حیث ینبغي على المجلس أن یأخذ بعین االعتبار عندما یتخذ 

الضروري الصعوبات التي ستواجھھا الحكومات عند طلب المشورة من العدید من 

 والمرافق المتوفرة لدیھم تختلف تماًما عن المرافق المتاحة لآلخرن. الكیانات وھلم جرا.

كما أن قسم الدعم القانوني بقّدم لنا الفرصة للتعلیق، لیس  القطاعات المستھدفة وھلم جرا.

وھذا یساعد المجتمع  على ھذه العملیة وحسب، بل على جمیع عملیات وضع السیاسات.

 لذا یمكن أن على تفّھم األمر بشكل أفضل ویمّكنھ من إنجاز العدید من األعمال التعاونیة.

 ینعكس ھذا األمر في البیان الختامي.
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إذا  ھل ھناك أسئلة أو تعلیقات أخرى بخصوص ھذا الموضوع؟ شكًرا لك ممثل إیران. شنایدر: توماس 

بند وھو ال --لم تكن ھناك أیة تعلیقات، سننتقل إلى البند التالي، وھو على األغلب أكبر

نأمل أن ال یكون كبیًرا فیما یتعلق بعبء العمل  الثاني األكثر أھمیة بعد عملیة االنتقال.

 ولكنھ قد یكون كبیًرا أیًضا. ات اللیلة والمكالمات الھاتفیة.والجلس

اللجنة االستشاریة  ، لنضعھ بھذه الطریقة.GACلقد عملت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

على علم بجمیع األمور التي تحدث فیما یتعلّق بالنقاشات التي یتم  GACالحكومیة 

ولكن األمر متعلق أیًضا بتحلیل  قبلیة فقط.واألمر لیس متعلًّقا بالجوالت المست إجراءھا.

  لذا بالنسبة لنا، ھذا الموضوعان متصالن ببعضھما. الجولة األولى.

لیس إجماًعا كامًال بالرأي في اللجنة االستشاریة الحكومیة  --ونود أن نذكر بأنھ كان ھناك 

GAC ولكنھ إجماع كامل بالرأي في ،ICANNثانیة، ، حیث أنھ قبل إطالق الجولة ال

یجب أن یكون ھناك تقییم للجولة األولى للنظر في األمور التي سارت بشكل جید واألمور 

التي لم تسر بشكل جید، ولكي نقّدم أفكارنا اعتماًدا على الخبرات التي لدینا اآلن لكي 

ننجز األمور بطریقة مختلفة حیث أننا أدركنا أننا لسنا قادرین على توقع العناصر الرئیسیة 

ولكن لكي نكمل إنجاز األمور التي شعرنا أو التي شعر  ا كان سیحدث في البدایة.لم

 المجتمع بأنھا عملت بشكل جید، حیث أنھ من الضروري االحتفاظ بمثل ھذه األمور.

  مجدًدا، ھذا مجرد إلحاح.

حاولنا أن نّتبع ونشارك في عملیة التحلیل مبكًرا، إلى أقصى حد ممكن وفي االستعدادات 

  تي ستبدأ اآلن أو التي بدأت في الدوائر االنتخابیة األخرى.ال

كنا مشغولین قلیًال باألمور األخرى التي ُیطلقون علیھا اسم عملیة االنتقال وآلیة المساءلة 

 2خالل ھذه الفترة، نأمل أن یكون مسار العمل  والتي أجبرتنا على تحدید األولویات.

ولكن نامل أن یتطلب  ع، سیكون ھناك بعض األعمال.بالطب -- 1وآلیة تنفیذ مسار العمل 

ألن لدینا إجماًعا كامًال بالرأي في اللجنة االستشاریة الحكومیة  ھذا األمر عمًال أقل.

GAC --  وفي غیاب االعتراض الرسمي، نرید أن نشارك بأكبر قدر ممكن في عملیة

حضیر لى وبالطبع في عملیة التالتحلیل في الجولة األول وفي عملیة التقییم في الجولة األو

  الننا قد نستخدم أدوات مختلفة. في الجولة الثانیة.
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ولكنني أعتقد أن القضایا الرئیسیة والقیم الرئیسیة التي ترى اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

GAC  ھذا ال یعني  --أن علیھا أن تدافع عنھا ألن األفراد والشركات یتوقعون ذلك منا

نصعب إنجاز األعمال عندما نطلب اإلجراءات الوقائیة، فاألفراد یتوّقعون أننا نحاول أن 

ربما نحاول  ھذه القضایا لن تحل من جھتنا. منا أن نحمیھم ونحمي حقوقھم ووظائفھم.

أن نبحث معكم عن طرق أفضل للتوصل إلى حلول تزید من فرص إنشاء المشاریع 

مستخدم في نطاق المستوى األعلى الجدید، التجاریة وفي نفس الوقت تخلق الثقة من جھة ال

الجدیدة  gTLDsفي الواقع، نحن أمام موقف ناجح حیث أن األفراد یثقون في نطاقات 

 ویتطلعون الستخدامھا، وبالتالي یساھمون في ازدھار ورفع النمو االقتصادي لھذا األمر.

زال وال ی مة موجودة.ولكن في النھایة، كما قلت، ستبقى القضایا المتعلقة بالمصلحة العا

  وأعتقد أننا نستطیع االنتقال إلى القضیة التالیة في ھذا النقاش. --ھناك 

ال یزال ھناك استیاء بخصوص بعض األمور التي تم تنفیذھا بالطریقة التي ترغب بھا 

وأثبتت أمور أخرى أنھا أقل إشكالیة مما كنا نتوقع أو نخشى في  الحكومات أو تفضلھا.

ذا أعتقد أنھ سیكون من المھم إجراء تحلیل واقعي لألمور التي حصلت في ل البدایة.

الجدید والتوصل إلى فھم مشترك بخصوص المخاطر الحقیقة التي  gTLDsنطاقات 

ربما ھناك بعض المخاوف  نحتاج فیھا لإلجراءات الوقائیة، بعد الخبرات التي اكتسبناھا.

ثبت أننا لسنا بحاجة لھذه اإلجراءات الوقائیة التي نستطیع التصریح بھا، في الواقع، لقد 

قد یكون الخطر اعلى مما كنا نتوقع في بعض المجاالت  ألن الخطر أقل مما كنا نتوقع.

  األخرى.

وسنفعل كل ما بوسعنا للمشاركة في النقاش لكي نحاول توضیح السبب الذي دفعنا لطلب 

ًضا إلى أن ھذا األمر یشّكل أھمیة ولكي نشیر أی تنفیذ بعض اإلجراءات للجولة الثانیة.

  كبیرة بالنسبة للحكومات واألفراد والشركات.

ة ممثل المفوضی شكًرا. سأتوقف ھنا لكي أعطي الفرصة للجمیع للتعلیق على ما قلتھ.

 األوروبیة.
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ج رورة إدراأعتقد أنك ذكرت بوضوح الحقیقة التي تشیر إلى ض شكًرا لك، توماس. نعم. ممثل المفوضیة األوروبیة: 

 آخر نقطتین في جدول األعمال مًعا.

 GACأنت تعلم جیًدا كونك تعمل في مجلس اإلدارة أن اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

قّدمت عدًدا من النصائح عدة مرات بخصوص طریقة التعامل مع اإلجراءات الوقائیة 

  ولن نعود لتوضیح ھذا األمر مجدًدا. للسالسل ذات التنظیم العالي

لكن ھناك جانب واحد اعتقدنا أنھ سیكون مفیًدا على وجھ الخصوص وھو اقتراحك و

 PICsلكي تقوم بمراجعة التزامات المصلحة العامة  GNSOو ALACلتشكیل لجنة لـ

للتوصل إلى الممارسات األفضل التي یمكن استخالصھا من ھذه االلتزامات واألماكن 

لذا فنحن  الجولة الحالیة كأفضل ممارسة.التي یمكن فیھا تطبیق ھذه االلتزامات في 

  حریصون جًدا على ھذا النشاط بالتحدید.

ال أذكر متى  االستشاریة بخصوص ھذا األمر. At-Largeولقد أجرینا نقاًشا مع لجنة 

لذا، فھذه إحدى المجاالت التي نسعى فیھا  بالتحدید، ولكن في األیام القلیلة الماضیة.

  بدء بإنجازه.إلكمال العمل الذي تم ال

  لن أكرر كل شيء قالھ توماس.     

ولكن المجال اآلخر الذي نھتم بھ یتعلّق بالعمل الذي بدء في المنظمة الداعمة لألسماء 

جدیدة، بالطبع، ینبغي أن تكون بعض  gTLDحول تطویر جولة  GNSOالعامة 

  األعمال األولیة غیر محدودة.

ألخرى التي تم تنفیذھا والتي تتعلق باستعراض ولكن ھناك سلسلة كاملة من الجوانب ا

مكتب أمین الشكاوي لطلبات المجتمع، فعلى سبیل المثال، المجاالت التي رأینا أن فیھا 

افسة لدینا المن سلسلة كاملة من التعدیالت التي یمكن تقدیمھا في الجوالت المستقبلیة.

تو، حیث أننا نعتقد أن ھناك واختیار المستھلك ومراجعة حمایة المستھلك التي بدأت لل

بعض المعاییر الموضوعیة والتحالیل الناتجة عن ھذه المراجعة والتي یجدر تطبیقھا في 

الجوالت الجدیدة باإلضافة لعدد من الجوانب المتعلقة باإلجراءات الوقائیة وحمایة 

  المستھلك والمنافسة واختیار المستھلك.
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اھتماًما كبیًرا لھذه التطورات مع مرور الوقت، لذا فنحن نأمل أن یولي مجلس اإلدارة 

 شكًرا. ،أعتقد أن ھذا كل ما أردت أن أضیفھ وأن یأخذوا ھذه الجوانب بعین االعتبار.

 

 ھنري من نامیبیا. شكًرا لك میجان. توماس شنایدر: 

 

ن المفوضیة أعتقد أن زمالئي م وأشكر مجلس اإلدارة لاللتقاء بنا. شكًرا لك، توماس.  ممثل نامیبیا:

  لم نطلب المشورة من أحد. األوروبیة سیتحدثون بشكل مفصل أكثر عن ھذه المسألة.

  توضیًحا بخصوص مسألتین. ICANNولكنني أود أن أطلب من مجلس اإلدارة ومجتمع 

 gTLDالمسألة األولى ھو أنھ ینبغي علینا أن نعرف اإلجراءات التي تتعلق بجولة 

 وبھذا الخصوص، أود أن ف مسارنا لكي نقود مستقبلنا بنجاح.المستقبلیة، علینا أن نعر

  . كانت صعبة في السابق.AFRICAأشیر إلى أن آلیة تفویض 

ولكننا نشكر مجلس اإلدارة على الدعم الذي قّدمھ، وخصوًصا القرار الذي اختتم العملیات 

  في الثالث من شھر مارس للتفویض. ICANNالداخلیة في 

وأعتقد أن مجلس اإلدارة قد أنجز ھذا األمر عبر  نتعلّم من ھذه الخبرات. وثانًیا، نأمل أن

ریع لذا فنحن نتطلع لتس شكًرا جزیالً على ھذا. تعھدھم بإنشاء مكتب للمشاركة في أفریقیا.

 ا.شكرً  . والعدید من التطبیقات اإلفریقیة في الجوالت المستقبلیة.AFRICAتفویض 

 

إذا أراد  .GACالعدید من الطلبات من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة ھناك  شكًرا. توماس شنایدر: 

تفضل  شكًرا. مجلس اإلدارة المشاركة، ألن مایك أراد ذلك، فرجاًء، ارفعوا أیدكم أیًضا.

 یا مایك.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.   مایك سیلبر: 

ومجلس  ICANNأعتقد أن  ًرا.نحن نقّدر ذلك كثی شكًرا على ھذه المداخلة یا ممثل نامیبیا.

وسوف نسعى  اإلدارة والموظفین تعّھدوا بعدم السماح لھذه القضایا القضائیة بالتداخل.

لوضع اللمسات النھائیة على ھذه المسألة بجدیة وسنتخذ جمیع التدابیر المناسبة لضمان 

 حمایة مصالح جمیع األطراف.

 

مداخلتكم بخصوص ھذه المسألة أم بخصوص مسألة مفوضیة االتحاد اإلفریقي، ھل  توماس شنایدر: 

 أخرى؟

 

 دائًما بخصوص ھذه المسألة. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي: 

 

 إلیك الكلمة. شكًرا. حسًنا. توماس شنایدر: 

 

رنسیة فحیث أن اللغة ال سأتحدث باللغة الفرنسیة. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي یتحدث. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي: 

 لذا أود التحدث بالفرنسیة. ھي لغتي األم.

 

لذا، رجاًء، ال تتردد  المترجمون الفوریون موجودون لھذه الغایة. بالطبع، تفضل رجاًء.  توماس شنایدر:

 في التحدث بالفرنسیة.

 

أنا أعتقد  ء اآلخرون.ولن أكرر ما قالھ الزمال أوالً، أود أن أشكركم على ھذه الفرصة. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي: 

أن وزیر دولة مالي والذي تحّدث بالنیابة عن الوزراء اإلفریقیین المسؤولین عن 
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عن األمور التي تتعلق  -- ICTاالتصاالت وتقنیة المعلومات واالتصاالت 

فوزیر أنغوال على سبیل  ، لن أكرر ما قالھ زمالئي في األیام الماضیة..AFRICAبـ

 لقد وممثلي نامیبیا ونایجیریا وممثلون آخرون أیًضا. ا الموضوع.المثال، تحّدث عن ھذ

ألن ھذا األمر مھم، لیس لقارتنا  . وطلبوا تفویًضا عاجًال.AFRICAشددوا على أھمیة 

نحن نعمل على تطویر برنامج سیمّكن أفریقیا من المساھمة في  فقط، بل لجمیع األفارقة.

 .AFRICAتخلص من تفویض نطاق االقتصاد الرقمي وفي الموارد التي سُتس

لذا أود أن أضم  طلب جمیع زمالئي األفاضل أن یتم إجراء تفویض عاجل لھذا النطاق.

صوتي إلى أصوات ھؤالء الزمالء الكرام، لكي یتم تنفیذ عملیة التفویض بأسرع وقت 

 ممكن.

. ال سیما AFRICAأوًال، أرى أن ھناك مشكلة تنبثق من نطاق  ولدي ثالثة مخاوف:

نا موقًفا معیًنا. وعلی --وھذا یعني أننا نواجھ موقًفا  فیما یتعلق بالتشریعات المعمول بھا.

وبعد ذلك لدینا عملیة المراجعة المستقلة  أن ندرك حقیقة أن ھذا األمر خاص بأفریقیا.

IRP. .ونحن نود أن نكون متواجدین في ھذه العملیة لتجنب مواجھة بعض المواقف 

حیث أصبحت أفریقیا حالة  ت انتباه مجلس اإلدارة إلى ھذا األمر،ومن المھم أن نلف

أن تلفت انتباه مجلس  ICANNبأكملھ ومنظومة  ICANNوینبغي على ھیكل  دراسیة.

 اإلدارة لھذا األمر لكي نتجنب تكرار مثل ھذه المواقف في المستقبل.

ي تحسین ھذا وإضافة إلى ذلك، وقبل أن أختم قولي، أود أن أشكر جمیع من ساھم ف

  الموقف.

والفریق  الذین اتخذوا قراًرا شجاًعا قبل عدة أیام. ICANNأوًال، أعضاء مجلس إدارة 

  الذي یعمل بجد معنا لحل ھذه القضایا.

لذا أود أن أعرب عن تقدیري العمیق للفریق القضائي ولجمیع من تحدث بالنیابة عنا فیما 

  .AFRICAیتعلق بنطاق 



 ICANN  ARاجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة مع مجلس إدارة  -مراكش

 

 44من  29صفحة 

 

ا خاًصا للسید شیرین شلبي الذي كان شجاًعا في تمسكھ بمنصب رئیس وأود أن أقّدم شكرً 

ومصالح أفریقیا بعین  ICANNالجدید والذي أخذ مصالح  gTLDلجنة برنامج 

  االعتبار.

  .AFRICAوشكر خاص لمایك أیًضا الذي دعمنا في مسألة 

 بك.نا أخاطأ فادي، من فضلك استمع لي. أقصد لفادي. --متأسف  --وشكر خاص ألفریقیا 

نحن نكتب  ھناك أمران مھمان في ھذه الحیاة. شكًر جزیًال لك على كل شيء یا فادي.

ا صنعتم وأنتم أیضً  نحن نصنع التاریخ. ولكننا نصنع التاریخ أیًضا. التاریخ في ھذه الحیاة.

من داكار إلى مراكش ووصوًال إلى سنغافورة وبكین  --أنتم تصنعون التاریخ  التاریح.

لقد أخذتم استراتیجیة أفریقیا بعین االعتبار، حیث أنكم وصلتھم بھا إلى  ل مكان.وفي ك

وكمواطن إفریقي،  مستوى یمّكنھا الیوم من المشاركة في مناقشة العدید من المواضیع.

 وأتمنى لكم كل التوفیق. شكًرا جزیالً. لقد جعلتم ھذا األمر ممكًنا.

 

 شیرین، تفضل رجاًء. ي التحدث.أعتقد أن شیرین یرغب ف توماس شنایدر: 

 

وأؤكد لك  أشكرك على ھذه الكلمات اللطیفة الموجھة لي ولزمالئي في مجلس اإلدارة.  شیرین شلبي:

 أن مجلس اإلدارة یفعل كل ما بوسعھ لتسریع العملیة وإلنجازھا بطریقة عادلة ومتسقة.

 حسًنا، شكًرا جزیالً.

علقتان بالوقت واقتراح المفوضیة األوروبیة أردت العودة للتعلیق على النقطتان المت

 لتشكیل فریق عمل.

فیما یتعلق بتوقیت الجولة المستقبلیة، أعتقد أن مجلس اإلدارة متفق مع وجھة نظر اللجنة 

، حیث أنھ من الصعب المضي قدًما من دون أن نتعلم GACاالستشاریة الحكومیة 

صًیا، أود أن أقول بأنني شاكر جًدا وبالنسبة لي شخ الدروس التي أخذناھا في الماضي.

، قبل سنتین أو ثالثة، GACلجمیع النصائح التي قدمتھا لنا اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 
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لقد وضعتنا اللجنة تحت الضغط ولكنھا جعلتنا نفكر، وكان ھذا األمر في محلھ، لذا فنحن 

 بخصوص ھذا الشأن. GACیة حًقا نقّدر جمیع الجھود التي بذلتھا اللجنة االستشاریة الحكوم

ومن  كما ترون، ھناك العدید من المبادرات التي تم إطالقھا اآلن وأنتم على اطالع بھا.

لذا، ھذا األمر  المھم أن نضمن تنسیق ھذه المبادرات وعدم تكرار العمل في كل مكان.

 مھم للغایة.

 یجب أن تكون --ضبط ال نعرف متى بال --ونأمل في الجولة التالیة، عندما تبدأ الجولة 

الجولة التالیة مبنیة على قاعدة أسلم من الجولة السابقة، حیث ینبغي علینا أن نأخذ جمیع 

 الدروس التي تعلمناھا بعین االعتبار.

لذا، كل ما أردت قولھ ھو أن وجھات نظرنا متماشیة مع وجھات نظر اللجنة االستشاریة 

 في ھذا الصدد. GACالحكومیة 

 GACباإلجراءات الوقائیة، نحن ندرك بأن اللجنة االستشاریة الحكومیة وفیما یتعلق 

لسیت راضیة عن الطریقة التي یتم فیھا اتباع ھذه اإلجراءات الوقائیة، ونحن ندرك أیًضا 

 لذا نحن نسمع ھذا األمر. االستشاریة تفكر في نفس الطریقة. At-Largeبأن لجنة 

 األولى التي یتم فیھا طرح ھذه المسألة.ھذا لیست المرة  ونحن نسمعھ منذ مدة.

وإذا كنتم تذكرون، حاولنا السنة الماضیة، بطریقة غیر رسمیة، أن نعقد اجتماعات مسھلة 

 --واحد في سنغافورة واجتماع آخر في شھر أبریل  --وقد عقدنا اجتماعین  للمجتمع.

االستشاریة  At-Largeولجنة  GACحیث قمنا بدعوة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

وعلى وجھ التحدید، أي  والمسجلین وأمناء السجل للتحدث عن ھذه المسألة بالتحدید.

 ضرر محتمل للمستھلكین ولتنفیذ التزامات المصلحة العامة أیًضا.

ومحاولة  لألسف، كان من الصعب تصحیح الماضي ألن العدید من العقود قد ُوّقعت.

ن جھة مجلس اإلدارة إلجبار كافة األطراف م PICsتغییر التزامات المصلحة العامة 

 المتعاقدة على تغییر التزامات المصلحة العامة لم یكن أمًرا عملًیا.

ولكن ھناك اقتراح اآلن لتشكیل مجموعة عمل جدیدة للنظر في مسألة التزامات المصلحة 

كي ل GACوھذا سیتطلب االلتزام من جانب اللجنة االستشاریة الحكومیة  .PICsالعامة 
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وھذا األمر ینطبق أیًضا على لجنة  توّفر عدًدا من المتطوعین للمساھمة في ھذا األمر.

At-Large  االستشاریة والمنظمة الداعمة لألسماء العامةGNSO.  علیكم أن تحضروا

 األطراف الثالثة مًعا.

 لقد تحّدثت مع توماس حول ھذا الموضوع وتحدثت مع أالن غرینبیرغ --تحّدثنا  --نحن 

وجایمس بالدیل بخصوص ھذا الموضوع أیًضا، وعلى الرغم من أن الفكرة جیدة، إّال 

أن علینا أن نأخذ ھذا األمر على محمل الجد، والسؤال ھو أن ھناك مبادرتان تجریان 

األولى عن طریق عملیة وضع السیاسات في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  حالًیا.

GNSO تزامات المصلحة العامة والتي ستبحث في مسألة الPICs  على وجھ التحدید

 وسیضمن مجلس اإلدارة أن ُینظر في ھذه المسائل كجزء من عملیة وضع السیاسات.

، حیث أنھا ملزمة AoCوھناك أیًضا مراجعة ثقة المستھلك في وثیقة تأكید االلتزامات 

 . PICsفي البحث في مسألة التزامات المصلحة العامة 

مبادرة ثالثة، نحن نخلق نوًعا من العبء التطوعي ، أو أننا نحضر لذا عبر إطالق 

 مجموعة أخرى للنظر في نفس القضایا، أو ھل یمكننا أن نحضرھم وندمجھم مًعا؟

 لذا علینا أن ننظر في ھذا الموضوع لنتأكد من عدم وجود تكرار في المبادرات الثالث.

 جد.ولكن الفكرة جیدة وعلینا أن نأخذھا على محمل ال

 شكًرا.

 

 شكًرا لك شیرین.  توماس شنایدر:

وبعض المداخالت من  GACلدینا بعض المداخالت من اللجنة االستشاریة الحكومیة 

مداخالت تقریًبا، لذا حاولوا أن تكون تعلیقاتكم موجزة على  6ھناك  مجلس اإلدارة أیًضا.

 قدر المستطاع.

 واسبانیا وإیریكا وبعد ذلك ممثل النرویج. لدي ممثلو الباكستان وبلجیكا والمملكة المتحدة

 شكًرا جزیالً لكم.



 ICANN  ARاجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة مع مجلس إدارة  -مراكش

 

 44من  32صفحة 

 

 شكراً لك سیادة الرئیس وشكًرا ألعضاء مجلس اإلدارة.    ممثل الباكستان:

الجدید، لم تمتلك الدول النامیة مثل  gTLDاألخیرة لطلبات برنامج  ICANNفي جولة 

ندرك أن السبب في ذلك یعزى  نحن الجدید. gTLDالباكستان إّال طلبات قلیلة لبرنامج 

الجدیدة، وخصوًصا في الدول النامیة، وارتفاع  gTLDلقلة الوعي بخصوص برامج 

 الجدید.  gTLDرسوم تقییم طلبات برنامج 

بمراجعة  ICANNفاقتراحاتنا بھذا الشأن تتمحور حول قیام اللجان المختصة في 

ھذه العوائق ولتجّنب وجود  الكافیة للحد من وصیاغة السیاسات المطلوبة للتدابیر

االحتكارات العالمیة في ھذا المجال و(غیر مسموع) والقضایا التي تم التعّرض لھا في 

  الجدید. gTLDالجولة األخیرة لتطبیقات برنامج 

الجدید  gTLDأن ترّكز على نشر الوعي بخصوص برنامج  ICANNكما أطلب من 

بخصوص الوقت الذي سیتم فیھ  gTLDبرنامج في البلدان النامیة في الجولة التالیة من 

 إطالق البرنامج.

 شكًرا جزیالً لكم.

 

  شكًرا یا ممثل الباكستان.  توماس شنایدر:

 بلجیكا.

 

أنا وزمیلي من االتحاد اإلفریقي ال نتّكلم بطالقة لذا سأتحدث باللغة  شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل بلجیكا:

 الفرنسیة أیًضا.

لقد بّینت الجولة األولى من  كستان إلى نقطة كنت أرید أن أشیر إلیھا.لقد أشار ممثل البا

أن ھناك اختالًال في الطلبات المقّدمة، حیث أن معظم الطلبات جاءت  gTLDبرنامج 

 من الوالیات المتحدة وأوروبا بینما جاءت طلبات قلیلة فقط من آسیا وأفریقیا وأمریكا.
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ھل  ارة احتمالیة حدوث ھذا األمر بعین االعتبار.وأود أن أعرف فیما لو أخذ مجلس اإلد

  أخذوا بعین االعتبار أنھ من الطبیعي ضمان تمثیل جغرافي أكبر؟

وكما قال ممثل الباكستان، كانت الرسوم عالیة جًدا، ونرید أن نتأكد فیما إذا أخذت مسألة 

 تفویض النطاق بعین االعتبار.

 

 ھذه النقطة لكي یقرر مجلس اإلدارة بخصوص ذلك. سنكتب مالحظة عن شكًرا.  توماس شنایدر:

 

 شكًرا جزیًال النضمامكم إلینا الیوم. على أیة حال، فادي وجوران متواجدان ھنا.  ممثل المملكة المتحدة:

الجدیدة تلوح باألفق، ونحن أمام تحٍد حقیقي، كأحد  gTLDحسًنا، یبدو أن جولة 

ضایا المتعلقة بالسیاسة العامة في ، لكي نضمن مراجعة القICANNالمجتمعات في 

كما أن بعض ھذه المبادرات تنطلق بسرعة كبیرة من ناحیة  ضوء خبرات الجولة األولى.

ویجب على اللجنة االستشاریة  حیث أن عملیة وضع السیاسات جاریة. اإلعدادات.

ولكن  المشاركة في ھذا األمر، وعلینا أن نضع الصیغ الالزمة لذلك. GACالحكومیة 

 ھذا بند واحد فقط.

لذا فإن ھذا األمر یشكل تحدًیا حقیقًیا بالنسبة لنا لكي نخطط للعمل الذي ینبغي علینا إنجازه 

یًدا، وكما نعلم ج ولكي نضمن أن ُتؤخذ القضایا المتعلقة بالسیاسة العامة بعین االعتبار.

تان اللتان أصبحتا وأود أن أشیر مجدًدا إلى المسأل فإن ھناك العدید من المشاكل أمامنا.

فیما یتعلق بمصلحة السیاسة  GACمركز اھتمامنا في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 وھذا یتداخل مع األمور التي نتحدث عنھا بخصوص المصلحة العالمیة العامة. العامة.

وكنت مھتًما جًدا لكي أعرف ماذا یجري بخصوص العمل وكیف یمكن للجنة االستشاریة 

 أن تستجیب للعمل المتعلق بمصلحة السیاسة العامة. GACالحكومیة 

آمل أن تتاح لنا الفرصة في االجتماع القادم لكي نتحدث مع فریق طارق ونتعرف على 

الطریقة التي یمكننا من خاللھا أن نساھم بشكل فعال وبأكبر قدر من الكفاءة في ھذا العمل 

 المھم للغایة.
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ضوء فقط على اھتمامات العدید من مقّدمي الطلبات بالعودة للمسألتین، أردت أن أسلط ال

عدد الطلبات الناجحة التي قّدمتھا المجتمعات كانت  في المجتمعات في الجولة األولى.

وشھدت معظم ھذه الطلبات العدید من التحدیات والعوائق فیما یتعلق  ضئیلة للغایة.

اقات كان ھناك العدید من اإلخفبعملیات التقییم التي یتم تنفیذھا على طلبات المجتمعات، و

وانتھى المطاف بھذه  الواضحة ونقاط الضعف المرتبطة بعملیة تقییم تقدیراتھا.

المجتمعات التي فشلت في عملیة تقییم أولویة المجتمع في مجموعة التنافس، وھي لیست 

 مزودة بالموارد الكافیة التي تمّكنھا من المنافسة في مجموعة التنافس.

كن یم لقد كانت تجربة سلبیة للغایة، وھذا مخیب جًدا لآلمال. تجربة غیر ساّرة.لذا فإنھا 

 للمجتمعات أن تضمن وجود التنوع اللغوي والثقافي بوضوح في نظام اسم النطاق.

وھي مسألة مستمرة، بالطبع،  لذا أود أن أشدد على ھذه المسألة كإحدى مجاالت اھتمامنا.

 ولكن علینا أن نتطلع اآلن إلى الجولة التالیة وكیف ة الحالیة.لجمیع مقّدمي الطلبات في الجول

 یمكن أن تكون الدروس واإلجراءات والعملیات أكثر فعالیة لكي تخدم مصالح المجتمعات.

والنقطة الثانیة ترتبط بخبرات الصلیب األحمر  ھذه أول نقطة أردت أن أشیر إلیھا.

ا یتعلق بضمان أن ُتؤخذ أسمائھم والھالل األحمر وحركة الكریستال األحمر فیم

وتسمیاتھم، المحمیة بموجب القانون الدولي العام، بعین االعتبار، اھتماماتھم لضمان 

وجود حمایة كافیة، والتي تكلّف مبلًغا كبیًرا من المال في عالم اإلنترنت، كیف یمكننا أن 

 نضمن دیمومة إجراءات الحمایة ھذه.

 وقًتا طویًال لكي نحصل على قبول بخصوص ھذه المسألة.لألسف، لقد استغرق منا األمر 

ونحن ھنا نتحدث عن التسمیات واألسماء المحمیة بموجب  وبالتالي ھذا درس لنا جمیًعا.

ولكنني أقول أنني  لذا أردت فقط أن ألفت انتباھكم إلى ھذا األمر. القانون الدولي العام.

مل بھا خالل ھذا االجتماع مع موظفي أرحب بھذه المھمة الحالیة التي تم البدء بالع

ICANN  ومع رئیس المنظمة الداعمة لألسماء العامةGNSO  ورئیس لجنتنا بعد أن

 أثرت ھذه المسألة مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة في وقت مبكر في ھذا االجتماع.

ع لوأعرب أن تقدیري الكبیر للعمل الذي یتم إنجازه بخصوص ھذا الموضوع ونحن نتط

 لقرار یسّرع تطبیق الحمایة الدائمة.
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وأخیًرا وبما أنني عضو في كومنویلث، فإنني أؤید التعلیقات التي أدلى بھا زمیلي من 

الباكستان وزمالئي اآلخرون بخصوص أھمیة توعیة المجتمعات في البلدان النامیة 

ن مساعدة األمینحن نتطلع ضمن منظمة كومنویلث، وب والبلدان الجزریة الصغیرة النامیة.

العام لمنظمة كومنویلث لالتصاالت للعمل معكم، وذلك لضمان نشر الوعي وزیادة فرص 

مشاركة المجتمعات ذات الموارد المحدودة لتكون قادرة على االستفادة من توسیع نظام 

 اسم النطاق في العدید من ھذه البالد التي أھملت في الجولة الحالیة.

 شكًرا جزیالً لكم.

 

 شكًرا لك یا ممثل المملكة المتحدة.  س شنایدر:توما

لدي ممثلو اسبانیا والنرویج والصین وبعدھا سنغلق القائمة، شكًرا ألعضاء اللجنة 

 .GACاالستشاریة الحكومیة 

 

 سأحاول اإلیجاز قدر اإلمكان. لك سیدي الرئیس. شكًرا جزیالً     ممثل إسبانیا:

ر إلى أمر لكي ننھي ھذا الموضوع، ما زال بخصوص القضایا الموضوعیة، أود أن أشی

موضوع األسماء الجغرافیة یخلق نوًعا من الحساسیة لدى أعضاء اللجنة االستشاریة 

لذا أطلب منكم أن تنتبھوا لھذه المسألة أثناء مراجعة الجولة الحالیة  .GACالحكومیة 

 الجدید وفي الجولة التالیة. gTLDلبرنامج 

إلى اإلجراءات المّتبعة، حیث أنھ یحق للمجتمع أن یحصل على وأود أن ألفت انتباھكم 

وأعتقد أن اإلجراءات المّتبعة تكللت بالفشل في الجولة الحالیة  فرصة للتعبیر عن آرائنا.

 .gTLDلبرنامج 

وعلى الرغم  في القطاع ذو التنظیم العالي. gTLDsوأنتم تستمرون في تفویض نطاقات 

ّال أنھ لم یكن ھناك أرقاًما كبیرة، كما أنكم أرسلتم لنا نطاًقا، إ 40أو  30من وجود 

للنصائح المقدمة وفي الواقع  رساالت مضللة في بعض األحیان عندما أعربتم عن قبولكم

 لم تكن عملیة التنفیذ متسقة مع ھذا األمر.
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د ذا نریل لقد أجرینا محادثات غیر رسمیة ولكنھا لسوء الحظ لم تقدنا للتوصل لنتائج جیدة.

 أن نحّسن من مشاركتنا في المستقبل ونحاول أن نفھم بعضنا البعض.

 GNSOالحظت أنكم تفضلون أن تتفق المجتمعات والمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

االستشاریة فیما بینھا، وھذا  At-Largeو لجنة  GACواللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

یا التي تثیر الخالف من دون مساعدتكم ھو الوضع المثالي، ونحن نود أن نتفق على القضا

 علیكم أن تكونوا أوفیاء ولكن في النھایة، علیكم أن تأدوا المسئولیات المترتبة علیكم.

، وكما أّكد فادي شحاده في بدایة الجلسة، تقع مسؤولیة إدارة نظام اسم النطاق ICANNلـ

DNS .كروا ذلك دائًما.ومن المھم جًدا أن تذ لما فیھ مصلحة للعالم على عاتقكم 

 شكًرا جزیالً لكم.

 

 شكًرا لك یا ممثل أسبانیا.  توماس شنایدر:

 النرویج.

 

وشكًرا لمجلس اإلدارة لتواجدكم  شكرا لك، سیدي الرئیس، وصباح الخیر للجمیع. نعم.  ممثل النرویج:

 معنا لمناقشة ھذه األمور.

 خصص لھا.المقبلة والتوقیت الم gTLDمجرد تعلیق مختصر حول جوالت 

إنھ ألمر مطمئن أن نسمع أن مجلس اإلدارة  لذا تعلیقي یتمحور حول ھذه النقطة فقط.

عدم االستعجال في ھذا األمر وأن نأخذ العبر من جمیع  --یتفق معنا بخصوص حاجتنا لـ 

 لذا، أشكركم على ذلك. الدروس التي تعلّمناھا في الجولة األولى.

 شكًرا.
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 شكًرا.  توماس شنایدر:

أتفھم أن جوران مضطر للمغادرة، لذا دعوني آخذ القلیل من وقتكم مجدًدا ألشیر إلى أننا 

 سعداء لتواجدكم ھنا الیوم ونحن نتطلع بشدة للعمل معكم.

وأود أن أقّدم تعلیًقا سریًعا على اإلعالن الذي صّرحت بھ بخصوص أن اللغة األولى في 

ICANN تذّكرت بعض األشیاء، أعرف القلیل بل.اإلنجلیزیة في المستق-ستكون السویدیة 

وھي الكلمات التي كان یستخدمھا أوالدي  dimbilو nimbilعن اللغة السویدیة مثل 

عندما كانوا یبلغون سنتین في عطلتنا في السوید للتحّدث مع السویدیین بخصوص 

المكان  أو (اسم مدینة)، أو أًیا كانت الطریقة التي تلفظون بھا الكلمة، وھو السیارات.

وأمر آخر أدعوكم لكي تضیفوه إلى نقاش المصلحة  .EuroDIGالذي عقد فیھ اجتماع 

أعتقد أنكم تطلقون علیھ اسم (كلمة أو تعبیر مذكور بلغة غیر اإلنجلیزیة) أو  --العامة 

شيء من ھذا القبیل، وال تحتاجون للحصول على إقرار من القانون بخصوص ھذا 

فطنة أن تستخدموا ھذا المفھوم كأساس لجمیع األفكار التي أعتقد أنھ من ال المفھوم.

 طرحت.

جلیزیین "اإلن --سأطلب من زمالئي اإلنجلیزیین السویدیین  أعتقد أننا سنتبنى ھذا المفھوم.

أصدقائي السویدیون أن یمّدوني بمزید من الكلمات اللطیفة وسأطلب من  --السویدیین" 

 مات بذیئة في السویدیة لكي نجري ذلك النقاش.أصدقائي الفنلندیین أن یمّدوني بكل

 نحن نتلطع للعمل معكم. شكًرا جزیالً لكم.

 [ تصفیق ]

 

شكرا جزیال لك توماس على ھذه الكلمات اللطیفة، وأنا اتطلع للعمل  شكًرا جزیالً لكم.  غوران ماربي:

حیث أنني  أكن احتراًما لجمیع األشخاص الجالسین في ھذه القاعة، معكم في المستقبل.

أعرف ماذا فعلت اللیلة الماضیة وأعرف ماذا حدث، وعلي أن أعترف  قادم من الحكومة.

عندما تلتقي الحكومات وتفعل شیًئا كھذا، فھذا یدل على  --ھذا األمر  --بأن ھذا األمر 

 وأنا شاكر جًدا لذلك. أن الدبلوماسیة یمكن أن تعمل بطریقة جیدة جًدا.
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 ، شكًرا لكم.GACة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة نیاب  توماس شنایدر:

 [ تصفیق ]

 لدینا النرویج ثم الصین.

 

 شكًرا. قّدمت تعلیقي.   ممثل النرویج: 

 

 الصین. عذًرا.  توماس شنایدر:

 

أعلم أننا قاربنا على  وشكًرا لمجلس اإلدارة على حضوركم. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الصین: 

 وأوًال، لدي تعلیق موجز. لدي تساؤل سریع فقط. نھایة الجلسة.

وإجراءات الوقایة لبرنامج  GACتعلیقي مرتبط بنصائح اللجنة االستشاریة الحكومیة 

gTLD.  نعتقد أن نصائح اللجنة االستشاریة الحكومیةGAC  بخصوص إجراءات

 جًدا. الجدید مھمة gTLDفي الجولة األولى لبرنامج  gTLDالحمایة الخاصة بنطاقات 

لذا نحن بانتظار أن ُتؤخذ ھذه النصائح بعین االعتبار لكي  وتعتبر ھذه النصائح قّیمة.

 الجدید. gTLDتستخدم في الجولة التالیة لبرنامج 

  لذا فإن سؤالي لیس مدرًجا في قائمة المواضیع المخصصة لجدول أعمال الیوم.

شارك معنا وجھة نظره بخصوص ولكنني أتسائل فیما إذا كان بإمكان مجلس اإلدارة أن ی

 ICANNومقترحات المساءلة في مجتمع  IANAالنقاش المستمر لعملیة نقل وظائف 

وعندما تستلمون التغذیة الراجعة من اللجان االستشاریة واللجان الداعمة،  حالًیا.

وخصوًصا بما یتعلق بمقترحات المساءلة، ربما عبر مجموعة العمل عبر المجتمع 

CCWGشكًرا. خطوتكم التالیة في األیام القلیلة المقبلة؟ ، فما ھي 
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 بروس؟ توماس شنایدر: 

 

 كما تعرفون، قدمت شكًرا لك یا ممثل الصین على التعلیق الذي قّدمتھ. سأجیب على ذلك. شیرین شلبي: 

قدر وعلى  مقترحھا النھائي للمنظمات األعضاء. CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

سبع  وأعتقد أن ست من أصل جمیع المنظمات األعضاء ھذا المقترح. معرفتي، فقد راجعت

ى نقل أو خمس من أصل سبع منظمات قد صّرحت بأنھا تدعم أو أنھا ال تعترض عل --

كون سیإذا صّرحت المنظمتان المتبقیتان بنفس الشيء، فعندھا  المقترح لمجلس اإلدارة.

ة اإلدارنقل المقترح كما ھو مباشرة إلى مجلس اإلدارة سعیًدا جًدا بمخرجات العملیة وسی

 شكًرا. من دون مزید من التعلیقات أو األسئلة. NTIAالوطنیة لإلتصاالت والمعلومات 

 

 شكًرا. أعتقد أن إیریكا أرادت قول شيء أیًضا. شكًرا. توماس شنایدر: 

 

كون أمام مراجعة مفصلة ألننا سن أود أن أقّدم تعلیًقا بخصوص عملیة المراجعة القادمة.  إیریكا مان:

لذا سیكون ھناك وقت كاٍف لتقییم جمیع األسئلة التي تم  .gTLDبخصوص برنامج 

  طرحھا الیوم وربما أكثر.

أود أن أشیر إلى نقطة أخرى في جدول األعمال خالل عملیة المراجعة ألنني أعتقد أننا 

 اقتصاد مجتمعاتنا.نغفل عن ذكر أھمیة التأثیر االقتصادي لمنظومة اسم النطاق على 

  وأتفھم أن ھناك حاجة لتكثیف جھودنا في البلدان النامیة.

ولكنني أود أن أقول بأنھ لو كان لدي فھم أفضل عن المنظومة واألثر االقتصادي اإلیجابي 

الذي یمتلكھ عالم اسم النطاقات، فإن ذلك سیساعدنا في تقدیم فكرة أفضل، كما تعرفون، 

اسات في المستقبل وحیث أننا قد نضطر لترك السوق یتطور حیث أن ھناك حاجة للسی

لذا أود أن نقوم بمزید من األعمال المكثفة من  ونعطیھ الوقت لیتطّور بالطریقة المناسبة.

 الناحیة االقتصادیة.
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 وممثل المفوضیة األوروبیة. شكًرا. كافوس، المداخلة األخیرة. توماس شنایدر: 

 

أعتقد أنكم عندما أنجزتم عملیة التقییم، أشرتم إلى عملیتي المراجعة والتقییم  آخر مداخلة. ممثل إیران: 

فھل ستجعلون نتائج عملیة التقییم متاحة لكي یقّدم األفراد تغذیتھم الراجعة عنھا  المھمتین.

، أقصد --حیث أنھ من المھم أن تشاركوا معنا نتائج عملیة التقییم  قبل أن تمضوا قدًما؟

من أجل الحصول على التغذیة  -- GACعن اللجنة االستشاریة الحكومیة أنا ال أتحدث 

 شكًرا. وبعدھا یمكنكم المتابعة. الراجعة.

 

أردت أن أقول فقط بأن التحدي األكبر،  أعتقد أن علینا أن نختم الجلسة. شكًرا. حسًنا. توماس شنایدر: 

م معالجتھ یكمن في الفرص وإن لم یكن اإلخفاق األكبر، للجولة األولى والذي یجب أن یت

في الواقع، لقد كانت تلك أول مداخلة  --أعتقد أن ھذا األمر  غیر المتكافئة حول العالم.

وأعتقد أن ھذا  عندما أثرت ھذا الموضوع. GACلي في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ھل الس ولكن لیس من من السھل قول ذلك. --إنھ لیس  شيء یتعین علینا جمیًعا القیام بھ.

ولكن علینا أن نأخذ ھذا األمر على محمل الجد  ھناك عوامل مختلفة مرتبطة بھ. إنجازه.

لكي نعثر بشكل مشترك على طریقة تمكننا من توزیع األرقام بشكل مختلف في الجولة 

  وبھذا أود أن أختم كالمي وأتوجھ إلیكم بالشكر. الثانیة.

ن ھذا أل أعتقد أنھ یتوجب علّي قول شيء عنھ.وقبل أن یبدأ فادي بتوجبھ شكره لألفراد، 

 وھذه بعض اآلراء الشخصیة. --وھذه  آخر اجتماع لنا مع فادي في إطار العمل ھذا.

وأنا أذكر شرائح  .ICANNعندما وصلت إلى ھنا، تحّدثت عن الموسم الجدید في 

أعتقد أن وفي الواقع،  العرض الملیئة بالحقول الجملیة واألشجار وغیرھا من األمور.

، وھذا یعني أنھ كانت لدیك رؤیة، ICANNكان ھناك موسم جدید في  ذلك كان صحیًحا.

جمع  حیث أنني نشرت ھذه الرؤیة التي تتعلق بجمع األفراد مًعا بدًال من تفریقھم.

سواًء أأعجبھم األمر أم ال، ال ُیمكن ألحد أن  أنت تذھب وتتحدث مع الجمیع. األشخاص.

أعتقد أن ینبغي علینا أن ال  إنھ شيء مفید. مع األفراد، وھذا أمر جید.یوقفك من التحدث 
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. ألن البدائل ستكون أسوء لو توقفنا ICANNنتوقف عن التحدث مع بعضنا البعض في 

أود أن أشكرك على شجاعتك أیًضا إلنجاز األعمال التي  عن التحدث مع بعضنا البعض.

ربما لم یكن كل شيء  ت بعض القرارات.واتخذ لقد جازفت ببعض األمور. --قد تكون 

ولكنك دائًما تحلّیت بالشجاعة لمحاولة إنجاز شيء ما وجازفت في بعض  .%100مثالًیا 

أعتقد أننا بحاجة  األمور وواجھت الصعوبات لألمور التي نجحت و لألمور التي لم تنجح.

بما لن یسیر كل ألنھ إن اعتمدت على اآلخرین إلنجاز األعمال، فر ألشخاص من أمثالك.

لذا أنا سعید للغایة ألنني مررت بھذه التجربة، في الواقع،  شيء باالتجاه الذي ترغب فیھ.

وبالطبع، فإنك تحتاج لمساعدة اآلخرین لكي  یمكنك التأثیر على األشیاء واألشخاص.

سیفھمون وسیأثرون علیك  وإذا فعلت ذلك، سوف یسیرون على نھجك. یّتبعوا خطواتك.

 وأعتقد أنك تمتلك صفة رائعة، حیث أنك تتحلّى بالشجاعة للتحدث مع األفراد. أیًضا.

  وتحاول تغییر األمور لألفضل.

، أعتقد أن التصرفات مع اللجنة GACوفیما یتعلّق في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 تغّیرت بفضلك. GACاالستشاریة الحكومیة 

كانت الوضعیة أكثر إیجابیة مما كانت ھناك وضعیة استماع ومن منظوري الشخصي، 

وأعتقد أنھا أثرت على البیئة التي تعمل فیھا الحكومات مًعا مع  كانت علیھ سابًقا.

ICANN والطریقة التي ینظر فیھا األشخاص لـICANN.  أعتقد أنك أّثرت بشكل كبیر

  وأعتقد أن ھذه خطوة جیدة. جًدا على ھذا األمر وال یمكن المبالغة في ذلك.

وكان من  د أن جوران سیكون قادًرا على االعتماد على ھذا األساس الذي وضعتھ.أعتق

عندما أصبحت الرئیس وحتى قبل ذلك، عندما تكون ھناك مشكلة،  --الرائع أیًضا أنھ 

الشيء الوحید الذي كان فادي یقولھ، "ما الذي یمكنني أن أفعلھ لمساعدتك؟" وأود أن 

 أشكرك على ذلك.

 [ تصفیق ]
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أكن احتراًما كبیًرا للمدى الذي یمكن فیھ للحكومات أن تشكل قوة للخیر والمدى الذي  شحاتة:  فادي

  یمكن فیھ للحكومات أن ال تشّكل قوة للخیر.

 وقد شاركت معكم في ھذا المفھوم لدیكم قدرة كبیرة على تشكیل المستقبل لسكان األرض.

، فلن توصلنا الرحلة إلى ICANNبأنھ إن لم تكن الجھات الحكومیة شریكة في رحلة 

 فھمت ذلك منذ الیوم األول. أي مكان.

وعندما وصلت إلى براغ وحضرت أول اجتماع لي مع اللجنة االستشاریة الحكومیة 

GAC.أنا لم آتي من عالمكم مثل الخلیفة الذي  ، لم أفھم اللغة التي كنتم تستخدمونھا

بب ھذا األمر في وقوعي في العدید من وقد تس وربما نفعني ھذا األمر. سیأتي من بعدي.

لم أكن أعرف كیف تعملون وكیف تتحدثون  ألنني لم أعرف شیًئا عن عالمكم. األخطاء.

  ولكنني وضعت قلبي في ذلك. وتأدون أدواركم.

فقد تضاعف حجم اللجنة االستشاریة الحكومیة  والنتیجة كانت جیدة حسب اعتقادي.

GAC  منذ أن بدأت العمل فيICANN.  دولة. 161فقد وصلنا الیوم إلى 

سوف نسعى لضّمھم إلینا  وسوف نضّمھم إلینا. وھذا أمر رائع ألنھ تبقى ھناك القلیل فقط.

، ICANNبقیادة طارق كامل الذي یجلس على شمالي والذي یدیر العالقات الحكومیة في 

 تني حكمتھوساعد حیث أنھ الشخص الذي وّجھني وساعدني على فھم لغتكم والتحدث بھا.

 العمیقة على الخروج من العدید من المشاكل التي واجھتھا ألنني لم أكن أعرفكم.

 ألول:الفكرة ا وسأترككم مع ثالثة أفكار. اشكرك جزیل الشكر على الشراكة التي بنیناھا.

أرجوكم ساعدونا على  للتركیز على المصلحة العامة. ICANNأنتم المرساة الرئیسیة لـ

 ألنھ إن فقدنا ھذه المرساة، سنواجھ المشاكل. البقاء ھناك.

یقول بعض األشخاص في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین أن الجھات الحكومیة 

نا ولكن وأنا أتفق مع ذلك. فنحن جمیًعا نمتلكھا. لیست المالكة الوحیدة للمصلحة العامة.

ھ ألن لكي ال نفقد ذلك. نرید منكم أن تكونوا جزًءا من المرساة الخاصة بالمصلحة العامة.

 إن خسرنا ذلك، سنخسر الكثیر.
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مسائل حوكمة  ICANNوثانًیا، أود أن اطلب منكم أن ال تحضروا إلى ھذه الھیئة أو إلى 

وھذا یضعفنا  .ICANNفھذا یضعف  .ICANNاإلنترنت التي ال تقع ضمن اختصاص 

لذا، كونكم  إلنترنت.وأنا أدرك أن ھذه الھیئة ال مثیل لھا في مجال حوكمة ا كمؤسسة.

ولكن أرجوكم أرجوكم قوموا  خبراء، علیكم أن تحضروا القضایا التي تحتاج ألن تعالج.

من فقدان نھجھا الرائع عبر تفادي إثارة المسائل التي ال تقع ضمن  ICANNبحمایة 

والرسم البیاني الذي یحتوي على ثالث طبقات والذي وّضحتھ لكم في العدید  اختصاصنا.

العدید و مرات، یجب معالجة أي شيء یقع فوق طبقتنا في الطبقة الزرقاء على الفور.من ال

لیس  ولكن لیس ھنا. .ICANNمنكم یعرفون المكان الذي سأقضي فیھ وقتي عند مغادرة 

 بخصوص ھذا األمر. ICANNدعونا ال نضف المزید من العبء على  ھنا.

-ال  ICANNأن  --في مجلس اإلدارة وانا أوجھ خطابي اآلن لزمالئي  --ھذا ال یعني 

بعض  ألن ال تتھرب من مسؤولیتھا في المساعدة في حل القضایا التي تقع فوق طبقتھا. -

ال یمكننا التھرب من ذلك، كما كتبت في رسالة الوداع  القضایا قد تحتاج لمشاركتنا.

 الموّجھة لمجلس اإلدارة.

، لیس فقط في اللجنة االستشاریة ICANNوأخیًرا، أحّثكم جمیًعا على المشاركة في 

ولكن ھناك  ، حیث تمتلكون صوًتا محدًدا ودوًرا استشارًیا مھًما للغایة.GACالحكومیة 

وبیانكم في اللیلة  حیث تمتلكون العدید من األدوار. ICANNالعدید من األجزاء في 

 ذ القرارات.الماضیة یؤكد على أدواركم األخرى، وعلى األدوار الجدیدة المتعلقة باتخا

مختلفة عن العالم الذي تعیشون فیھ وعن  ICANN وشاركوا. خذوھا على محمل الجد.

 الحكومات التي تعملون فیھا.

أنتم تشاركون في عالم  ولكن أرجوكم فّكروا باألمر كفكرة جدیدة في مجال الحوكمة.

كار مكان ساحر لالبت --وقد ال یوافقني بعض األشخاص الرأي  --أسمیھ  --جمیل 

 والحوكمة والذي أعتقد بأنھ سیخدم اإلنسانیة في ھذا القرن.

ابتعدوا عن الطرق  فّكروا بطریقة مختلفة. وابتكروا. لذا أرجوكم بادروا بالمشاركة.

ئیس ھذه ر التقلیدیة في التفكیر ألنني أعتقد أنكم تعرفون أن الرئیس یفعل ذلك بشكل جید.

إن كانوا  ورئیسنا ستیف كروكر. GACومیة الجلسة ورئیس اللجنة اإلستشاریة الحك
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یستخدمون طرقھم التقلیدیة في التفكیر وعندما فعل ستیف كل ما بوسعھ لمساعدتنا على 

وإحضار اللجنة االستشاریة الحكومیة  --بناء عالم اإلنترنت وعندما أتى توماس لتغییر 

GAC  لما فیھ مصلحةICANN.بداعاألمر یتطلب اإل ، لم نكن سنصل إلى ھنا 

 والشجاعة.

 شكًرا. وأخیًرا، أود أن أشكركم جمیًعا على الھدیة التي قّدمتموھا للعالم اللیلة الماضیة.

 [ تصفیق ]

 

الجزء الذي یھمني شخصًیا في ھذه الھدیة ھو ما قمتم بھ بخصوص اإلجماع على  شكًرا. فادي شحاتة: 

في النھایة وأعربوا عن  الرأي، وھو أن جمیع أطراف النقاش في ھذه الھیئة اجتمعوا

  ونحن نحترم ھذه التحفظات. وھذا مفھوم. موافقتھم مع وجود بعض التحفظات.

ولكن رغبة الجمیع في المضي قدًما بعملیة االنتقال التي بدأت ھنا، فأنا أشكركم شخصًیا 

وآمل أن ألتقي بكم في منتدیات  وأنا حًقا أقدر ذلك. وأتمنى لكم كل التوفیق. على ذلك.

 شكًرا. أماكن أخرى ونحن نواصل رحلتنا في عالم حوكمة اإلنترنت مًعا.و

 

 شكًرا جزیالً لكم. سنقف من أجل فادي ومن أجل القھوة أیًضا. واآلن استراحة القھوة. توماس شنایدر: 

 

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ]


