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 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 
 

  

في الواقع، یتم  --وسیكون جاھًزا في أي لحظة  واإلحاطة، یتم طباعة البیان حالًیا.للعلم  الرئیس شنایدر: 

 ویجري توزیعھ اآلن. لقد تمت طباعتھ. توزیعھ اآلن.

نعم،  --لذلك یجب أن یكون معكم المسودة األولى أو المسودة الثانیة أو أًیا كان  حسًنا.

 یكون ھناك الكثیر من حیث الجوھر ولذا فإننا نأمل أال أمامكم اآلن المسودة الثانیة.

فنحن نأمل أن نتمكن من القیام بذلك بسرعة إلى حد ما، ولكنكم  للتفاوض بشأنھ.

 ستخبروننا بالطبع عندما تكونوا راضین عن النص.

 فھمت أن مجلس اإلدارة یستدعي، أولوف، ولیس یطلب المداخلة.     

 [ضحك]     

 

 ُمرضي للغایة أیًضا.وھذا أمر   متحدث غیر معروف: 

 

لقد  في الواقع، ھناك سؤال حول ترك الباب مفتوًحا أو إغالقھ. اآلن، انتظر ثانیًة. أجل. الرئیس شنایدر: 

كانت لدینا النیة لغلق الباب أثناء صیاغة البیان، ولكنني أعتقد أنھ بعد تجربة اللیلة 

 الماضیة، إذا كنتم ال تمانعون، یمكننا تركھ مفتوًحا.

  معظم األشخاص یومئون برؤوسھم بالموافقة. أرى

 كافوس؟
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فالعالم كلھ منفتح  وینبغي أن یكون مفتوًحا. ال بد من تركھ مفتوًحا. فلنتركھ مفتوًحا.   كافوس أراستیھ: 

 تماًما.

 [تصفیق]     

 

 مفتوًحا.نعتبر ذلك إجماع تام مع عدم وجود أي اعتراض، وبالتالي فإن الباب سیظل  الرئیس شنایدر: 

 شكًرا جزیالً لكم. حسًنا.

وكما لو أنھ أصبح تقلیًدا، سیقوم صدیقنا العزیز توم، بقراءة النص ویطلب من 

  حضراتكم التعلیق عن القراءة األولى.

 شكًرا لك. شكًرا لك یا توم على القیام بذلك.

 

صیاغة بیان  مرحًبا بكم في جلسة أخري لمناقشة طاب مساؤكم. شكًرا لك، توماس. توم دیل: 

GAC .الرسمي  

إنني في انتظار الحصول على عروض من إحدى شركات الكتب الصوتیة لتقدیم 

 خدماتي بعد ھذه التجربة من القراءة، ولكن سیكون ھذا العمل غیر روائًیا بالطبع.

لذا  وبالنسبة لمسودة البیان، فقد طلب مني توماس أن أقوم بقراءة سریعة للوثیقة بأكملھا.

 ا لي أن أبدأ اآلن.اسمحو

ولكن بالنسبة  العادیة لتنسیق البیانات الرسمیة. GACتتبع ھذه الوثیقة نفس صیاغة 

 صدقوني. من قبل، فھناك منطق في ذلك. GACألولئك الذین لم یحضروا اجتماعات 

) التابعة لھیئة GACتبدأ المقدمة بالتالي: "اجتمعت اللجنة االستشاریة الحكومیة (

) في مراكش، ھذا األسبوع یوم ICANNرقام واألسماء الُمخصصة (اإلنترنت لأل

  ."2016مارس  5



 AR                             الرسمي  GACجلسة صیاغة بیان  –مراكش  

 

 89من  3صفحة 

 

  والمراقبین الذین حضروا االجتماع. GACوسوف نقوم بإضافة عدد أعضاء 

  بوافر الشكر إلى المضیف المحلي على ما قدمھ من دعم." GACوتتوجھ 

 على الصیاغة التالیة:وبالنسبة "الجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى"، حصلنا 

عن خالص تقدیرھا إلى المملكة المغربیة على استضافة اجتماع ممثلي  GAC"عبرت 

وقد وفر االجتماع للوزراء وكبار  .2016مارس  7الحكومات رفیعي المستوى في 

من  IANAالمسؤولین القدرة على تقدیم المساعدة في عملیة انتقال دور اإلشراف على 

إلى ترتیبات مجتمعیة، ویشمل ذلك مستوى أكبر من مساءلة  الحكومة األمریكیة

ICANN كما أكد االجتماع على أھمیة الحكومات كجزء من مجتمع ،ICANN بما ،

، كما حدد االجتماع الفرص المتاحة أمام الدول GACفي ذلك ما یكون من خالل 

 النامیة في نظام أسماء النطاقات.

دة وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار وقد قدم رئیس االجتماع، صاحب السعا

علًما بأنھ  GACواالقتصاد الرقمي موالي حافظ العالمي، ملخص الرئیس وأحاط 

 سوف یقدم بعد ذلك تقریره بموجب المسؤولیات المخولة إلیھ.

عن امتنانھا الخالص للخدمات التي قدمھا  GACعبرت  التنفیذي. ICANNمدیر 

، وتتمنى ICANNالتنفیذي المنتھیة والیتھ السید فادي شحادة لمجتمع  ICANNمدیر 

 لھ التوفیق في مسیرتھ المستقبلیة".

 ھل ھناك أي أسئلة، توماس؟ وبھذا نكون قد انتھینا من المقدمة.     

 

 ممثل إیران؟ أجل، ھل توجد أي تعلیقات أو أسئلة في الجزء الخاص بالمقدمة؟  الرئیس شنایدر:

 

في االجتماع رفیع المستوى، أشرنا فقط إلى نطاق المستوى األعلى، المملكة  نعم. یران: ممثل إ

ثم أشرنا إلى نطاق المستوى الثاني وكذلك المستوى الثاني، ونقدر أیًضا  المغربیة.
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فھل من الممكن إضافة  الدور الذي تلعبھ الوزارة، والتي تعتبر مسؤولة أیًضا عن ذلك.

  المغربیة وما إلى ذلك. الوزارة بعد المملكة

 شكًرا لكم.     

 

المملكة بتقدیم  --أعتقد أننا یمكننا أال نخص  لقد كنت أفكر بھذا األمر أیًضا. شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

  الشكر فقط، ولكن یمكننا كذلك أن نوجھ الشكر لسعادة الوزیر في السطر الثاني.

 --ن ثم المتابعة ویمكنك أن تأخذ الصیاغة من األسفل وم     

 

 الوزارة ثم الوزارة.     توم دیل:

 

  أعتقد أن الجمیع یتفق على ذلك، ألیس كذلك؟   الرئیس شنایدر: 

تفضل  شكًرا لك. حسًنا. ھل مقترحكم بخصوص شيء آخر؟ --بالنسبة لممثل كندا 

 رجاًء.

 

 ICANNص بمدیر مقترحنا یتعلق بالقسم الخا شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس. ممثل كندا: 

باإلضافة إلى ذكر التعبیر باالمتنان للمدیر التنفیذي المنتھیة والیتھ، فإننا  التنفیذي.

نقترح أیًضا أن نستغل ھذه الفرصة للترحیب بالمدیر التنفیذي القادم والتعبیر، كما 

تعلمون، برغبتنا في التطلع إلى العمل سوًیا، أو شيء بھذا المعنى، لجعل ھذا القسم 

  ثر تناسًبا.أك

 شكًرا جزیالً لكم.     
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  شكًرا لك. حسًنا.   الرئیس شنایدر: 

 ھل توجد أي تعلیقات إضافیة من ممثلي ھولندا وإسبانیا؟     

 

  شكًرا لك، سیادة الرئیس.   ممثل ھولندا: 

بالعودة إلى الجزء األول الذي یخص ذكر رفیع المستوى، أشعر بوجود مشكلة بشأن 

  فما الذي یعنیھ "تحدید الفرص في نظام أسماء النطاقات." --ھنا الذي یجري 

فیبدو لي أن جملة  ألیس ذلك أفضل من إضافة تحدید الفرص المتاحة للبلدان النامیة؟

  "الفرص المتاحة في النظام" غریبة بعض الشيء.

 شكًرا لكم.

 

في الواقع، یعد الشيء المفقود ھنا  وقت.حسًنا، أعتقد أنھ ال ینبغي استغراق الكثیر من ال الرئیس شنایدر: 

الجدیدة، والذي  gTLDھو اإلشارة، إذا كنا نرید أن نكون شاملین في مناقشة نطاقات 

 --في  --القیام بھ لدعم البلدان النامیة في  ICANNیتحدث أساًسا عن الذي تستطیع 

  في إطار والیتھا.

اءة المقبلة، سوف نعود إلى عنوان عن طریق القر --ولكنني أعتقد أننا سوف نعود إلى 

والطریقة األخرى حولھ، وأن  --مع النص ھنا  --الجلسات والتأكد من أنھا تتماشى مع 

 النص یتماشى مع عناوین الجلسات.

 شكًرا لك.

 ممثل إسبانیا؟
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ما بالنسبة لفادي شحادة والمدیر التنفیذي القادم، كالھ لدي سؤال بسیط في البدایة. ممثل إسبانیا: 

 یعمالن كرئیس ومدیر تنفیذي؟ أیًضا، ألیس كذلك؟ ICANNرؤساء 

 

 نعم.  متحدث غیر معروف: 

 

  بالنسبة للطلب الثاني، ھل من الممكن الترحیب بالمدیر التنفیذي الجدید بحفاوة؟   ممثل إسبانیا: 

 شكًرا لكم.     

 

 إذا لم یكن ھناك أي اعتراض على ھذا. شكًرا لك، حسًنا. أعتقد أنھ یمكننا فعل ذلك.   الرئیس شنایدر: 

 ھل یتفق ممثل إیران مع ھذا.

 

في الحقیقة، أردنا أیًضا إضافة المدیر التنفیذي الجدید. وأكثر من ذلك قلیالً، وھو  نعم. ممثل إیران: 

والتعبیر بحفاوة أكثر من ذلك للرئیس والمدیر  --التعبیر عن األمنیات للمدیر الجدید 

 شكًرا لكم من الممكن توسیع ذلك. شكًرا لكم. الجدید.التنفیذي 

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 ممثل السوید؟     
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أتساءل عما إذا كان من األفضل أن نسمیھ الرئیس  لدي مالحظة واحدة فقط. شكًرا لك. ممثل السوید: 

 رسمًیا حتى اآلن.والمدیر التنفیذي القادم بدالً من "الجدید" فھو لم یتولى مھام منصبھ 

 وھو متواجد ھنا لقضاء عطلتھ.

 

 ھل توجد أي تعلیقات إضافیة على الجزء الخاص بالمقدمة؟ شكًرا جزیالً لك.  الرئیس شنایدر:

 ممثل باكستان.     

 

كما كنا نقول في  حتى نحفظ التوازن. أعتقد أن المدیر التنفیذي ھو أیًضا الرئیس.  ممثل باكستان:

 والمدیر التنفیذي.السابق الرئیس 

 

 شكًرا، ممثل باكستان.    الرئیس شنایدر:

 نعم، ممثل إسبانیا. ھل یوجد أحد أخر؟     

 

 كالھما سید، على ما أعتقد. معذرًة، مجرد ملحوظة سخیفة.    ممثل إسبانیا:

 

 نعم، سوف نذھب لتلك النقطة ونتأكد منھا. سوف نتحقق من ذلك.    الرئیس شنایدر:

 دا.ممثل أیرلن

 

أنا ال أدعي أنني صاحب السلطة الطبیعیة ألننا لدینا ملكة إنجلترا،  شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل أیرلندا:

 ولكنني أود أن أتساءل فقط، ھل الصحیح ھو القول تقدیًرا إلى أو تقدیًرا لخدماتھا.
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إذا كان لدینا خدمات أنا لست الشخص المناسب لإلجابة على ھذا السؤال، ولكنني سعید   الرئیس شنایدر:

 مارك. أخرى من أصحاب الجاللة.

 ھل الصحیح ھو القول تقدیًرا إلى أو تقدیًرا لـ؟

 ھل لدیك أفكار حول ذلك. ممثل نیوزیلندا، ربما.

 

 حسًنا، باعتبارنا دولة لدیھا أیًضا ملكة كرئیس للدولة، أود أن أقترح "لـ".  ممثل نیوزیلندا:

 شكًرا لكم.

 

 ال توجد. حسًنا. --ال توجد اعتراضات من     الرئیس شنایدر:

 --وربما  أتساءل ما ھو األكثر قوة، خالص تقدیرنا أم تقدیرنا العمیق؟

 

 (المیكروفون موقوف).  متحدث غیر معروف: 

 

 یبدو أنھما كذلك. حسًنا. وھم نفس األشخاص كما قال ممثل إیران.    الرئیس شنایدر:

 أخرى أو تعلیقات أو تغییرات أو أسئلة؟ھل توجد أیة إضافات  حسًنا.

 وھذا ھو الجزء الخاص بالمقدمة. ال. حسًنا.

 بإمكانك یا توم المتابعة إلى المستوى التالي.
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یتعامل القسم التالي مع األنشطة بین الدوائر االنتخابیة ومشاركة المجتمع مع  شكًرا لك.  توم دیل:

 اعھا أو تحدثت إلیھم بشكل فعال.خالل اجتم GACالموجودین والذین التقت بھم 

، ICANNویتناول القسم األول االجتماع الذي انعقد صباح الیوم مع مجلس إدارة 

 والذي اتبعنا فیھ الممارسات البسیطة السابقة بما في ذلك الموضوعات التي تم طرحھا.

 وناقشت القضایا التالیة: ICANNمع مجلس إدارة  GACاجتمعت  وھو كما یلي:

التنفیذي، وتوقیت العمل وأعباء العمل العامة في  ICANNاختیار مدیر عملیة 

والصالح العام  ICANNالمجتمع، ونوایا مجلس اإلدارة بشأن االجتماع "ب" األول، و

 -العالمي، وعملیة وضع السیاسات لخدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة، وتوقیت 

حول إجراءات حمایة  GACرة والمستقبلیة، والتبادل بین مجلس اإلدا gTLDجوالت 

 .gTLDنطاقات 

 

 أو تعلیقات؟ ھل لدیكم أیة أسئلة؟    الرئیس شنایدر:

فجدول األعمال ھو المطروح على  إذا لم یكن كذلك، فاألمر ال یحتاج إلى ثورة تغییر.

 ویمكننا المتابعة إلى الموضوع التالي. الشاشة.

 

، وھذا األمر سیتم استدعائھ GNSOمع منظمة  GACیتعامل القسم التالي مع اجتماع   توم دیل:

وراجعت أعمال  GNSOمع أعضاء مجلس  GACالتقت  وھو كما یلي: یوم األحد.

، بما في ذلك التقاریر الخاصة بمنسق اتصال GAC-GNSOمجموعة مشاورات 

المبكرة في عملیات  GACوالفرص المتاحة لمشاركة  GACلدى  GNSOمجلس 

 ).PDPوضع السیاسات (

وقد كان ھناك تبادل لوجھات النظر حول المقترح النھائي من مجموعة العمل عبر 

المجتمعات لتعزیز المساءلة، بما في ذلك الفروق بین الطرق التي كانت تقوم بھا 

GAC وGNSO  بتطویر التعقیبات الخاصة بھا إلى عملیاتICANN. 
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"ب" یوفر فرصة لمزید من  ICANNوقد تم االتفاق على أن التنسیق الجدید الجتماع 

وسوف یتم النظر في ھذه المسألة في  GNSOو GACالمناقشات الحقیقیة بین 

 .2016االجتماع المقرر عقده في شھر یونیو 

على  GACإلى أن تعقیبات  GNSOورًدا على مخاوف األعضاء، أشارت منظمة 

یل قد عملیة وضع السیاسات الخاصة بمشكالت اعتماد خدمات الخصوصیة والوك

حظیت باالھتمام الواجب، لكن لم یكن ھناك تأییًدا باإلجماع على إدراجھا في التقریر 

 النھائي.

 GAC، تأمل ICANNوبالتوافق مع المشورة السابقة المقدمة إلى مجلس إدارة 

بضرورة تنفیذ الحمایة الدائمة لمخصصات وأسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر 

بالمناقشات الحالیة التي  GACولذلك ترحب  رع ما یمكن.والكریستال األحمر بأس

لحل الفروق فیما بین توصیات  ICANNوفریق عمل  GNSOتضم كل من منظمة 

 حول ھذه المسألة. GACومشورة  GNSOسیاسة 

 

 ھل لدیكم أیة أسئلة أو تعلیقات؟    الرئیس شنایدر:

 ممثل نیوزیلندا.     

 

 یادة الرئیس.شكًرا لك، س    ممثل نیوزیلندا:

یمكننا تقدیم المقترحات اآلن أو ربما خالل فترة االستراحة للجولة القادمة، ولكن 

بالنسبة للجزء األخیر المتعلق بالصلیب األحمر/الھالل األحمر، الحظنا بأن ھذه اللغة 

متسقة مع المشورة المقدمة إلى المجلس، وربما نستطیع صیاغة ذلك باستمرار مع 

مة "مالحظة"، وما شابھ ذلك حتى ال یتم الخلط بینھا وبین المشورة النص أعاله بكل

 المقدمة للمجلس؟

 شكًرا لكم.
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وجھة نظري، أنھا لم ُتذكر في ھذا القسم  --یمكننا أن نفعل ذلك ولكن أعتقد أنھ من   الرئیس شنایدر:

من أنك وبالرغم  ولذلك لن یتعامل معھا أي أحد بمعنى المشورة. بمعنى تقدیم المشورة.

ولكن بما  على حق بالطبع، فالطریقة التي تمت صیاغتھا بھا تشبھ التوقع إلى حد ما.

فھي مجرد تعبیر عن الشيء الذي  أنھا لم ُتعلن كمشورة، فھي ال تعني تقدیم المشورة.

 تمت مناقشتھ.

ولكن إذا أردت أن تخضع الممارسة لتغییر الصیاغة أو إذا كان لدیك صیاغة أخرى، 

 یمكننا فعل ذلك. فبالطبع

 شكًرا لك.     

 ممثل إیران.

 

لدي إضافة بسیطة فقط على الفقرة التي تتعامل مع مجموعة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

االسم "المقترح  فربما علینا إضافة "المقترح النھائي التكمیلي". العمل عبر المجتمعات.

 النھائي التكمیلي".

 أقترح أن نقوم بحذفھ. الذي یقول "بما في ذلك الفروق بین".وفیما یتعلق بالجزء 

بتطویر الملكیة الفكریة  GNSOو GAC"الفروق التي تشمل الطرق التي تقوم بھا 

وبذلك نكون قد حذفنا  ".ICANN، ولیست عملیة ICANNالخاصة بمجلس إدارة 

 ال، حسًنا. فكلمة "تشمل" ال بأس بھا. الجزء "الفروق بین".

وبرجاء حذف  " وتلك ھي صیاغتكم.GAC"تشمل الطرق والوسائل التي تقوم بھا 

وربما إضافة الطرق والوسائل التي تقوم بھا أو  وتشمل الطرق. "الفروق بین الطرق".

التي من خاللھا تقوم بتطویر مقترحاتھم الخاصة بالخضوع إلى مجلس إدارة 

ICANN ولیست عملیة ،ICANN. 

 شكًرا لكم.     
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 أعتقد بأنھ ال بأس بذلك. شكًرا لك ممثل إیران.    لرئیس شنایدر:ا

 ھل توجد تعلیقات أخرى.     

 شكًرا لكم.     

 ھل توجد تعلیقات إضافیة؟     

 ممثل باكستان.

 

لقد كتبنا في الفقرة األخیرة، وبالتوافق مع المشورة السابقة المقدمة إلى مجلس إدارة   ممثل باكستان:

ICANNتأمل ، GAC  بضرورة تنفیذ الحمایة الدائمة لمخصصات الصلیب األحمر

وھل من الممكن  ونركز فقط على أسماء محددة. والھالل األحمر والكریستال األحمر.

 الكتابة بشكل عام للمنظمات الحكومیة الدولیة، وتشمل ذلك؟

 

ولذلك أتذكر وجود  وح.إنني لست متأكًدا من ذكر المنظمات الحكومیة الدولیة بوض  الرئیس شنایدر:

 ولكن نعم، ممثل المملكة المتحدة، رجاًء. كلمة الصلیب األحمر.

 

من أجل التوضیح فقط، إن ذلك متابعة إلثارتي مسألة  نعم، شكًرا لك، ممثل باكستان.  ممثل المملكة المتحدة:

على وجھ التحدید ثم المناقشات التي تتعلق  GNSOالصلیب األحمر مع منظمة 

أخشى أنھ لم تتم مناقشة مسألة المنظمات  --وإنني  .GNSOنفسھ مع  بالرئیس

الحكومیة الدولیة حتى ھذه المرحلة، وأنھا مسار منفصل نوًعا ما، إذا أردتم ذلك، على 

 أي حال.

 شكًرا لكم.
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فلقد كان ھناك اجتماع غیر رسمي حضرتھ بنفسي  في الواقع، لم نبذل جھًدا لذكر ذلك.  الرئیس شنایدر:

وجیمس وعدد قلیل من العاملین بمنظمة  ICANNمع الصلیب األحمر وفریق عمل 

GNSO .ولكنني أعتقد  لمناقشة كیفیة تسریع ھذه الخطوة على ھذه الخطوة بالتحدید

 أن ذلك سیذھب بعیًدا في التفاصیل إذا قمنا بذكره أیًضا.

 لك، كافوس.نعم، شكًرا      

 

نعم، أقترح استبدال كلمة "تأمل" الموجودة في السطر األول من الفقرة األخیرة بكلمة   ممثل إیران:

 فھي أكثر من مجرد أمل. "تتوقع".

 شكًرا لكم.     

 

 مارك.    الرئیس شنایدر:

 

ولكن یمكننا تسویة ذلك  ".أعتقد أن ممثل نیوزیلندا اقترح كلمة بدیلة وھي "تتوقع نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

 األمر.

 وقد یمكننا التوصل لحل خارج الجلسة. حسًنا. "فھي أكثر من توقع".

 

 عن توقعھا وكذا وكذا وكذا. GACیمكننا أن نقول أیًضا لجعلھا أكثر وضوًحا، أعربت   الرئیس شنایدر:

 ولكن دعونا نناقش ذلك عند التطرق إلى القراءة التالیة.

 ا بحاجة إلى قدر بسیط من التعدیل والتنقیح.ولقد الحظنا أنن
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 نعم، شكراً توم. ھل یمكننا االنتقال إلى الموضوع التالي؟

 

االستشاریة  At-Largeمع لجنة  GACیتعامل الجزء التالي مع اجتماع  شكًرا لك.  توم دیل:

)ALAC.( 

 العملیات االستشاریة وناقشت ما یلي: At-Largeأعضاًء من لجنة  GACالتقت 

المعنیة للرد على التقریر النھائي من مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز المساءلة؛ 

 ALACعن دعم احتمال مراجعة  GAC، وأعربت gTLDوإجراءات حمایة نطاقات 

 gTLDللسالسل اإلشكالیة والتزامات المصلحة العامة؛ وجوالت  GNSOو

ات وتحلیل قبل تطویر على ضرورة عمل مراجع ALACو GACالمستقبلیة، ووافقت 

السیاسات للجوالت المستقبلیة والتي ُتقدم بطریقة أكثر وضوًحا؛ وتعزیز التعاون بین 

GAC وALAC وتقصي إمكانیة تنسیق العالقات المتبادلة والمشاركة على المستوى ،

 المحلي.

 

 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 ممثل الوالیات المتحدة. ھل لدیكم أیة أسئلة؟     

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.   ممثل الوالیات المتحدة:

 .gTLDربما ھناك تعدیل بسیط على النقطة الثانیة المتعلقة بإجراءات حمایة نطاقات 

المحتملة، وأذكر أن  GNSOو ALACوأتذكر بأن ھناك تبادالً مفیًدا حول مراجعة 

االجتماع مع  زمیلنا من مفوضیة االتحاد األوروبي قد أعرب عن دعمھ لذلك في

ALAC .ومع ذلك، أود أن أقترح قول، "بعض أعضاء  ومع مجلس اإلدارةGAC "

فقط ألن المفھوم مثیر لالھتمام للغایة، ویبدو وكأنھ شيء منطقي جًدا وشرعي للقیام بھ، 

وبالتالي،  ولكننا تناقشنا في وقت الحق عن حقیقة أن ھناك مراجعات جاریة بالفعل.
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وفي ضوء عدد من مسارات العمل  نا نقوم بتأیید نشاًطا مستقالً.ُیقرأ ذلك كما لو أن

وأنا  المختلفة الموجودة لدینا بالفعل، فنحن مترددون جًدا لإلشارة إلى أننا قد تم دعمنا.

إذن  .GACكان تسعى فعالً لمشاركة  ALACأعي مالحظاتي التي تشیر إلى أن 

 سیكون ھناك مسار عمل آخر.

سعیًدا بأن نرجئھا  --متردد للغایة، وأنا أتساءل فقط عما إذا كنت لذلك، وبصراحة، فأنا 

إلى الزمالء الذین یشعرون بأن ھذا الشيء ھو الصحیح وھو الذي ینبغي عملھ، ولكنني 

اعتقدت بأن ھدفنا ھو دمج ھذا التحلیل وأن یكون مدمًجا أیًضا في المراجعات  --أعتقد 

 الحالیة.

وسوف أقوم بإرجاء ذلك إلى مفوضیة االتحاد  الشأن.إذن ھناك بعض التردد في ذلك 

األوروبي، إذا رغبتم في ذلك، ویمكننا دراسة كیف سنقوم بتعدیل ذلك، وربما نفعل ھذا 

 وقت االستراحة.

 شكًرا لكم.     

 

 إذن ما ھو مقترحك بشأن الصیاغة؟ --المفوضیة     الرئیس شنایدر:

 

ولكن  ألولى، وھو جعل األمور أكثر بساطة والقول "بعض األعضاء".إن مالحظتي ا  ممثل الوالیات المتحدة:

لذلك قد یكون ھناك صیاغة  حاولنا تجنب ذلك في حال لم نكن مضطرین لفعل ذلك.

في الجولة التالیة، سنقوم بالتفكیر  أخرى، إذا سمحت لي أنا وكریستینا ببعض الوقت.

 فقط في كیفیة توصیف أفضل لذلك.

 شكًرا لك.     
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ربما قول "بعض"، بدالً من "تعرب عن تأییدھا"، أعربت عن رغبتھا في معرفة المزید   لرئیس شنایدر:ا

ولكن بدالً من قول "بعض"، أو الداللة على أن البعض ال  عن أو شیًئا من ھذا القبیل.

 ونتمنى النجاح في تجنب تلك الصیاغة وجعلھا أكثر انفتاًحا. یعترض أو غیر ذلك.

 فوس.نعم، كا     

 

 GACفلقد أخبرتك في ثالثة اجتماعات  نعم، سیدي الرئیس، إنني أتفق معك تماًما.  ممثل إیران:

وعلینا أن  سابقة بأنھ یجب علینا أن نتجنب وجود أي انقسام في البیان ككلمة بعض.

نحاول إیجاد بعض الصیاغات األخرى التي ال تظھر أي انقسام واضح، فالناس 

وال یعتبر ذلك جیًدا بالنسبة للبیان  كلمة بعض وبعض. یرغبون في وضع ذلك.

 فھذه التعقیبات قد وافق علیھا الجمیع. الرسمي.

 

 سوف نبحث ذلك األمر إلیجاد طریقة للتعبیر عن ذلك بشكل مختلف. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 ھل لدیكم أیة تعلیقات على ھذا الجزء؟

 نعم، ممثل إیران.

 

 بكلمة سوف نقوم ببحث ذلك. أقترح أن نقوم باستبدال كلمة "دراسة". كلمة أخیرة.نعم،   ممثل إیران:

 فھي أكثر من مجرد دراسة لألمر. فھي لیست دراسة.

 

 إذن ستكون سوف نقوم ببحث ذلك. أعتقد بأنھ یمكننا قبول ذلك.    الرئیس شنایدر:

 ممثل الوالیات المتحدة؟     
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رئیس، إذا كنت ستمضي قدًما نحو إدراج البدیل المقترح، ستجدنا ھناك عند سیدي ال  ممثل الوالیات المتحدة:

 شكًرا لك. "أعربت عن رغبتھا". النقطة الثانیة.

 

 إذا كان ذلك سیصحح األمر، فإنني سعید بقبول تلك البدائل. حسًنا.    الرئیس شنایدر:

 ممثل المجر؟

 

ولى إلى تقریر مجموعة العمل عبر نشیر في النقطة األ مالحظة بسیطة فقط.  ممثل المجر:

 المقترح التكمیلي. وأشرنا إلیھ مسبًقا بالمقترح النھائي. المجتمعات النھائي.

 

 المقترح النھائي التكمیلي.    ممثل إیران:

 شكًرا لك.     

 

حسًنا،  --ال أرى أي طلبات أخرى  ھل ھذا كل شيء بالنسبة لھذا القسم؟ شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

 ثل باكستان.مم

 

واالجتماع رفیع المستوى، أضفت القضیة  ICANNخالل اجتماع مجلس إدارة  ممثل باكستان: 

 gTLD، حول رمز نطاقات ICANNالرئیسیة في البلدان النامیة بشأن توعیة 

بدراستھا واستخدامھا في  ICANNوھل بإمكاننا إضافة بعض الكلمات لتقوم  الجدیدة.

 الجدیدة؟ gTLDلجولة نطاقات  --التوعیة لجولة 

 

  ھل تتحدث عن االجتماع مع مجلس اإلدارة. كان من الصعب سماع ذلك. --ھل تعني  الرئیس شنایدر: 
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، طلبت أن تقدم ICANNخالل االجتماع رفیع المستوى واجتماع مجلس إدارة  أجل. ممثل باكستان: 

ICANN --  برامج توعیة في البلدان النامیة بشأن برامج نطاقاتgTLD .إذا  الجدیدة

 --قمنا بكتابة بعض الكلمات مثل 

 

في الواقع،  --حسًنا، الموضوع ھو أننا قد نغیر ھذه الممارسة، ولكن حتى اآلن نحن  الرئیس شنایدر: 

خرى سنكون ملتزمون إنھ سؤال جید ألننا قد ذكرنا النقاط المحوریة، وبذكر النقاط األ

 ولكن لدینا النقاط المحوریة بالنسبة لعناصر جدول األعمال. أكثر بجوھر الموضوع.

لذلك قد یكون من الصعب إضافة نص محدد حول ھذه القضیة، ولكن ربما یمكننا توفیر 

فربما یمكننا استخدام ذلك عند تحدثنا عن الجوالت المستقبلیة التي  مكان آخر لھا.

إلى  --مجلس اإلدارة للتأكد منھ  GACمشورتنا، وھو األمر الذي تحث فیھ  نقدمھا في

غیر ذلك، ألن ھذا األمر قد أُثیر عدة مرات، وكذلك في اجتماع ممثلي الحكومات 

لذلك ربما یمكننا التفكیر فیھ  رفیعي المستوى، وكنت على حق بخصوص ذلك األمر.

 --الجوالت المستقبلیة عندما  --بشأن في قسم المشورة  --ملًیا وتحویلھ إلى مشورة 

 

، فلقد قدمت النقطة المحوریة بشأن جوالت ALACأعتقد أنھ ذكر ذلك في اجتماع  ممثل باكستان: 

 ھل یمكننا ذكر ذلك؟ المستقبلیة. gTLDنطاقات 

 

ًرا شك ھل یمكنك التحدث أقرب في المیكروفون. لدّي مشكلة في سماع ما تقول. عذًرا. الرئیس شنایدر: 

 جزیالً لك.

 

، ففي ھذا االجتماع ذكرنا جوالت نطاقات ALACھناك نقطة محوریة في اجتماع  ممثل باكستان: 

gTLD .ھل یمكننا اإلضافة ھنا؟ المستقبلیة 
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یمكننا إثارة ذلك في  --، لكن یمكننا أن ALACال أعتقد أن ذلك قد أُثیر في اجتماع  الرئیس شنایدر: 

وھذا یجعل الكلمات أقوى، وأعتقد أننا لدینا اتفاق لدعم ھذه  القسم الخاص بالمشورة.

 القضیة.

 

 حسًنا.   ممثل باكستان: 

 

المستقبلیة  gTLDوعندما نتوجھ إلى المشورة في جوالت نطاقات  إذن فلنجرب ذلك. الرئیس شنایدر: 

 ك.لھذه القضیة ھنا، إذا كان ذلك األمر ال بأس بھ مع --التي اتخذناھا مرجًعا لنا 

 

 شكًرا لك.   ممثل باكستان: 

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 دعونا ننتقل إلى قسم األمور الداخلیة.     

 

 شكًرا لك.   ممثل إیران: 

 

ویقول،  یخص البند األول من األمور الداخلیة بعض األعضاء الجدد. شكًرا لك. توم دیل: 

بكل من بوروندي وكمبودیا وھاییتي وفلسطین وجمھوریة باولو وتشاد  GAC"رحبت 

أعضاًء جدًدا فیھا، باإلضافة إلى جمعیة منظمي االتصاالت في غرب أفریقیا 
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)WATRA."وبھذا یصل عدد أعضاء  ) مراقًبا جدیًداGAC  عضًوا وعدد  162إلى

 مراقًبا. 35المراقبین إلى 

فھي تالحظ ببساطة  .GACوتم إیجاز القسم الذي یتعامل مع مجموعات العمل في 

من خالل  GACوتقول، "تواصل  وجود المجموعات وبعض التطورات اإلجرائیة.

حمایة  مجموعات العمل، متابعة جوانب محددة من عملھا تتضمن المجاالت التالیة:

الجدیدة، والسالمة  gTLDات األسماء الجغرافیة في الجوالت المستقبلیة من نطاق

 وتم تعیین جزر كوك رئیًسا مشارًكا لھذه المجموعة. العامة والمناطق المھمشة.

والتي یرمز لھا  ICANNفي عمل لجنة الترشیح لدى  GACومشاركة 

)NomCom(.وحقوق اإلنسان والقانون  ، وفي الشروط المرجعیة التي تم اعتمادھا

 ".GACومراجعة المبادئ التشغیلیة لـ  ي تم اعتمادھا.الدولي في الشروط المرجعیة الت

 

  ھل توجد أیة تعلیقات على ھذا الجزء؟ شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 نعم، أولغا، رجاًء.

 

نضم عادة وصًفا موجًزا لما  لدي سؤال بسیط فقط. شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل األرجنتین: 

 ھل نقم بھذا في ھذا البیان؟ اسمھا. --قدمتھ مجموعة العمل بعد 

 

وبالنظر  حسًنا، لم یسأل أحد عن ھذا، ولم یقدمھ لنا أي أحد، بأي لغة على حد علمي. الرئیس شنایدر: 

 فقد فعل مارك ذلك، حسًنا. --إلى األعمال األخرى التي قمنا بھا والتي لم نقم بھا 

 

فھمت بأنك ترید تغییر تحریر النص إلى نتائج فوریة فقط  ولكنني نعم، لقد فعلت ذلك. ممثل المملكة المتحدة: 

 والذي أقصده ھنا ھو البروتوكول. أو شيء من ھذا القبیل، ھل ھذا صحیح؟
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 شكًرا لك.

 

على  التخاذ قرار بشأن ما تریده من مقدار االنعكاس. GACفي النھایة یعود األمر إلى  الرئیس شنایدر: 

  أعددنا المسودة بالفعل.ما یبدو أنك قمت بإرسالھ بعد أن 

مجموعة  --إذا كنتم ترغبون في إضافة بضعة أسطر على كل  ولكنھ موجود معكم.

، وكذلك لألشخاص المعنیین أو GACواألمر متروك لـ  عمل، فیمكننا القیام بذلك.

  الذین یرغبون في نقل تلك األسطر حتى میعاد القراءة التالیة.

 ممثل إیران.

 

لكل مجموعة، یمكن أن یكون لدینا  --یمكننا أن نضع  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل إیران: 

جملة عامة لكافة المجموعات في النھایة، ولكن لیس لكل مجموعة على حدة، ألن ذلك 

  أعني، ألنھ ال یوجد نص جاھز. قد یستغرق بعض الوقت.

 شكًرا لكم.

 

  شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

ما نقوم بھ اآلن ھو أننا كنا نبلغ عن القرارات،  --أعني، عند وضع شيء  --أعتقد أنھ 

سواء ما إذا تم ترشیح رئیس أو رئیس بالمشاركة أو تم اعتماد شيء أو وثیقة، مثل 

 بروتوكول اتخاذ القرار، في المعنى وفي المفھوم. 

 ولكن نعم، ممثل كندا؟

 

  شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.   ممثل كندا: 
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بالنسبة للجنة الترشیح، أعتقد أن  إنھ أكثر من مجرد سؤال، بالنسبة لمجموعة العمل.

في لجنة  GACیسمیھا دراسة مشاركة  GACمساحة مجموعة العمل على موقع 

 الترشیح، لذلك نقترح فقط إضافة كلمة "دراسة".

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

أعتقد أنھ بالنظر إلى العمل  --نعلم ما نحن فیھ، وأعتقد ألننا  --إن ھذا أمر مھم، أننا 

  الذي قمنا بھ، یمكننا أن نحفظ ھذا كشأن داخلي.

  --ممثل األرجنتین، ثم  --ولكن بالطبع، أولغا 

 

إن تعلیقي یرتبط بالبیانات السابقة، التي قمنا بإضافتھا، مثل، سطرین أو ثالثة أسطر  ممثل األرجنتین: 

ولذلك ربما یتوقع البعض اآلخر نفس المستوى من  عة العمل.تصف نشاط مجمو

 التفاصیل.

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لكي.   الرئیس شنایدر: 

بإمكان الذین  دعونا نقوم بذلك بتلك الطریقة. --أعني، كما قلت مسبًقا، إذا أردتم ذلك 

إلینا نًصا من  یریدون ذلك البدء في تقدیم الصیاغة عند بدایة القراءة التالیة، فلیرسلوا

أعتقد أنھ كلما ناقشنا ذلك خالل ھذا الوقت، سنكون  سطرین أو ثالثة ثم سنقوم بإدراجھ.

 فعالً قد قرأنا النص.

  حسناً؟ ولكن لیس أكثر من سطرین أو ثالثة بشكل مثالي.
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 ھل یمكننا االنتقال إلى الجزء التالي؟ شكًرا لكم. حسًنا.

 شكًرا لك، توم.

 

  شكًرا لك، توماس.    توم دیل: 

عن  GAC"عبرت  والنص كما یلي: المستقلة. GACیتعلق القسم التالي بأمانة سر 

تقدیرھا وامتنانھا للخدمات والدعم البارز المقدم من نموذج أمانة السر المھجن، والذي 

 ACIGباإلضافة إلى أمانة سر  GACو ICANNیتألف من فریق دعم كل من 

GAC .وقد أدى الدعم المعزز ألمانة السر إلى تحسین قدرة  المستقلةGAC  على

توفیر المشورة إلى مجلس اإلدارة والعمل بمزید من الفاعلیة مع األعضاء اآلخرین في 

 ".ICANNمجتمع 

 بقلق شدید، أقوم بتصحیح الخطأ المطبعي أثناء قراءتي. عذًرا.

یج وھولندا على كرمھم خالص الشكر إلى كل من البرازیل والنرو GAC"وقد قدمت 

وسخائھم في توفیر التمویل الالزم لدعم تنوع الخدمات المقدمة من أمانة سر 

ACIG GAC  المستقلة وناقشت أفضل الطرق في تأمین استدامة التمویل لنموذج

  تمویل المانحین.

وأعلنت بیرو والمفوضیة األوروبیة وسویسرا عن نیتھم لتقدیم مساھمات مالیة في 

  بعظیم الشكر والعرفان. GACل، وھو ما قابلتھ المستقب

التحول إلى مانحین من أجل ضمان توفیر أعلى  GACویفكر أعضاء آخرون في 

حالًیا، وإن كان من  GACجودة من خدمات أمانة السر المستقلة التي تحصل علیھا 

 الممكن تمدیدھا إذا لزم األمر".

 

  شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 
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 المتحدة؟ ممثل المملكة

 

أعني، ھذا بیانات قیمة جًدا، ولكنني أراقب فقط، فكما تعلمون، ھناك نصف  شكًرا لك. ممثل المملكة المتحدة: 

حول حقوق  --خمس كلمات فقط  --وھناك  صفحة من النص متعلقة بأمانة السر.

ت ما قم --أعني إذا  أعتقد أن ذلك األمر یفتقد التوازن. اإلنسان والقانون الدولي.

فیما یخص حقوق  --أعتقد إنھا ثالثة فقرات صغیرة فیما یتعلق  --بتقدیمھ ھو ثالثة 

أعتقد  --اإلنسان والقانون الدولي في خطة العمل المرجعیة واالجتماع المشترك مع 

أعني، یمكن أن  جملة واحدة وھي االجتماع المشترك مع مجموعة العمل عبر المجتمع.

بدو غریًبا، كما تعلمون، عدم التوازن الذي أصفھ واضح یكون ذلك ملحًقا ولكن ذلك ی

 ھنا.

 شكًرا لكم.

 

وسوف ندرجھ  فأنت قدمت النص بالفعل. أعني، دعونا نقوم بتبسیط األمر. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

وسنستعید الحد المسموح بسطرین أو  كما ھو في المساحة المخصصة لمجموعة العمل.

 ویمكننا القیام بذلك. ناسًبا بالنسبة لك.ثالثة، إذا كان ذلك لیس م

لن  --لذلك فمن  وبخصوص أمانة السر، شعرنا بأنھ من المھم توضیح ھذه الرسالة.

یكون لدینا ھذا النص الكبیر حول أمانة السر في كل مرة، لكننا، على ما أعتقد، سیدرك 

فیما یتعلق الناس في اللحظات الحرجة ویتذكرون بأن ھناك عمل یجب القیام بھ 

 باستدامة التمویل.

 شكًرا لك، ممثل إیران.

 

بل ھي مسألة  إن األمر ال یتعلق بالتوازن. نعم، سیدي الرئیس، إنني أتفق معك تماًما.  ممثل إیران:

بالنسبة لألشخاص  تتعلق بانعكاس الموقف، ولقد قمتم بفعل ذلك على النحو الالزم.
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بتقدیمھ، وكذلك الحاجة لتوفیر االستدامة الذین یقدمون ذلك الدعم، أو من یعدون 

 اإلضافیة.

عذًرا، لیست لدي مشكلة مع إضافة نص إلى قسم حقوق اإلنسان، ولكنني ال أعتقد بأنھ 

 لذلك أقترح بأن نترك ھذا القسم كما ھو.  ینبغي علینا حذف أي جزء من ذلك القسم.

على اتخاذ  GACاء في الحقیقة، أردت إضافة جملة أخرى تقول، "مع حث جمیع أعض

ولكن إذا أردتم فعل ذلك، فعلى األقل ال تقوموا  الخطوات الضروریة" وما إلى ذلك.

وإذا أردتم إضافة أي شيء لقسم حقوق اإلنسان، فال  بحذف أي جزء من ھذا القسم.

 مانع من إضافة المزید من الصفحات.

 شكًرا لكم.

 

 اد األوروبي.ممثل مفوضیة االتح شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 

في الجزء الذي یقول، "المفوضیة  في الواقع، كنت سأقدم مقترًحا لحذف بضعة كلمات. ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

" عذًرا، "أعلنت بیرو والمفوضیة األوروبیة وسویسرا عن نیتھم لتقدیم --األوروبیة 

 أود حذف "في المستقبل". مساھمات مالیة".

 

أعتقد أیًضا  ال یجب علینا مناقشة ذلك. --لذا  ا لك، لقد كنت أفكر في ذلك أیًضا.شكرً   الرئیس شنایدر:

أفكر في تقدیم حقیقة أنكم قد حصلتم فعالً على  --إذا كانت الجھات المانحة الحالیة 

 GACتمویل لمدة خمس سنوات، ولكن أعتقد أننا ال ینبغي أن نستغرق كل الوقت في 

ترغبون في بعض التعدیالت على ذلك، طالما أنھا  في حال كنتم على ھذا الجزء.

لذا  واقعیة، ودعونا نفعل ذلك في القراءة المقبلة بدون استغراق الوقت في ھذا الشأن.

 یسرني أن نحذف "في المستقبل".
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 ھل یمكننا االنتقال إلى الجزء التالي؟ حسًنا.

 

 شكًرا لك، توماس.     توم دیل:

القسم التالي بعنوان "نقل إشراف الوالیات المتحدة لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

IANA  وتعزیز مساءلةICANN." 

 GACاللیلة الماضیة وبحسب رد  GACالصیاغة ھنا مطابقة للصیاغة التي اعتمدتھا 

على التقریر النھائي التكمیلي لمجموعة العمل عبر المجتمعات بشأن توصیات مسار 

 .1مل الع

ال، لن أقوم بقراءتھ بناًء على طلب توماس، ولكنھا نفس  ھل تریدون مني قراءتھ؟

الصیاغة التي ُنقلت إلى الرؤساء بالمشاركة في مجموعة العمل عبر المجتمعات بعد 

 اللیلة الماضیة. GACاالجتماع مباشرة وھو نفس النص الذي وافقت علیھ 

 

مكننا فعلھ ھو وضع النص بین عالمات تنصیص والتي توضح ما الشيء الوحید الذي ی  الرئیس شنایدر:

 ھو النص الفعلي.

 

 وضع النص بین عالمات تنصیص واستخدام الخط المائل.    ممثل إیران:

 (المیكروفون موقوف).

 

 وذلك لتمییزه عن باقي النص. أًیا كان.    الرئیس شنایدر:

 األخرى. GACاالنتقال إلى مناقشات  --وبذلك، أعتقد أنھ یمكننا 
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ویتعلق البند األول منھ بمراجعة  األخرى". GACیتعلق القسم التالي بـ "مناقشات   توم دیل:

CCT.  ویقول النص، "قدم أعضاء فریق المراجعة أحدث التطورات إلىGAC  بشأن

إلى  GACوأشارت  .CCTأو مراجعة  عمل المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك

أن مجموعة من مشكالت المصلحة العامة موضوعة ضمن نطاق المراجعة، ویشمل 

ذلك التأثیر على ثقة العمیل وفاعلیة الضمانات في ذلك السیاق، وعلى جوانب المنافسة 

لتقدیم وجھات نظرھم سواء إلى أعضاء  GACوتمت دعوة أعضاء  واختیار العمیل.

GAC  أو في االجتماع العام لمراجعةCCT  وتم التذكیر بإمكانیة متابعة العمل

 كمراقبین.

 

 ھل لدیكم أیة أسئلة على ھذا الجزء؟    الرئیس شنایدر:

 إذا لم تكن ھناك أسئلة أخرى، دعونا ننتقل إلى الجزء التالي.

 

 GACرة على مشو ICANNإلى رد مجلس إدارة  GACأشارت  طلبات المجتمع.  توم دیل:

 gTLDفي بیان دبلن الرسمي فیما یخص طلبات المجتمع بالحصول على نطاقات 

 الجدیدة باإلضافة إلى عملیة تقییم أولویة المجتمع.

تنفیذ عملیة جمع للبیانات باإلضافة إلى تحلیل للخبرات مع جولة نطاقات  GACوتنوي 

gTLD ة في عملیة وضع الجدیدة الحالیة في ھذا الشأن وللقیام بمساھمات مناسب

حول اإلجراءات التالیة من المنافسة وثقة المستھلك  GNSOالسیاسات لمنظمة 

 .CCTومراجعة اختیار المستھلك وعلى مراجعة 

 

 ھل ثمة أیة تعلیقات؟ شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 ممثل إسبانیا.
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 سیط للغایة.إن ھذا األمر ب أعتذر، ألن تعلیقي یخص الفقرة السابقة.  ممثل إسبانیا:

وھي  .CCTفي السطر الثاني قبل األخیر، ھناك إشارة إلى االجتماع العام لمراجعة 

فھل یمكننا تحدید موعد عقد ھذا  مذكورة بصیغة المفرد وھي كلمة "االجتماع".

 االجتماع أو مكانھ؟

 

" وسیوضح ذلك بأنھ 55رقم  ICANNلتوضیح ذلك األمر، یمكننا إضافة "في اجتماع   الرئیس شنایدر:

 كان في ھذا المؤتمر، وال بأس إذا كان ذلك سیساعد على التحدید.

 شكًرا لك. حسناً؟

 حسًنا. حسًنا. فلننتقل إلى الرموز المكونة من حرفین.

 

وھي الجلسة التي  یتعلق القسم التالي بالرموز المكونة من حرفین في المستوى الثاني.  توم دیل:

مع فریق عمل  GACناقشت  وھو كما یلي: .ICANNمع فریق عمل  GACعقدتھا 

ICANN  المشكالت التشغیلیة المتعلقة بتنفیذ مشورةGAC  حول الرموز المكونة من

وقد تم تقدیم العدید من المقترحات بخصوص التنفیذ إلى  حرفین في المستوى الثاني.

ICANN. 

 

ماع التبادل الذي عقدناه، ولكنھ ال یقع تحت قسم ویخبرنا ذلك عن اجت شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

یخبرنا ذلك بأننا قد أجرینا ھذه  --ولذلك كان  المشورة ألننا لم نقدم أي مشورة جدیدة.

 وھذا ھو سبب طرحنا لھذه الفكرة مع مشكالت أخرى. المناقشة.

 شكًرا لكم.
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 واآلن لننتقل إلى قسم المشورة من النص.

 حدة.نعم، ممثل الوالیات المت

 

أعتذر على إرجاعنا إلى القضیة السابقة التي تتعلق  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

ال یبدو أن مالحظاتي تستحوذ على نفس  واعتذاري لزمالئي. بطلبات المجتمع.

 المستوى من التفاصیل.

ضافة إلى تحلیل تنفیذ عملیة جمع للبیانات باإل GACفالجملة التي تقول، "وتنوي 

عملیة وضع السیاسات  --للخبرات مع الجولة الحالیة وللقیام بمساھمات مناسبة في 

ھل توجد مجموعة عمل  " ال أدري مرة أخرى ما الذي نلمح إلیھ.GNSOلمنظمة 

أو ھل بإمكان أي شخص تجدید ذاكرتي لیخبرني  جدیدة من شأنھا أن ترفع ھذا األمر؟

 .بالشيء الذي التزمنا بھ

 

وھذا إشارة إلى محاولة االستحواذ على مداخلة خالل تلك الجلسة من قبل  شكًرا لك.  توم دیل:

نعم، مارك،  --ممثل المملكة المتحدة الذي أشار إلى أنھ بدالً من تشكیل مجموعة عمل 

أشرت غلى أنھ سیتم تشكیل مجموعة غیر رسمیة لجمع المعلومات بشأن  --لقد 

ولقد قلَت بالتحدید بأنھا لن تكون  استخدامھا في ظروف مناسبة.الخبرات والتأكد من 

 مجموعة عمل في تلك المناقشة.

ولقد كان ذلك محاولة الستحواذ ذلك، ولكن األمر قد انتھى بالنسبة لك، وبطبیعة الحال، 

 إذا كان یحتاج إلى التعدیل.

 شكًرا لكم.

 

 تفضل، رجاًء یا مارك.    الرئیس شنایدر:
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وال توجد مجموعة  نعم. األمر نفسھ یتعلق بطلبات المجتمع. شكًرا لك. أجل، بالتأكید.  لكة المتحدة:ممثل المم

وسوف نقوم بإنشاء نشرة مصورة في األوراق التي بھا  عمل قائمة في الوقت الحالي.

ویمكننا مواصلة ھذا العمل مع طرح المزید، كما  نوع من المشاكل التي شھدناھا.

اد اإلضافیة والبیانات وھلم جرا، لتعزیز التعقیبات في عملیات تعلمون، من المو

 المجتمع استعداًدا للجولة القادمة.

 ولذا، فھذه ھي نیتنا.

 شكًرا لكم.

 

 ھل ھذا واضح بالنسبة لممثل الوالیات المتحدة أم أن لدیك أیة أسئلة إضافیة؟ شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا لك.

 

 شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس وشكًرا لك مارك على اإلیضاح.   المتحدة:ممثل الوالیات 

ال أشعر بقوة حول ھذا الموضوع، ولكنني أعتقد أنھ  --وربما نحتاج للنظر في التالي 

ولذا فإننا قد نسعى إلى  من المھم إرسال اإلشارات ألن ذلك سیدل على قیامنا بشيء.

 ھم للغایة.القیام بشيء ما أو نعتقد بأن ھذا م

فیبدو وكأننا نقوم بإرسال إشارة  ومرة أخرى، ال یوجد أي اعتراض على ھذا الجزء.

فإذا تم توجیھ سؤال من قبل  --فقط، وأنا سعید ألنني سألت سؤاالً لم أكن على علم بھ 

حسًنا،  دائرتي االنتخابیة محلًیا، لم أكن سأتمكن من اإلجابة علیھ وأنا لست على علم بھ؟

 بجمع البیانات. GACستقوم 

 ولمزید من التأمل عن كیفیة تفسیر ھذا التأكید. وأشكرك على التوضیح.
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تنفیذ" إلعطائھا مزید من المساحة لرؤیة ما الذي  GACولماذا ال نقول، "تنوي   الرئیس شنایدر:

 ھل تتفقون معي؟ سیحدث.

 ممثل المملكة المتحدة، ھل ھذا مناسب؟

 

 نعم، شكًرا لك. وال أجد أیة مشكلة في ذلك. نعم، وأنا سعید بھذا.   ممثل المملكة المتحدة:

 

 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

الخاص بالمشورة المقدمة إلى مجلس  --ھل یمكننا االنتقال إلى الجزء التالي  حسًنا.

 اإلدارة؟

 شكًرا لكم.

 

بإجراءات حمایة نطاقات  GACیتعلق العنصر األول من مشورة  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

gTLD .وسوف تتذكرون بأنكم ناقشتم ھذا یوم السبت وأیًضا مع  في الجولة الحالیة

 مجلس اإلدارة في ھذا الصباح.

األخیرة  GACإلى رد مجلس اإلدارة على مشورة  GACأشارت  وھو كما یلي:

نامج ، بما في ذلك قرار من لجنة برgTLDوالقائمة حول إجراءات حمایة نطاقات 

، وقرار من مجلس اإلدارة 2015أكتوبر  18الجدیدة والصادر في  gTLDنطاقات 

إلى  2016فبرایر  19باإلضافة إلى خطاب صادر في  2016فبرایر  3والصادر في 

 .GACرئیس 

اإلضافیة على ضمان الحفاظ على الضمانات الحالیة  GACوسوف تركز أعمال 

 السابقة وتحسینھا. GACستندة إلى مشورة بما في ذلك الضمانات الم gTLDلنطاقات 

من أجل مراجعة التزامات  ALACو GNSOالعمل من جانب منظمة  GACوتدعم 
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) للسالسل المقابلة للقطاعات عالیة التنظیم، بما في ذلك PICالمصلحة العامة (

مجموعة مخصصة إذا أمكن، وسوف تعمل عبر مجموعة من العملیات التي تراعي 

المستقبلیة، من أجل ضمان وضع اعتبارات السیاسة العامة في  gTLDجوالت نطاقات 

 الحسبان.

إلى أن مجلس اإلدارة یقر بأن العملیة المتفق علیھا  GACوفیما یتعلق بالعمل، تشیر 

وكما ھو الحال  للمشاورات لم تتم مراعاتھا على المستوى الرسمي في ھذا الصدد.

للعمل على تحسین اتصاالت مجلس اإلدارة  GACبالنسبة لمجلس اإلدارة، تتطلع لجنة 

عبر مجموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس اإلدارة واللجنة االستشاریة  GACو

 ).BGRIالحكومیة (

 

 شكًرا لك، توم.    الرئیس شنایدر:

 أو أیة أسئلة؟ ھل لدیكم أیة تعلیقات؟

 ممثل إیران.

 

فبعد جولة مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

المساءلة، حتى لو لم یتم تنفیذھا حتى اآلن، فھم یتوقعون وجود أساس منطقي ألیة 

، ویتوقعون وجود نص واضح ودقیق، وال لبس ICANNمشورة نقدمھا لمجلس إدارة 

سباب، وأي شيء نقولھ، بخصوص أي شيء لم یتم تنفیذه، ینبغي أن نقدم لھ األ فیھ.

ولذلك أقترح إیالء مزید من االھتمام للمشورة التي نقدمھا وعرض النص  والبراھین.

 فقرة بفقرة وبأسالیب حذرة للغایة.

 شكًرا لكم.
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 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 ممثل الوالیات المتحدة.

 

إیران، إذا كنت قد فھمتك  أود أن أتفق مع زمیلي من شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

 بشكل صحیح.

المقدمة  GACوبقراءة الفقرات الثالثة، سنجد أنھ من الصعب العثور على مشورة 

 لمجلس اإلدارة للقیام بھا. ویبدو لي أننا یمكننا وضع ھذا كتقریر.

مع مجلس اإلدارة، ولذلك أعتقد أن  GACوكان لدینا تبادالً بالتأكید خالل اجتماع 

بدقة عن طبیعة القضایا التي نوقشت خالل ھذا التبادل، ولكن لم تتم كتابتھ  النص یعبر

 كما لو كان ھناك أي مشورة محددة.

ومن ثم یجب أن یكون ھناك تعدیل  ولذلك أود أن أقترح بأن نحذف ذلك من ھذا القسم.

وذلك الستبدال  GNSOومنظمة  ALACطفیف لتكون متسقة مع اإلشارة السابقة إلى 

لكنني أعتقد بضرورة نقل ھذا القسم بالكامل  تدعم" بكلمة "أعربت عن رغبتھا".كلمة "

 ألنھ ال یوجد مشورة، في حد ذاتھ.

 

 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

وأعتقد أن  أنني أتفق تماًما مع ضرورة المحاولة وتقدیم أسس منطقیة. --أوالً، أعتقد 

نمتلك كل الوقت لمناقشة تلك األمور  ھذا الوقت یمكن أن یتیح لنا المرونة ألننا ال

وأعتقد بأننا ال نرغب في قضاء  ونحتاج كذلك إلى الكثیر من الوقت لنھتم بالصیاغة.

ولكن أحیطكم علًما بأنھ  الكثیر من الوقت بعد ظھر الیوم، ألننا جمیًعا نشعر بالتعب.

 بدًءا من االجتماع القادم، سوف نھتم أكثر بالصیاغة.
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أنكم  --ا قد أعربت عنھ الوالیات المتحدة، أعتقد بأننا یمكننا في الواقع وفیما یتعلق بم

ولذلك یمكننا تحریك مقترحنا  على صواب، فلیس ھناك صیغة محددة لمشورة صریحة.

األخرى ألن خالف ذلك سیبدو غریًبا، فإذا كان لدیكم نقطة  GACتحت بند مناقشات 

لنسبة لمجلس اإلدارة، ولقد ناقشنا ذلك األمر واحدة محوریة فھذا یعد فترة طویلة جًدا با

األخرى"، وھذا  GACولذلك دعونا نضعھا تحت بند "مناقشات  مع العدید من الجھات.

 ھو كل ما لدي، إذا كان ذلك ال بأس بھ معكم.

عن رغبتھا في العمل مع" تعتبر شیًئا آخر  GACوفیما یتعلق بالدعم، فجملة "أعربت 

 ودعونا نرى ما ستقوم بھ مفوضیة االتحاد األوروبي مع ھذا. --

 شكًرا لكم.

 

أتفق على أنھ بإمكاننا نقل ذلك كما لو كانت لیست  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

 GACمكننا أن نشیر ھنا إلى تشجیع ولكنني أتساءل عما إذا كان ی .GACمشورة 

بتنفیذه، وستكون إضافة كلمة "تشجع"  ALACو GNSOللعمل الذي ستقوم منظمة 

وإذا خلُصنا من ذلك بشيء جید،  شیًئا إیجابًیا، كما تعلمون، فھي ستقدم رسالة إیجابیة.

 ولذا أقترح إضافة كلمة "تشجع". فیمكننا الترحیب بھ في وقت الحق.

 

  ھل نستطیع إضافة كلمة "تشجع" كحل وسط بین تعبر عن رغبتھا وتدعم؟ در: الرئیس شنای

 ممثل الوالیات المتحدة؟

 

لیس لدي أي اعتراض على ذلك، فمن المتوقع وجود  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة: 

 ، كحد أدنى، فبتشجیعھم نكون عازمون علىALACتوقعات في الجزء الخاص بـ 

وحسب ما أتذكر، كانت نقطتھم المحددة في تنبیھنا لھذا االحتمال  المساھمة والمشاركة.

وھذا ھو الشيء الوحید الذي أتردد بشأنھ، فنحن ال ُنلزم  ھي دعوة لنا لالنضمام إلیھم.
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أنفسنا بدون قصد للقیام بالعمل الذي قد ال نكون في وضع یمكننا من القیام بھ. فھذا ھو 

  الذي أتردد بشأنھ. الشيء الوحید

ومن ثم  ومع ذلك، أعتقد أنھ الستغالل الوقت وبحق الزمالة، یمكنكم استخدام أي كلمة.

 سیكون علینا إعادة النظر في ھذه المسألة عندما یأتوا إلینا ویطلبون منا المساھمة.

 شكًرا لكم.

 

 وبي وآخرون في ھذه المساعي.أنا متأكد من مشاركة مفوضیة االتحاد األور شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

العمل كذا  GACولذا فإننا سوف نضع جملة تشجع  شكًرا لكم. نعم، حسًنا. --إذن 

  األخرى. GACوكذا، وسوف ننقل باقي النص إلى قسم قضایا 

 ھل یمكننا المتابعة مع ذلك؟

  حسًنا، شكًرا لكم.

 الفصل التالي.

 

تتعلق المشورة التالیة المقدمة إلى مجلس اإلدارة بنطاقات  الفصل التالي في الكتاب. توم دیل: 

gTLD  بمشكالت السیاسة العامة لجوالت نطاقات  --المستقبلیةgTLD .المستقبلیة 

 ICANNجوانب السیاسة العامة لألعمال الحالیة عبر مجتمع  GAC"راجع أعضاء 

 الجدیدة. gTLDت والتي تؤثر على إطار عمل السیاسة للجوالت المستقبلیة من نطاقا

، CCTویشمل ھذا العمل عملیة وضع السیاسات حول اإلجراءات التالیة، ومراجعة 

ومراجعة تنفیذ البرنامج، ومرجعات استقرار الجذر باإلضافة إلى دار مقاصة العالمات 

  التجاریة؛ فضالً عن وضع المقاییس الخاصة بتقییم تطورات نطاق المستوى األعلى.

بأن وضع إطار عمل  ICANNاھم المشترك على نطاق التف GACوتستدعي 

الجدیدة المستقبلیة یجب أن یتبع تسلسالً  gTLDللسیاسات من أجل جوالت نطاقات 
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بحیث یمكن  منطقًیا لمراجعة الجولة الحالیة باإلضافة إلى المشكالت ذات الصلة.

 .GNSOاالستفادة من ذلك في وضع السیاسات عبر عملیات المجتمع المستندة إلى 

إلى التخوف المتمثل في أن جدولة عملیة تطویر السیاسات الحالیة قد  GACوتشیر 

یعرض ھذا التسلسل المنطقي للخطر، وربما یؤدي إلى أعمال وضع سیاسات لیس لھا 

 أي وصول إلى غالبیة البیانات الحدیثة والبیانات الشاملة وتحلیلھا.

م صحیح لكافة الجوانب ذات الصلة المشورة للمجلس لضمان إجراء تقیی GACوتقدم 

الجدیدة، مع األخذ في االعتبار التعقیبات المقدمة من سائر  gTLDببرنامج نطاقات 

 ---أصحاب المصلحة" 

 

 شكًرا لك. إذن فالعنوان لیس صحیًحا، المشورة إلى مجلس اإلدارة.   ممثل باكستان: 

 

ما  -- GAC -- GACإذا لم یكن ھناك أي اعتراض، سنقوم بنقل ذلك إلى  شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

 األخرى واعتماد الفقرتین األخیرتین فقط وفًقا لذلك. GACمناقشات  --اسم العنوان؟ 

 فلنقم بذلك. ھل یوجد أي اعتراض؟ حسًنا؟

 الجزء التالي.

 

  شكًرا لك.    توم دیل: 

وھو كما یلي، "  ت الخصوصیة والوكیل.یتعلق الجزء التالي بمشكالت اعتماد خدما

بالشكر لمجموعة عمل عملیة تطویر السیاسات لمشكالت اعتماد خدمات  GACتتوجھ 

على جھدھا الھائل في تقدیم تقریرھا  GNSOالخصوصیة والوكیل في منظمة 

  النھائي، والذي یحتوي على العدید من التوصیات المفیدة.
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تعلیقات على التقریر األولي، بما یعكس مشكالت السیاسة العامة،  GACولقد قدمت 

  الملحق "أ". --المرفقة في 

فبرایر  19بالطلب المقدم من مجلس اإلدارة، في الخطاب المؤرخ في  GACوترحب 

، لتقدیم أي من مشكالت السیاسة العامة من خالل التوصیات المنصوص علیھا 2016

  في التقریر النھائي.

 2007لسنة  GACالسابقة حول التقریر األولي ومبادئ  GACاًقا مع تعلیقات واتس

الخاص بمساعدة  3، السیما المبدأ gTLDلنطاقات  WHOISفیما یخص خدمات 

فیما یخص المساھمة في ثقة المستخدم في  6ھیئات إنفاذ القانون في التحریات، والمبدأ 

ف على األشخاص أو الكیانات اإلنترنت من خالل مساعدة المستخدمین في التعر

أن التوصیات  GACالمسؤولة عن المحتوى والخدمات المتوفرة على اإلنترنت، وترى 

المنصوص علیھا في التقریر النھائي قد تطرح بعض المشكالت الخاصة بالسیاسة 

  العامة فیما یخص سالمة وثقة العمیل.

المحتملة حول ھذه في المشورة  GACالسماح بوقت كاٍف لكي تنظر  GACوتطلب 

المشكالت المھمة والخاصة بالسیاسة العامة والمطالبة بأن یجتمع مجلس اإلدارة مع 

GAC  قبل النظر في اعتماد التقریر النھائي لعملیة تطویر السیاسات لمشكالت اعتماد

فرصة مناسبة  56رقم  ICANNوسوف یكون اجتماع  خدمات الخصوصیة والوكیل.

 ت باستفاضة".للنظر في ھذه المشكال

 

ممثل إیران ثم الوالیات  أو لدیكم أیة أسئلة؟ ھل یوجد تعلیقات، من فضلكم؟ نعم.   الرئیس شنایدر: 

 المتحدة.

 

وممن نطلب  ماذا تطلب؟ -- GACسیدي الرئیس، في الفقرة األخیرة، تود أن تطلب  ممثل إیران: 

  منھ؟
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 شكًرا لك.

 

  لب من مجلس اإلدارة أو تطالب المجلس، ألیس كذلك؟ربما تط إنھ سؤال جید. الرئیس شنایدر: 

ألننا نطلب  ھل نحتاج أن نقول ممن؟ ھل تتفق على ذلك؟ --كما قالت ألیس، وكنت 

 شیًئا ما.

 

ما  ھل سنطلب مزیًدا من الوقت أو نطلب من مجلس اإلدارة. ھل نطلب من أنفسنا؟ ممثل باكستان: 

 ما ھي المھلة التي نرید تمدیدھا؟ ممن؟وھذا الطلب  الجھة التي نتحدث عنھا؟

 

  شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 ممثل مصر؟

 

القسم بأكملھ یتحدث  --ال، أنا في الواقع لم أطلب الكلمة، لكنني أتساءل فقط، ھل كان  ممثل مصر: 

ولكن،  --إلى مجلس اإلدارة حتى لو كنا الجھة التي تطلب ذلك، ثم  GACعن مشورة 

 نعم. 

 

 --ننتقل بعد ذلك إلى    س شنایدر: الرئی

 

 إنھا نقطة جیدة.   ممثل مصر: 
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 ھل السؤال ھو ما ھي المشورة في ھذا الجزء؟   الرئیس شنایدر: 

 

 أجل.   ممثل مصر: 

 

 أولوف؟   الرئیس شنایدر: 

 

ا استخدمنا أردت فقط أن ألفت انتباھكم إلى المناقشات السابقة مع مجلس اإلدارة، عندم أولوف نوردلینغ: 

  وكذلك كلمتي "توصي" و"تطلب" وما شابھ ذلك. أفعاالً أخرى غیر "تقدم المشورة".

المشورة  GACتقدم  لذلك أعتقد أنھ من الجید أن نقول تقدم مشورة إلى مجلس اإلدارة.

 إلى مجلس اإلدارة.

 

 لیمنحنا ذلك مزیًدا من الوقت؟ ما الذي سنقوم بھ؟   الرئیس شنایدر: 

 

  شيء من ھذا القبیل. لیمنحنا ذلك مزیًدا من الوقت. أجل.    نوردلینغ:أولوف 

 التي قررنا أن نعتمدھا منذ بعض الوقت. --ولكن مع اإلبقاء على نفس الصیاغة 

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 

 باستخدام الفعل "تقدم المشورة" بدالً من أیة أفعال أخرى.   أولوف نوردلینغ: 
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  شكًرا لك.   ر: الرئیس شناید

 ممثل أسترالیا؟

 

  شكًرا لك، سیادة الرئیس.   ممثل أسترالیا: 

المشورة لمجلس اإلدارة  GACأعتقد بأننا سنكون أكثر وضوًحا لو قلنا، "تقدم 

بضرورة طلب المزید من الوقت للنظر في اعتماد المشورة والطلب المقدم لمجلس 

 إذن... اإلدارة".

 

إذن یمكننا تقدیم  ال یمكننا تقدیم المشورة لمجلس اإلدارة لحاجتنا لمزید من الوقت.لكن  الرئیس شنایدر: 

أن نكون  --المشورة لمجلس اإلدارة لتمدید الوقت أو االنتظار لبعض الوقت إذا أردنا 

  متماسكین بصورة منطقیة وھذا من وجھة نظري.

  كثر وضوًحا بشأنھا؟إذن فما ھي المشورة التي سنقدمھا لمجلس اإلدارة حتى نكون أ

 ممثل إیران؟

 

ھناك مصطلحان لھما معنى محدد للغایة في الالئحة الداخلیة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

وھكذا، یمكننا الطلب من مجلس اإلدارة بتمدید الموعد  وتقدیم المشورة أو التوصیات.

إذن فالعنوان بالكامل لیس  المشورة.إذن فذلك لیس نوًعا من تقدیم  النھائي وما إلى ذلك.

ربما نسمي العنوان قضایا بدالً من تقدیم المشورة إلى  مشورة إلى مجلس اإلدارة.

یجب أن یكون العنوان  مجلس اإلدارة، أو غیرھا من القضایا، أو اعتبارات أخرى.

ا من مختلف تماًما، ولكن إذا طلبنا من مجلس اإلدارة تمدید الوقت، فسوف یمنحنا مزیدً 

فتقدیم المشورة لھا معنى محدد في الالئحة  فاألمر لیس مشورة. بل یعتبر طلًبا. الوقت.
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وینبغي أن  ، وما إلى ذلك.2، القسم 11المادة  الداخلیة ومعاملة محددة وما إلى ذلك.

 نكون حذرین للغایة بعد ھذه المناقشة الطویلة مع مجموعة العمل عبر المجتمعات.

 شكًرا لكم.

 

 إما أن نقوم بتحویلھا إلى مشورة أو حذفھا كبقیة النص. إذن فماذا نفعل مع ذلك؟  یس شنایدر:الرئ

 أنا رھن إشارتكم.

 نعم، ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي.

 

إذا تذكرتم المناقشة مع مجلس اإلدارة، فھم قد ذكروا في الواقع بأنھم یتوقعون منا تقدیم  ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي: 

ذه المشورة من حیث طلب تمدید الموعد النھائي قبل أن ینظروا في التقریر ویوافقون ھ

المشورة لمجلس اإلدارة  GACلذلك ربما ھي مجرد إعادة صیاغة لتقول تقدم  علیھ.

قبل الموافقة على  56رقم  ICANNلتمدید الجدول الزمني حتى اجتماع  --لتوفیر 

 التقریر النھائي.

 

 ھل باإلمكان العمل على إعادة الصیاغة، بحیث نستطیع تقدیمھ في االجتماع القادم؟  الرئیس شنایدر:

 

 نعم.  ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

 

 نحن بحاجة لنكون أكثر وضوًحا بشأن ماھیة تقدیم المشورة.    الرئیس شنایدر:
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 نعم. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي: 

 

وإذا لم یوجد أي اتفاق، فینبغي علینا  فاق، سوف نقف عند ھذا الحد.وإذا كان ھناك ات  الرئیس شنایدر:

 نقلھ مع غیره من الكلمات.

 ممثل الوالیات المتحدة.

 

أعتقد أن ذلك یبدو وكأننا نستطیع أن نصل إلى المكان  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

 الذي یجب أن نكون فیھ.

أقترح إضافة صیغة النعت "المزید من الوقت للنظر في المشورة ومع ذلك، أود أن 

ألنھ مرة أخرى، لم یكن لدینا مناقشات مفصلة حول طبیعة كافة التفاصیل  المحتملة".

 ستوافق أیًضا على ذلك. PSWGوأعتقد أن مجموعة  المحددة في التقریر النھائي.

اح المشورة المحتملة وھم سیحصلون على بعض الوقت كمجموعة عمل لتحلیل واقتر

 ككل، والتي سنقوم بمراجعتھا ویكون أمامنا إما اعتمادھا أم ال. GACإلى 

وكان ھناك جملة سابقة، ربما  لذلك أقترح بأن نحتاط قلیالً ونستخدم كلمة "محتملة".

موجودة في األعلى، تتعلق بالتوصیات الواردة في التقریر النھائي والتي قد تصارع 

 ولذلك نعطي أنفسنا أقصى فرصة للتقییم. محددة من السیاسة العامة.بعض القضایا ال

 شكًرا لكم.

 

 ھل یوافق اآلخرون على صیاغة ممثل الوالیات المتحدة؟ شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 ممثل إسبانیا. --ال أرى أحًدا یوافق على ذلك 
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خاوف السیاسة العامة، ولم یشمل كل أنا ال أعترض، ولكن إذا أثار التقریر األولي م  ممثل إسبانیا:

 توصیاتنا، فمن المحتمل أن تثیر النتیجة النھائیة بعض القضایا.

وأنا ال أعترض  ولكنني ال أدري إذا ما كان لدى مجلس اإلدارة نیة للعمل بمقترح ألیس.

فعلى المرء أن یكون  .56رقم  ICANNعلى وضع حد زمني ألنفسنا، وھو اجتماع 

 ذا أردنا وضع حًدا زمنًیا، فعلینا االمتثال بھ، وقد تكون ھذه المسألة معقدة.حذًرا للغایة إ

 شكًرا لكم.

 

فلقد تبنینا توصیات منظمة  في الواقع، أعتقد أن ممثل إسبانیا على حق. شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

GNSO .دعونا نترك ھذا النص  ألن ما ندرسھ ھي مشكالت تتعلق بالسیاسة العامة

 تھ.على حال

وھذا لم  --إذن  وأود اقتراح إبقاء كلمة "محتملة" ألننا لم نقم بذلك األمر حتى اآلن.

 یتغیر كثیًرا.

 ھل تتفقون معي؟ إذن ھل علینا قبول النص على حالتھ بدون كلمة "ربما"؟

 ممثل إیران.

 

لذلك  مشورة.نعم، یمكننا االتفاق على ذلك، ولكن ھذا الجزء من النص ال یعد تقدیم   ممثل إیران:

 لدینا نص یتعلق بتقدیم المشورة ونص آخر ال یتعلق بتقدیم المشورة.

 شكًرا لكم.

 أقصد جمیع الفقرات.

 

 فأنا ال أدري حًقا ماذا تقصد. ھل بإمكانك مساعدتي؟ --أین یمكننا     الرئیس شنایدر:
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 مع غیره؟ھل تقول بأنھ ینبغي علینا نقل ھذا القسم بأكملھ في مكان آخر كما فعلنا 

 

فیمكننا  ICANNإذا كان لدینا في ھذا االجتماع ما نقدمھ من مشورات لمجلس إدارة   ممثل إیران:

 وضع ھذا النص باإلضافة إلى فقرات أخرى.

 ویجب نقلھ في مكان آخر. أما باقي ھذا الجزء ال یتعلق بتقدیم المشورة.

 شكًرا لكم.

 

 نقلھ؟في أي مكان ینبغي علینا     الرئیس شنایدر:

 

 GACربما إلى قسم االجتماع مع مجلس اإلدارة، أو اعتبارات أخرى، أو اعتبارات   ممثل إیران:

 ینبغي علینا استخدام عنوان آخر إذا لم یكن ذلك نوًعا من تقدیم المشورة. األخرى.

 ولكن الجزء اآلخر لیس مشورة. ویمكن أن تكون مشورة. فھذه لیست مشورة.

 

 أجد أننا بدأنا نختلف على أشیاء بسیطة إلى حد ما. --، ولكن ذلك یصبح نعم  الرئیس شنایدر:

ما أود أن أقترحھ یوم الخمیس ھو أن نطور نظاًما بحیث یكون  --إذا كنا في المستقبل 

لدینا دائًما عنوان یسمى "األساس المنطقي" كما یكون لدینا عنوان یسمى "المشورة"، 

ابعة العمل" أو "العمل المتوقع متابعتھ" أو شیًئا من وقد یكون لدینا قسم آخر سیسمى "مت

وأعتقد أن لدینا كل ھذه العناصر  ھذا القبیل والذي من شأنھ أن یأتي بعد قسم المشورة.

الثالثة مرتبطة مًعا في نفس المادة تحت عنوان "المشورة"، ألنھ بخالف ذلك سیكون 

ننا بعد ذلك ذكر احتمال متابعة لدینا خمسة أسس منطقیة أوالً، ثم خمس مشورات، ویمك

یجب أال نلتزم بالشكلیات أكثر من الالزم ونظل  --وأعتقد أننا یجب أن نظل  األعمال.
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وإذا لم یصر على ذلك شخص آخر، سأمیل إلى ترك النص في مكانھ، وعدم  عملیین.

تقسیمھ إلى قسمین مما سیؤدي إلى عدم فھم الناس، ألن القسم الموجود أعاله ھو 

لذلك أعتقد بأن ال ینبغي فصل األسس المنطقیة عن  ساس المنطقي لتقدیم المشورة.األ

لذا، إن لم تمانعوا،  المشورة، وبخالف ذلك، أعتقد أن ذلك لن یساعد الناس على فھمنا.

 أفضل ترك قسم المشورة كما ھو.

 ھل توجد أیة اعتراضات؟

 ممثل ھولندا.

 

، وافقت منظمة GNSOمعنا بأنھ باإلضافة إلى منظمة لدي مداخلة بسیطة، لقد س  ممثل ھولندا:

ccNSO .وبذلك نكون قد انتھینا. أیًضا على تقریر مجموعة العمل عبر المجتمعات 

 شكًرا لكم.

 [تصفیق]

 

 شكًرا جزیالً على تلك المعلومات.    الرئیس شنایدر:

 ؟11ماذا یقولون بشأن التوصیة رقم 

 ال.

 [ضحك]

 الخاص بخصوصیة الوكیل بالتعدیالت التي أجریناھا علیھ؟ھل یمكننا ترك الجزء 

 تفضل توم. وبالتالي یتبقى لدینا خطوة أخیرة.
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یأتي القسم األخیر من المشورة إلى مجلس اإلدارة تحت عنوان "جدولة  شكًرا لك.  توم دیل:

 العمل وإدارة أعباء العمل".

 یزال ھناك عدد كبیر من المشورة لمجلس اإلدارة بشأن قلقھا من أنھ ال GACتقدم 

باإلضافة إلى تضمینات كبیرة ألعباء العمل  ICANNبرامج العمل المتزامنة عبر 

 والمجتمع األوسع. GACبالنسبة لـ 

 gTLDعلى سبیل المثال، فإن المراجعات الحالیة حول الجولة األولى من نطاقات 

األعمال حول مشكالت واالستعداد للجوالت التالیة باإلضافة إلى مجموعة واسعة من 

WHOIS  قد استمرت دون تعدیل على الرغم من األعمال ذات األولویة العلیا الناتجة

 .IANAعن عملیة انتقال دور اإلشراف على 

بضرورة النظر في األولویات المختلفة لكل من المنظمات الداعمة  GACوتقر 

واضحة حول  من مجلس اإلدارة وضع توقعات GACفتطلب  واللجان االستشاریة.

بضرورة  GACوتوصي  مستوى األعمال المتزامنة التي یمكن أن تحدث في المجتمع.

عمل مجلس اإلدارة مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة إلنشاء عملیة حول كیفیة 

وینبغي أن تتضمن تلك العملیة أوالً على اعتبارات كیفیة  جدولة العمل عبر المجتمع.

یات المجتمع، وثانًیا كیف ستتمكن ھذه العملیة من مضاعفة مشاركة الموازنة بین أولو

 المجتمع في عملیات تطویر السیاسات.

 

 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 أو أیة أسئلة؟ ھل لدیكم أیة تعلیقات؟

 ممثل الوالیات المتحدة.
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ممتازة لمجلس اإلدارة، وأرید أن  أعتقد أن ھذه بادرة شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

أشكر زمیلتي نیكوال ممثلة نیوزیلندا، لتلویحھا بذلك بشكل مباشر في حوارنا ھذا 

 الصباح.

إنني أتساءل فقط عما إذا كنا نرغب في إضفاء بعض التعدیالت للقیام بھذه البادرة 

ث أننا من والطلب من المجلس تسھیل عملیة التبادل خالل االجتماع "ب" القادم، حی

المفترض أن نلتقي جمیًعا بشكل مكثف في تلك األیام القلیلة والتي من شأنھا أن تسمح 

بوجود التبادل المباشر بین جمیع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة حول 

 األولویات الحالیة بالنسبة للمنظمة الداعمة واللجنة االستشاریة، والتحدث لتأیید المجلس.

قول بأن مجلس اإلدارة ال یعلم عما إذا كنا نرغب في التفكیر، ألنھم إن إحساسي ی

 یتالعبون بأشیاء كثیرة، وقد ال یكونوا منتبھین بكافة مسارات العمل المختلفة.

ألن ذلك من وجھة نظري فرصة لدعوتھم لتسھیل عملیة التبادل ألن انطباعي دائًما ھو 

، GACأما بالنسبة لكیان مثل  لمجتمع.أن مجلس اإلدارة یقدر الدور الذي یقوم بھ ا

فنحن نتبع كل أنواع المبادرات المجتمعیة، بما في ذلك بعض المبادرات التي بدأتھا 

ICANN  بنفسھا، كاالجتماع الذي عقدناه مع موظفيICANN. 

وقد یتذكر البعض،  ولذلك یمكننا طلب تسھیل عملیة التبادل مع وجود مخططات لذلك.

 ICANNفي لوس أنجلوس، قد طلبنا صراحة من موظفي  2014بأننا في أكتوبر 

وال أتذكر  .WHOISتقدیم لمحة عامة ومخطط لتوضیح مجموعة القضایا التي تخص 

وقد طلبنا منھم إجراء تصنیف  العدد بالتحدید، لكنني أعتقد أنھا كانت ثمانیة قضایا.

 حدث لألسف.وھذا لم ی حسب األولویات.

لذلك أعتقد أنھ بإمكاننا جذب انتباه مجلس اإلدارة إلعطائنا الفرصة لتقدیم المساعدة لھم 

لفھم اتساع أعباء العمل وربما االنخراط في بعض عملیات التبادل الواقعیة والعملیة 

 كطریقة التوقف عند نقاط مختلفة.

 شكًرا لكم.

 



 AR                             الرسمي  GACجلسة صیاغة بیان  –مراكش  

 

 89من  48صفحة 

 

أي اعتراض على ذلك، فلماذا ال تقوم بعمل الصیاغة التي یمكن أنا ال أعتقد بأن لدینا   الرئیس شنایدر:

 أن نضعھا ھنا، ألن ذلك، على ما أعتقد سیكون لھ معنى.

 ھل ھناك تعلیقات أخرى حول ھذا الجزء؟

 ممثل إسبانیا.

 

وضوًحا ھنا من خالل الطلب من  --أتساءل عما إذا كان بمقدورنا أن نكون أكثر   ممثل إسبانیا:

 .ICANNرة تحدید أولویات العمل داخل مجلس اإلدا

وأعتقد أن ھذا ھو ما اقترحھ ممثل الدنمارك في النھایة، وأعتقد أن ھذا مقترح جید، 

 وربما لیست المرة األولى التي طلبنا فیھا ذلك.

 شكًرا لكم.

 

ممثل حسًنا، في الواقع، أعتقد أنھ یوجد نوع من الخلط بین ما اقترحھ  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

ربما ندعو مجلس اإلدارة لتسھیل المناقشات المجتمعیة  الوالیات المتحدة وبین مقترحك.

لتحدید األولویات، ألنھ لیس من اختصاص المجلس وحده تحدید األولویات، بل من 

ومن خالل انخراطھم مع بعضھم البعض، ستظھر األولویات  اختصاص المجتمع أیًضا.

 وفًقا لذلك.تلقائًیا وسیتم تنظیم العمل 

ھل لي أن أطلب من ممثل الوالیات المتحدة أن یأخذ ذلك بعین االعتبار، أو أًیا كان 

الشخص الذي سیقوم بكتابة ھذا التقریر، كممثل نیوزیلندا، وأن تفكروا فیما قالھ ممثل 

 ھل یتناسب ھذا األمر معكم؟ إسبانیا؟

 شكًرا جزیالً لكم. حسًنا.

 ھل توجد تعلیقات أخرى.
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 --لم تكن ھذه ھي القضیة، فیمكننا إذا 

 

 الرئیس توماس؟    ممثل باكستان:

 

 ممثل باكستان، تفضل رجاًء. لم أرك. نعم، عذًرا.    الرئیس شنایدر:

 

 من مجلس اإلدارة وضع توقعات واضحة. GACكتبنا ھنا تطلب   ممثل باكستان:

 ھل نكتب "تطلب"؟

 

 ھل یمكنك تكرار ھذا؟    الرئیس شنایدر:

 

وفي الفقرة األخیرة نقوم  من مجلس اإلدارة وضع توقعات واضحة. GACتطلب   ممثل باكستان:

 باستبدال "تطلب" بكلمة "تقدم المشورة".

 

 أنت بحاجة للجلوس بالقرب من المیكروفون وإال لن یمكنني سماعك.  الرئیس شنایدر:

 

 ھل كلمة "تطلب" مناسبة ھنا؟ من مجلس اإلدارة وضع توقعات واضحة. GACتطلب   ممثل باكستان:
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یوجد ذلك أسفل  --یوجد ذلك أسفل العنوان الذي یقول  حسًنا، نعم مناسبة بشكل أساسي.  الرئیس شنایدر:

 المشورة لمجلس اإلدارة. GAC" ویأتي بعد ذلك تقدم GACالعنوان "مشورة 

الواقع، أننا  ویمكننا، بالطبع، أن نقتصر على استخدام المشورة فقط، ولكنني أعتقد، في

قد أوضحنا المرة األخیرة بأنھ عندما نقول تطلب أو توصي، فھذا یعتبر أیًضا نوع من 

ولذلك، وبطبیعة  وربما تكون كلمة "تطلب" أقوى للتعبیر عن المشورة. تقدیم المشورة.

ال أنصح بأن نسمح ألنفسنا باستخدام كلمة "المشورة" فقط ألن لدینا مستوى  --الحال، 

ن الحاجات الملحة، أو یمكن أن نستخدم كلمة "تحث"، على سبیل المثال، كما مختلف م

ولیس لدي مشكلة مع ذلك، ولكن األمر متروك لكم  في المشورة. --ھو موجود 

 بالتأكید.

 

 نصت على. على. GACإذا قمنا بكتابة نصت     ممثل باكستان:

 

ولكن إذا قلنا تقدم  طلب القیام بأي عمل.إذا قلنا "نصت"، فلن یكون ذلك نوع من   الرئیس شنایدر:

 المشورة أو تطلب أو توصي، فھناك توقعات بأن یقوم مجلس اإلدارة بفعل شيء.

أما إذا قلنا نصت، فھذا یدل على أن لدینا وجھة نظر، ولن یفھم مجلس اإلدارة أننا 

 وھذا فھمي الخاص بكلمة "نصت". نتوقع منھم بالضرورة التصرف في ذلك األمر.

 نعم، ممثل إیران.

 

فإما أن نقول صراحة إننا نقدم المشورة أو نقول  أنا أتفق معك. نعم، سیدي الرئیس.  ممثل إیران:

 ندعو أو نطلب، ولكن ال نذكر كلمة "نصت".

 شكًرا لك.

 



 AR                             الرسمي  GACجلسة صیاغة بیان  –مراكش  

 

 89من  51صفحة 

 

 شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

 ھل كان الرد وافًیا على سؤالك؟

 شكًرا لك. حسًنا.

 إضافیة؟أیة أسئلة أو تعلیقات 

إذا لم تكن ھذه ھي القضیة، والتي تتعلق باالجتماع التالي، فھل ھناك أیة اختالفات على 

ھل تودون تغییر مواعید االجتماع التالي إلى شھر یولیو أو إلى شھر  المواعید؟

 أغسطس؟

 شھر أغسطس مناسب، ألیس كذلك؟

 عذًرا؟ --ھل سنترك أمر تلك المواعید 

 

 --لدینا الكثیر للقیام بھ  ھل یمكننا تغییر العام؟   ممثل المملكة المتحدة:

 

ففي حالة  سوف نترك ھذه المواعید كما ھي. .2014دعونا نعمل على العام  أجل.  الرئیس شنایدر:

وسیكون ذلك  جاءتنا معلومات بوجود یوم إضافي، فإنھ سیكون األحد قبل االجتماع.

ومن المحتمل وجود  أم غیر رسمیة.، وسواء كان ذلك بصفة رسمیة 26موافًقا لیوم 

وسنبقیكم على اطالع، بالتأكید،  یوم إضافي، ولكن دعونا نترك تلك المواعید كما ھي.

 إذا كان ھناك أي تغییر في المواعید.

كل أولئك الذین وعدونا  --لذلك أعتقد بأننا انتھینا من ھذه القراءة، ولذلك دعونا  حسًنا.

في أسرع وقت ممكن أو لتوم  GACالھا إلى قائمة بتقدیم أجزاء نصیة، یرجى إرس

 وسوف نضعھا في النسخة القادمة.
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وال أدري ما إذا كان ھناك قھوة متبقیة في مكان ما،  إًذا دعونا نأخذ فترة راحة قصیرة.

 وبعد ذلك سوف نستأنف في أقرب وقت بعد طباعة النسخة القادمة.

 حسناً؟

 شكًرا جزیالً لكم.

 

ونسأل ما إذا كنا نحتاج إلى طباعتھ أو ما إذا كنا نستطیع القیام بذلك إلكترونًیا بدون   الرئیس شنایدر:

 فقد یوفر ذلك لنا بعض الوقت. حسًنا. طباعة.

 

 

 [استراحة الحتساء القھوة]

وسنقوم بالنظر في ھذا البیان على أمل أن نستطیع  برجاء الجلوس في أماكنكم. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 اللمسات األخیرة علیھ قریًبا.وضع 

 

طلب مني الرئیس أن أقوم بقراءة سریعة لھذه النسخة  أرحب بكم مجدًدا في الجلسة. توم دیل: 

 وسأقوم بقراءتھا فقرة بفقرة كما فعلت مع النسخة األخیرة. المنقحة.

 اسمحوا لي أن أقوم بتصحیح النص بقلق شدید أثناء قراءتھ. آسف. --ھل یمكننا 

) التابعة لھیئة GACیقول النص، "اجتمعت اللجنة االستشاریة الحكومیة ( حسًنا.

) في مراكش، ھذا األسبوع، یوم ICANNاإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة (

ال یوجد أي تغییر في الفقرة  ال یوجد أي تغییر في ھذه الفقرة. ".2016مارس  5

 المتعلقة بأعداد الحضور.
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والنص اآلن كما  المتعلقة باجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى. وتم تعدیل الفقرة

عن خالص تقدیرھا إلى المملكة المغربیة ولصاحب السعادة وزیر  GACیلي، "عبرت 

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي موالي حفیظ العلمي على استضافة 

وقد وفر  .2016مارس  7ي اجتماع ممثلي الحكومات رفیعي المستوى الذي عقد ف

االجتماع للوزراء وكبار المسؤولین القدرة على تقدیم المساعدة في عملیة انتقال دور 

من الحكومة األمریكیة إلى ترتیبات مجتمعیة، ویشمل ذلك  IANAاإلشراف على 

، كما أكد االجتماع على أھمیة الحكومات كجزء من ICANNمستوى أكبر من مساءلة 

، كما حدد االجتماع الفرص GACبما في ذلك ما یكون من خالل ، ICANNمجتمع 

 المتاحة أمام الدول النامیة في نظام أسماء النطاقات".

 وسوف أتوقف ھنا، لحدوث بعض التعدیالت على ھذا الجزء.

 

 إن لم یكن األمر كذلك، دعونا ننتقل إلى جزء آخر. ھل ثمة أیة تعلیقات؟   الرئیس شنایدر: 

 

 الفقرة التالیة لم یتم تغییرھا.    توم دیل: 

وتقول الفقرة التي تتعلق بالمدیر التنفیذي أو المدراء التنفیذیون ألكون دقیًقا، "عبرت 

GAC  عن امتنانھا الخالص للخدمات التي قدمھا رئیس ومدیرICANN  التنفیذي

كما ترحب  .المنتھیة والیتھ السید فادي شحادة، وتتمنى لھ التوفیق في مسیرتھ المستقبلیة

GAC  أیًضا بكل الود برئیس ومدیرICANN ."التنفیذي القادم السید غوران ماربي 

 

 ممثل المملكة المتحدة. نعم.    الرئیس شنایدر:
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 لقد كتبت غوران وموجود فوقھا نقطتین. مالحظة بسیطة على وجود خطأ مطبعي.  ممثل المملكة المتحدة:

أالحظ تلك األمور  ا بنفس اللھجة، من أجل االتساق.وبالنسبة لشحادة، تحتاج إلى كتابتھ

 بقوة.

 

 سأتابع القراءة. شكًرا لك.    توم دیل: 

 لم یتم تغییر القسم التالي تحت عنوان االجتماع مع مجلس اإلدارة.

تم تعدیل الفقرة التي تتعلق بالصلیب األحمر  -- GNSOفي الجملة باجتماع منظمة 

 وسوف أقرأ ھذه الفقرة مرة أخرى. األحمر.والھالل األحمر والكریستال 

 ICANNلضرورة تنفیذ مشورتھا السابقة المقدمة إلى مجلس إدارة  GAC"أشارت 

المتعلقة بالحمایة الدائمة لمخصصات وأسماء الصلیب األحمر والھالل األحمر 

بأن تحل المناقشات الحالیة  GACولذلك تتوقع  والكریستال األحمر بأسرع ما یمكن.

الفروق فیما بین توصیات  ICANNوفریق عمل  GNSOالتي تضم كل من منظمة 

 حول ھذه المسألة". GACومشورة  GNSOسیاسة 

 

 إن لم یكن األمر كذلك، یمكننا أن ننتقل إلى جزء آخر. ھل ثمة أیة تعلیقات؟   الرئیس شنایدر: 

 

 الجزء، ألیس كذلك؟سنقوم بتغییر ھذا     توم دیل: 

االستشاریة  At-Largeبخصوص القسم الذي یتعلق باالجتماع مع لجنة  --األخیر 

ALAC تم تعدیل النقطة المحوریة األخیرة وستكون، "تعزیز التعاون بین ،GAC 

سوف یتم تقصي إمكانیة تنسیق العالقات المتبادلة والمشاركة في المستوى  :ALACو

 المحلي."
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 ممثل الوالیات المتحدة.   : الرئیس شنایدر

 

ربما یكون ذلك مستوى سخیف، فماذا تعني "المستوى  أعتذر منك، سیدي الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة: 

لیس لدي  أرجو التحلي بالصبر. شكًرا لكم. أنا لست متأكًدا من فھمي لذلك. المحلي"؟

 تعدیل، فھو مجرد توضیح.

 

، استخدموا مصطلح تعني وأساًسا، على ALACاقشات مع في قسم المن شكًرا لك. توم دیل: 

ولكنھم  .ALACفھي إحدى المصطلحات الفنیة الخاصة بـ  مستوى الحكومات الوطنیة.

 شكًرا لكم. أساًسا. ICANNیقصدون أي جھة غیر 

 

فإن ذلك مجرد  ھل ینبغي أن نقول على المستوى الوطني حتى یكون الكالم مفھوًما. الرئیس شنایدر: 

 ممثل إیران. ولكنني كنت أتساءل عما یعنیھ ذلك في الواقع. حدى التفاصیل.إ

 

لیست على  وسوف نقوم ببحث ذلك. ھل یمكننا حذف "على المستوى المحلي"؟  ممثل إیران:

وسیظل السؤال الذي یردده اآلخرون ما ھو  المستوى المحلي أو أي مستوى آخر.

مني حكومتي، فال یمكنني أن أفسر ما ھو إذا طلبت  المقصود من المستوى المحلي.

فذلك األمر لن  ھل یمكنكم حذف ذلك؟ شكًرا لكم. المقصود من المستوى المحلي.

 وكذلك التعاون، وسوف نقوم ببحث العالقات. على المستوى المحلي. یضیف أي شيء.

 

أوالھما ھو  لذلك.ولكن، ھناك عنصرین  شكًرا لك. أعني، ھذا األمر لیس أھم جانب. الرئیس شنایدر: 

والعنصر اآلخر كان عن المقترح بتأسیس عالقات على  تأسیس العالقات المتبادلة.

  المحلي، أًیا كان مسماه. at-largeللبلد ومجتمع  GACالمستوى الوطني بین ممثل 
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 دعنا نقول على المستوى الوطني، وبذلك یكون لدینا العنصرین. --ولكن أود أن أقول 

لكنني ال  تراًكا على المستوى الوطني وعلى مستوى العالقات المتبادلة.ألن ذلك یعد اش

فإذا كان بإمكانكم الموافقة على ذلك، فدعونا  سیكون مشكلة أساسیة. --أعتقد أن ذلك 

 شكًرا لكم. نمضي قدًما.

 

 لم یتم تغییر القسم الخاص باألعضاء الجدد.    توم دیل: 

للمناقشة، تم تقدیم عدًدا من التعقیبات اإلضافیة ، وفًقا GACوبالنسبة لمجموعات عمل 

ویشیر  لذلك سنقوم بقراءة ذلك الجزء بشكل سریع. التي أجرتھا مجموعة العمل.

تشیر إلى مجموعة العمل لحمایة األسماء الجغرافیة في  --التعقیب األول إلى حمایة 

جتماع مجموعة ویقول النص اآلن، "خالل مجموعة العمل" أو ا الجوالت المستقبلیة.

مراجعة خطة األعمال الحدیثة، باإلضافة إلى النسخة  العمل، تم اتخاذ األنشطة التالیة:

 gTLDالجدیدة من وثیقة "المصلحة العامة"؛ واالتفاق على التحلیل الخاص بنطاقات 

الجدیدة، ومشكالت المناطق المفھرسة، واألراضي المحتلة، والدول المعلنة من جانب 

 gTLDsواحد والدول المنھارة أو بدون مناطق في الجولة المبدئیة من نطاقات 

الجدیدة؛ واتفاقیة من أجل فتح قائمة برید إلكتروني لألعضاء المعنیین من المنظمات 

ضافة إلى تحلیل المخاوف التي تم التعبیر عنھا خالل الداعمة واللجان االستشاریة؛ باإل

 الجولة السابقة من التعلیقات العامة".

 وتم تقدیم ذلك من قبل رئیسة مجموعة العمل، أولغا كافالي ممثل األرجنتین.

 

 نعم، ممثل األرجنتین. ثم ممثل روسیا.   الرئیس شنایدر: 
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فھي مذكورة في جملة التي  الجدیدة مرتین. gTLDتم تكرار نطاقات  شكًرا لك. نعم. ممثل األرجنتین: 

لذا یتعین أن نذكر الجملة األولى أو  الجدیدة، ثم تكرر ذلك. gTLDsتخص نطاقات 

 الثانیة.

 

 أي من الجملتین تود حذفھا؟ حسًنا.   الرئیس شنایدر: 

 

 أي جملة منھما.   ممثل األرجنتین: 

 

 أنتي.فلتقرري    الرئیس شنایدر:

 

 ولكنني ال أتحدثھا. توماس یتحدث اللغة اإلنجلیزیة.    ممثل األرجنتین:

 

 نعم، ممثل إیران.    الرئیس شنایدر:

 

 ما ھي الدول المنھارة؟ أعتذر عن جھلي لذلك األمر. مجرد سؤال للتوضیح.  ممثل إیران:

 

ربما دولة یوغوسالفیا  على ما أعتقد.أعتقد بأنھا الدول التي لم یعد لھا أي وجود، مثل   الرئیس شنایدر:

 ولكنني ال أعلم، ألنني لم أكن ھناك. أو أي دولة أخرى من ھذا القبیل.
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فھل یعني ھذا أنھا  ولكن لیس منھارة. ربما نقوم بتغییر كلمة "منھارة" إلى شيء آخر.  ممثل إیران:

 دولة فشلت في الوجود؟

 

ئي من أوكرانیا وجورجیا الذین قاموا بطلب ذلك من أود إرجاء اإلجابة إلى زمال أولغا كافالي: 

 وقمنا بقبول ذلك. مجموعة العمل.

 

ممثل  دعونا نلتزم بدور إلقاء الكلمة. --ھل ینبغي علینا االلتزام بدور إلقاء الكلمة أم  الرئیس شنایدر: 

 روسیا ثم ممثل المملكة المتحدة ثم ممثل الوالیات المتحدة.

 

سوف أنتظر  --أو المتصلة بـ  --ونود أن نتجنب الصیاغة التي ترتبط بـ  لك.شكًرا  ممثل روسیا: 

  قلیالً حتى یضع الجمیع السماعات على أذنیھ.

ألن ذلك األمر  .ICANNنود أن نتجنب الصیاغة المتصلة بإحدى النطاقات خارج 

لتقرر ما ھي األسئلة التي تمت  ICANNالتابعة لـ  GACأو  ICANNلیس في ید 

  تھا في ھذه الفقرة.صیاغ

وأوالً نحن ضد  وھذا السؤال موجود بالفعل. ونعتبر أن ذلك سؤاالً في غایة األھمیة.

ونحن نعلم  وھذا السؤال متعلق باألمم المتحدة. إعطاء بعض التعریفات لتلك المناطق.

نا وألن أن ھناك كفاءات في الجمعیة العامة لألمم المتحدة التخاذ قرار بشأن ھذا السؤال.

لم نتخذ قراًرا في ذلك ولم نقم بصیاغة ھذا التعریف في مجموعة العمل، فیبدو أن ذلك 

، وأظن أنھ من ICANNصحیًحا من الناحیة السیاسیة وینبغي أن یكون ضمن تفویض 

 ونود أن نستبعد ذلك من النص. السابق ألوانھ استخدام تلك الكلمات.

 

 ممثل المملكة المتحدة.   الرئیس شنایدر: 
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فھذا المصطلح یعبر عن  فمصطلح "دولة منھارة" غیر صحیح تماًما. شكًرا لك، نعم. ممثل المملكة المتحدة: 

لذلك أعتقد أن  الدولة التي انھارت، وھي في حالة من الفوضى والتدھور االقتصادي.

فھذا مصطلح طویل، لكنني ال أعتقد أن  النیة ھنا تخص الدول الموقوفة عن التواجد.

الدول الموقوفة عن  الدول التي ال تتمتع بالسیادة. صفة یمكنھا أن تقصر ذلك.ھناك 

 التواجد.

 

ھل یمكننا إیجاد  فمن جھة، ربما یتطرق ذلك األمر إلى التفاصیل أكثر من الالزم.  الرئیس شنایدر:

صیاغة تعبر عن الدول التي تمر بظروف خاصة، شيء من ھذا القبیل والذي لن یمثل 

  یمنعنا من الخوض في التفاصیل؟أي مشكلة و

 أود أن أتفق مع ممثل روسیا. فمناقشة ذلك األمر لیس من اختصاص ھذه المنظمة.

 ممثل الوالیات المتحدة. --ولكن دعونا نتابع عملنا 

 

وُیقرأ  لدي مالحظة أود طرحھا علیكم ولدي مقترح أیًضا. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة: 

ولكننا لن  مثل محاضر اجتماع مجموعة العمل، إذا كنتم ستستبدلون تلك المحاضر.ذلك 

نقوم بذلك، وأعتقد بأنھ من الطبیعي وضع محاضر اجتماعات مجموعة العمل في 

من  GACألننا نحتاج وضع تلك المحاضر في اجتماع  الرسمیة. GACبیانات 

  الناحیة الفنیة.

ولكن  ًعا، وعلى ما یبدو أنھم ناقشوا ھذه القضایا.أعني، أن مجموعة العمل عقدت اجتما

لم یوافق إجمالي مجموعة العمل على خطة األعمال الحدیثة حتى اآلن أو على النسخة 

 الجدیدة من ھذه الوثیقة.

وھذا یبدو لي عادة بأنھ یجب على مجموعة العمل أن توافق أوالً بصفة رسمیة؛ ثم تقدم 

ونحن في  نفقد بعض الخطوات ھنا. --ا لو كنا لذلك أشعر كم .GACتقریًرا إلى 
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طریقنا إلى االنتھاء من اجتماع مجموعة عمل واحدة یحتوي على مناقشات مثیرة 

فأنا عضو  وأعتذر لكم. لالھتمام، ولكنني لست متأكًدا من أننا سنتوصل إلى استنتاجات.

في وقت  وكان ذلك في مجموعة العمل، ولكنني لم أتمكن من حضور ھذا االجتماع.

 تناول الغداء، ومثل ذلك صراًعا بالنسبة لي.

وأعتقد أن مستوى تلك التفاصیل ال یجب ذكرھا في  وأشعر أننا نفقد عدة خطوات.

لذلك أعتقد بأنھ من الممكن اختصاره لإلشارة فقط إلى االجتماع الذي  البیان الرسمي.

خة الحدیثة من ھذه ُعقد والمناقشات التي ركزت حول خطة األعمال الحدیثة والنس

  الوثیقة، والتي لم یتم اعتماد أًیا منھما بشكل رسمي من قبل مجموعة العمل.

لذا  لذلك فھذا كم كبیر من المعلومات اإلضافیة والذي قد یؤدي إلى الكثیر من االرتباك.

 شكًرا لكم. أقترح بأن نقوم باختصاره.

 

 ممثل أوكرانیا. شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 

أقترح بأن توماس اقترح علیكم  أشكر السادة الزمالء على انتباھكم وتقدیم التعقیبات.  ممثل أوكرانیا:

 شكًرا لكم كیفیة اختصار الجملة وكیف تكون دقیقة.

 

 لیس لدي اسمك. لدینا طلب آخر ألخذ الكلمة من سیدة تجلس في الخلف. شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

 لذلك تفضلي.

 

 نعم، أنا من المكسیك.    ك:ممثل المكسی
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 شكًرا لك. عذًرا.   الرئیس شنایدر: 

 

یتفق ممثل المكسیك مع ممثل المملكة المتحدة على  فممثل المكسیك یتحدث. ال تقلقوا.  ممثل المكسیك:

ألن ھذا التعبیر یستخدم مع الدول التي فشلت في تنفیذ  عدم ذكر التعبیر "دولة منھارة".

 ولذلك فال یجوز قبول ھذا المصطلح من الناحیة السیاسیة. اطنیھا.التزام محدد مع مو

 ولذلك نؤید مقترح ممثل المملكة المتحدة.

 

 ممثل باراغواي. شكًرا لكي.   الرئیس شنایدر: 

 

ھل ھناك أي طریقة لتكبیر  --ھل تسمحوا من فضلكم  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل باراغواي:

بھذه الطریقة  شكًرا لكم. یعانون من مشكلة قصر النظر مثلي؟ النص لألشخاص الذین

 شكراً جزیالً لك، سیدي الرئیس. سنكون قادرین على إضافة بعض األفكار.

 

 ممثل روسیا.   الرئیس شنایدر: 

 

فال یتعلق األمر بممثلي  یدعم االتحاد الروسي وجھة نظر ممثل الوالیات المتحدة.  ممثل روسیا:

GAC فھذا األمر یجب مناقشتھ خالل اجتماع مجموعة العمل. مر الفقرات.لمناقشة أ 

 شكًرا لكم. ولذلك یجب حذف ھذه الفقرة من ذلك البیان.

 

أحاول الحصول على حاسوبي لفتح بیان دبلن  --الشيء الذي قیل قبل ذلك  شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

 لمعرفة ما الذي قمنا بھ بخصوص مجموعات العمل.
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ولكن  قد ذكر بأنھ من الطبیعي ذكر بعض المعلومات حول ما قمنا بتنفیذه.فشخص ما 

ولكننا بحاجة إلى االتفاق حول أي  لیست لدي وجھة نظر واضحة حول ھذه المسألة.

 --أعتقد أنھ من  مستوى نرغب في دراستھ بشأن ما قد تم في مجموعات العمل.

الواقع، یتعلق بما قامت بھ  ھنا ولكن، في GACفالسؤال ھنا ال یتعلق بما فعلتھ 

 مجموعات العمل.

أعتقد بأننا وافقنا على عدم حاجتنا إلى أن  ولكن یجب أن نصل إلى اتفاق بشأن ذلك.

ولكن السؤال األساسي ھو، ما  ندخل كثیراً في التفاصیل الغیر مناسبة من وجھة نظرنا.

وأعتقد أن ذلك  ماع؟ھي التفاصیل التي سنظھرھا في أنشطة مجموعة العمل أثناء االجت

 ممثل بیرو. ھو السؤال الذي یجب أن نركز علیھ.

 

أنا عضو في مجموعة العمل، ولكنني أعتقد أنھ ال یجب ذكر تلك الفقرة في البیان  ممثل بیرو: 

صحیح أن بعض البلدان داخل مجموعة العمل قد عبرت عن اھتمامھا بھذه  الرسمي.

ُتناقش بدقة، وأعتقد أننا یجب أال نتخذ أي موقف القضیة أو بتلك الموضوعات، ألنھا لم 

لنقرر بشأن مناقشة العدید من القضایا التي قد تؤدي إلى بعض المناقشات التي تتجاوز 

 شكًرا جزیالً لكم. .GACرمز 

 

 ممثل باراغواي ثم ممثل إیران.   الرئیس شنایدر: 

 

  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.   ممثل باراغواي: 

أود أن أدعم التصریحات التي أدلى بھا ممثلو الوالیات المتحدة وروسیا وبیرو 

وكان ینبغي  .GACبخصوص، كما تعلمون، مناقشة ھذا النوع من القضایا اآلن، في 

 --ولكنني ال أرى ضرورة ذكر ذلك في  أن نكون قد ناقشناھم من قبل على أیة حال.

 ید.أعني، ھذه الفقرة بالتحد البیان الرسمي.
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 شكًرا لكم.

 

وسأقدم  لقد تمكنت من فتح بیان دبلن الرسمي. --لقد فتحت  --في الواقع،  شكًرا لك. الرئیس شنایدر: 

لكم مثاالً عن مجموعة عمل السالمة العامة، والنص یقول أجرت مجموعة عمل 

وناقشت الجلسة  مشارك. 80السالمة العامة جلسة مفتوحة حیث حضر أكثر من 

موعة من القضایا وكذا وكذا وكذا، ویستمر النص على ذلك تقریًبا لعشرة المفتوحة مج

 ویرد في البیان حوالي ثمانیة أسطر عن مجموعة عمل المناطق المھمشة. أسطر.

  وھناك سطران أسفل الجزء الخاص بلجنة الترشیح.

ة تبدو ولقد اعتدنا على تقدیم تقاریر بشأن ما تم إنجازه، ولكن ینبغي أن یتم ذلك بطریق

 --تلك األشیاء  --وكأنھا لم تستغرق الكثیر من الوقت في المناقشة ویجب أن یتم ذلك 

ومن الجدیر بالذكر أن جمیع التفاصیل التي نعتقد أنھا لیست جدیرة باالھتمام غیر 

 مذكورة.

ما الذي كانت تقوم  --تعكس ما لدیھا  --وھل یمكن أن نجد وسیلة لضغط ذلك بطریقة 

 العمل بطریقة غیر مقبولة على اإلطالق؟بھ مجموعة 

 عذًرا. ممثل الھند ثم ممثل نیوزیلندا. --التالي ھو ممثل نیوزیلندا 

 

حتى في مجموعة العمل، نجد أنھ من الصعب أن  نعم. شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل إیران: 

وھذا األمر  م تنھار.یقرروا ھم أو القضاة ما إذا كانت المنطقة أو الدولة قد انھارت أم ل

وأقترح إذا كنتم ترغبون في االحتفاظ بجملة، خالل اجتماع مجموعة  --حساس للغایة 

العمل، واألنشطة المتعلقة بوجھات النظر وخطة األعمال الحدیثة، وقد تم تسلیط الضوء 

 على النسخة الجدیدة من وثیقة المصلحة العامة أو تمت اإلشارة إلیھا أو تمت مناقشتھا.

 نقطة في نھایة السطر.

 ھل تریدون مني تكرار ذلك؟
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 --ُیرجى تكرار ما قلتھ حتى یتمكن توم من  ُیرجى تكرار ذلك.   الرئیس شنایدر: 

 

  نعم.   ممثل إیران: 

خالل اجتماع مجموعة العمل، واألنشطة المتعلقة بوجھات النظر وخطة األعمال 

أو خطة عمل،  --ولیست خطة األعمال ربما ھي خطة عمل،  --الحدیثة أو خطة العمل 

تحدیث خطة العمل، ولیست خطة األعمال، وقد تم تسلیط  --وتكون الجملة الجدیدة 

الضوء على النسخة الجدیدة من وثیقة المصلحة العامة أو تمت اإلشارة إلیھا أو تمت 

  ثم نحذف باقي الفقرة. مناقشتھا.

الجدیدة،  gTLDة فیما یتعلق بنطاقات وإذا أردتم إضاف --فھي مسائل حساسة للغایة 

ولكن قوموا بحذف كل شيء یتعلق بالدول التي انھارت أو لم  فلیس لدي مانع على ذلك.

 تنھار وما إلى ذلك.

 

أو ممثل نیوزیلندا ثم ممثل إسبانیا، ثم ممثل  --ثم ممثل إسبانیا  ممثل باراغواي. الرئیس شنایدر: 

 باراغواي.

 

بالنسبة للغة التي تم استبعادھا من النص، فنحن  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. نعم. ممثل نیوزیلندا: 

وبصراحة، فھذه اللغة أحتاج أن أتشاور بشأنھا مع اإلدارات المختصة في  نؤید ذلك.

 فذلك األمر لیس متعلًقا بالدولة، ولذلك أدعم حذف ھذا الجزء. بلدي.

ل مع ما یجري في مجموعات العمل، فكان لبیان فعندما ننظر إلى البیان وكیفیة التعام

دبلن نص عن ذلك، ولكن أود اإلشارة إلى أننا وصلنا لنفس درجة الصعوبة في بوینس 
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آیرس بالنسبة لالتفاق على اللغة المستخدمة واخترنا عدم ذكر محاضر اجتماع محددة 

  في البیان.

وبما أن  ان تم إعداده للجمھور.وربما ھذا شيء للعمل علیھ في المستقبل، ولكن ھذا البی

، أود أن أقترح أن یكون الكم ضئیالً GACمجموعات العمل تعتبر اآلراء األولیة لـ 

وما ھي معلومات مجموعة  GACبحیث ال نخلط بین المجتمع بشأن ما ھي معلومات 

 العمل.

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

بوالً فینبغي علینا تقلیل حجمھ بالتأكید حتى یصل أعتقد أنھ في حالة كان النص غیر مق

أما إذا كان  وإذا كان ھناك نص غیر مقبول، فینبغي علینا إزالتھ تماًما. لدرجة القبول.

 النص مقبوالً كذلك، فسوف نتركھ على تلك الھیئة.

 ولدي اآلن ممثل باراغواي وبعد ذلك ممثل إسبانیا.

 

  ، سیدي الرئیس.شكًرا جزیالً لك   ممثل باراغواي: 

لذا من فضلك المتابعة مع  أظن أن زمیلي المحترم ممثل إیران قد ذكر ما أردت قولھ.

 شكًرا لك. ممثل إسبانیا.

 

  نعم، شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 ممثل إسبانیا.
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المحددة، أتفق مع زمالئي من بیرو والوالیات المتحدة على تلك العناصر  شكًرا لك. ممثل إسبانیا: 

  وأدعم إزالة ذلك النص.

 شكًرا لكم.

 

 حسًنا. إذن ھل تؤیدون حذف النص بأكملھ؟   الرئیس شنایدر: 

 --أعتقد أن ذلك یبدو  ھل ثمة إي اعتراض على حذف ذلك النص؟

 

 --النص بأكملھ أم   متحدث غیر معروف: 

 

ھل نقوم بحذف  ما ھو مقترحكم؟ممثل إسبانیا،  --ھل تقصد النص بأكملھ أم مجرد  الرئیس شنایدر: 

 النص بأكملھ أم نحذف أجزاًء منھ؟

 

 شكًرا لكم. یمكننا أن نتركھ كما ھو.   ممثل إسبانیا: 

 

 ھل یمكنك تكرار ھذا؟ لم أفھم تلك النقطة. عذًرا.   الرئیس شنایدر: 

 

 شكًرا لكم. یمكننا أن نتركھ كما ھو اآلن. عذًرا.   ممثل إسبانیا: 

 

 حسًنا. نقوم بحذف ما قمنا بحذفھ اآلن. --إذن  حسًنا.   در: الرئیس شنای
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 ھل یمكننا الذھاب إلى ممثل سوازیالند؟

 

  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.   ممثل سوازیالند: 

إن تعلیقي ھو تعلیق عام حول ما تقوم بھ مجموعات العمل من إجراءات، ألنني أعتقد 

وأعتقد أنھ من  ولقد قاموا بمجھود عظیم في ذلك. بأنھ تم تأسیسھا للقیام بمھام محددة

 GACثم یكو ن لـ  GACالعدل أن نعطیھم فرصة لتقدیم كل ما عملوا علیھ إلى 

 االختیار بین قبولھ أو تقوم بتصحیح كل ما قاموا بھ.

ولیس من أجل أن نتعجل بذكره في البیان، ألنھ عند تلك المرحلة یمكننا أن نرى أن 

من التفاصیل والتي لم یكن من المفترض أن تكون موجودة، ولكنھم الكثیر  --ھناك 

فعالً بذلوا بعض الجھد في ذلك، ولكننا لم نعاملھم بالعدل اآلن، فلقد قمنا برفض األشیاء 

  التي قدموھا وبدون مناقشة كل ما جاء فیھا.

  ولكنني متفق بعدم الحاجة لذكر كل ذلك في البیان.

 شكًرا لكم.

 

  إذن فھل ھذا ھو اقتراحكم بشكل ملموس للتعامل مع النص؟   الرئیس شنایدر: 

 

 أجل، أعتقد أننا یجب ترك األمر عاًما على ھذا النحو.    ممثل سوازیالند:

 

  ممثل إیران؟ ماذا نفعل؟   الرئیس شنایدر: 
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فھو محاید  على حالتھ.لیس لدینا مانع مع ھذا النص  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل إیران: 

تمت مناقشة األنشطة المتعلقة بمراجعة خطة العمل  والذي ینبغي أن نقولھ ھنا. تماًما.

واالتفاق من أجل  فھذا األمر حقیقي ومحاید تماًما. واألعمال الجدیدة المتعلقة بالعامة.

ي األقل فھذه الجملة ھ فتح قائمة برید إلكتروني لألعضاء المعنیین من جھات كذا وكذا.

  ضرًرا والمحایدة تماًما وینبغي إبقاؤھا.

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

ألن ھناك بعض النصوص المكتوبة بشكل كامل والبعض  --أعتقد أن الصیاغة لیست 

ونجعلھا لغة  --ھل یمكن أن نتفق على الجوھر ثم نقوم بالصیاغة  --اآلخر مجرد 

ألن النصف األول نص واضح، والثاني مجرد أجزاء غیر  ومناسبة؟إنجلیزیة متماسكة 

  أو جمل كاملة والباقي لیست جمل كاملة. --واضحة تماًما 

وأعتقد أننا یمكن  --ولكن ھل یوجد أي إشكالیة في ذلك من حیث الجوھر  --ولذا فإننا 

  حسناً؟ أن نتفق على ترك الجوھر كما ھو علیھ اآلن.

ا أن نثق في أمانة السر بتحویل تلك الجمل إلى جمل متماسكة، ومن ثم وأعتقد أننا یمكنن

 حسناً؟ نقوم بمتابعة عملنا.

  شكًرا جزیالً لكم. حسًنا.

 إذن انتھینا من ھذا.

 

وقام بتقدیم ھذا النص  .GACیتعلق القسم التالي بمجموعة عمل السالمة العامة من  توم دیل: 

كة في ھذه المجموعة من مفوضیة االتحاد ألیس مونیوا، إحدى الرؤساء بالمشار

) تركیزھا PSWGویقول النص، "تواصل مجموعة عمل السالمة العامة ( األفریقي.
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على األنشطة العامة المختلفة المتعلقة بالسالمة، ویشمل ذلك حمایة العمالء ونظام اسم 

باإلضافة إلى التواصل مع مجموعات أصحاب  IPلعناوین  WHOISالنطاق ودقة 

 .ICANNلمصلحة في ا

مشاركة في العدید من عملیات  PSWGوقد كانت مجموعة عمل السالمة العامة 

ویشمل ذلك ما یتصل بمشكالت اعتماد  ICANNومراجعات  GNSOوضع سیاسات 

خدمات الخصوصیة والوكیل؛ وخدمات بیانات التسجیل من الجیل التالي؛ وإطار عمل 

الجدیدة ومراجعة  gTLD)، ومنافسة نطاقات 11سالمة اتفاقیات السجالت (المواصفة 

 اختیار العمالء وثقتھم.

ورشة عمل مشتركة مع منظمة مصادر األرقام  PSWGكما عقدت مجموعة 

)NRO من أجل البدء في المناقشات حول تعزیز دقة (WHOIS  لعناوینIP.  

 لمناقشة ھذه القضایا. NROومنظمة  PSWGوسیستمر التعاون بین مجموعة 

أن تشمل مجاالت العمل في المستقبل ضمانات سالسل القطاعات عالیة التنظیم،  ویمكن

 واستغالل األطفال، وإنفاذ التزامات المصلحة العامة".

 

  شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

  ھل ھناك تعلیقات على ھذا الجزء؟

 نعم، ممثل األرجنتین.

 

  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.   ممثل األرجنتین: 

أعتقد أن ذلك ملخص رائع ویجب ذكره في  --إن ذلك  أعتقد أنھ ملخص رائع للغایة.

إذا كان ھذا ھو  ولكن یتوجب علینا معاملة كافة مجموعات العمل بشكٍل متساٍو. البیان.



 AR                             الرسمي  GACجلسة صیاغة بیان  –مراكش  

 

 89من  70صفحة 

 

نشاط مجموعة العمل، وأنا ال أفھم لماذا ال یكون لمجموعات العمل األخرى  --نوع من 

 ت التفصیلیة في البیان، وأنا أؤید تماًما وجود ذلك في البیان.نفس النوع من المعلوما --

 شكًرا لكم.

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 إذن ممثل أوكرانیا؟

 

ولعملي على قضایا مختلفة  أوكرانیا أیًضا عضو في مجموعة العمل. شكًرا لك. ممثل أوكرانیا: 

على اختصار الجزء األول  لذا یرجى التركیز لألسف، لم أتمكن من حضور االجتماع.

من النص؛ وفي الجزء الثاني، ینبغي حذف كلمة "بحث" ألنھا تبدو مثل المحاضر 

 تماًما، ولكنھا ال تعبر عن مجموعة العمل.

 الجزء الثاني أیًضا. --إذن ُیرجى حذف 

 

 ممثل االتحاد األفریقي، ھل تود التعلیق على ھذا؟   الرئیس شنایدر: 

 

فعلى سبیل  لذا، فأنا متوافق تماًما مع تصغیره. أتفق على أن النص طویل إلى حد ما. اد األفریقي:ممثل مفوضیة االتح

 --المثال، أود حذف مجاالت العمل في المستقبل، كما تعلمون، من شأنھا أن ُتحذف 

 لذا أوّد حذف ذلك. ألنھا جزء من خطة العمل على أي حال.

 دمنا نًصا جدیًدا مختصر ودقیق.وبذلك نكون قد ق وتصغیر النص بالتأكید.

 

 شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 
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  ربما بحذف بعض األشیاء التي نعتقد بأنھا مكررة. ھل یمكننا فعل ذلك اآلن؟

 ممثل الوالیات المتحدة؟

 

  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة: 

لالھتمام بالنسبة لنا جمیًعا وھو أن ندرك أعتقد أن ذلك كان نوًعا من الممارسة المثیرة 

بأننا لم نكن واضحین جًدا مع أنفسنا بإصرارنا على طرق العمل، وربما لم نناقش ذلك 

 بشكل صحیح.

ولكن أعتقد أننا قد نرغب في استخدام ھذا البیان ربما لتحدید أنشطة مجموعة العمل 

لیتم قبولھ، أو  GACإلى فقط والتي تنطوي بطریقة أو بأخرى إما على إرسال شيء 

وبقبولنا شیًئا ما من مجموعة العمل، فإننا  اعتماده، وبذلك یكون تم طرحھ للجمھور.

إذا كان ذلك االجتماع قد ُعقد مع أعضاء  نكون بذلك قد أبلغنا المجتمع بشكل رسمي.

تحدیًدا بأنھا من المشاركین في تفاعل مع  NROویمكن تصنیف منظمة  المجتمع.

 .ICANNالمجتمع األوسع لـ 

 GACوخالف ذلك، أقترح أن نحتفظ بأنشطة محاضر مجموعة العمل، ألن عضویة 

لكننا لن  األوسع مھتمة بمعرفة ما ناقشتھ مجموعات العمل، سواء كنت مشارًكا أم ال.

 .GACإلى موقف نصل إلى المجتمع األوسع إذا لم نتمكن من الوصول 

نرغب بنشره مع المجتمع من موقف  --ولذلك ینبغي حصر البیانات الرسمیة فیما 

GAC .ونحن بحاجة إلى أن نكون  ولذلك، أدعم النقطة التي قدمتھا أولغا. الشامل

متسقین بحیث تقدم كل مجموعة عمل تقریًرا عن الشيء الذي تمت الموافقة علیھ أو تم 

كون ذا فائدة للمجتمع األوسع ویبقي على المحاضر، ألنھ عند اعتماده، وبالتالي، سی

 اجتماع مجموعة العمل سیتم إعداد تلك المحاضر ویمكننا تتبع تلك األنشطة.
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ولذلك ربما یكون ھذا ھو الوقت الذي یمكننا المضي قدًما والبدء بذلك اآلن مع 

لعمل سیكون ھناك لذلك، كما تعلمون، عندما تجتمع مجموعات ا --االختصار الشدید 

 وذلك مجرد اقتراح. حاجة لتسجیل التفاصیل والتي یمكن أن ُتسجل في أماكن أخرى.

 

 نعم، شكًرا لك.    الرئیس شنایدر:

المشكلة ھي، ولكن أعتقد بأنھا لیست المشكلة الكبرى التي واجھتنا في األشھر القلیلة 

وبینما أنظر إلى بیان دبلن،  غ.الماضیة، أنھ لیس لدینا قواعد واضحة بشأن كیفیة اإلبال

ففي البیانات األخرى، لن تجدون  أجده طویالً ویحتوي على نصوص بأطوال مختلفة.

 أیة نصوص.

ولذلك ال أعتقد بأننا لدینا الوقت والطاقة لوضع قواعد جدیدة ھنا، لذلك دعونا نحاول 

 اتباع نھج عملي.

 ویلة جًدا في الوقت الحاضر.فدعونا نحاول التأكد من أن تكون ھذه النصوص غیر ط

ویمكننا أن نطلب من ألیس، أن تقدم أفضل ما لدیھا من مقترحات لتصغیر النص ألنكم 

سنحاول تصغیر  تدركون األشیاء ذات األولویات الملحة والتي نرغب في التعامل معھا.

فقط سنقوم بتصغیره ثم ننتقل إلى الجزء  مع عدم تغییر جوھر النص. النص قلیالً.

وأحیطكم علًما بأننا سوف نضطر إلى التعامل مع مثل ھذه القضایا وتوضیح  تالي.ال

 طرق عملنا ألننا نرید أن نتجنب ھذه المناقشات في ھذه المرحلة في المستقبل.

 نعم، ممثل إیران. --ولذلك دعونا نستكمل عملنا، وأعتقد أن ألیس ستقوم بذلك 

 

ال أعتقد  ینبغي أن یكون نص البیان رفیع المستوى. ئیس.شكًرا جزیالً لك، سیدي الر  ممثل إیران:

 أننا نحتاج للتحدث بخصوص ورشة العمل، فنحن بحاجة للتحدث حول تلك األشیاء.

فالفقرة األولى من ھذه المرحلة المتأخرة، والتي قدمھا ممثل أوكرانیا وطلب اإلبقاء 

 علیھا تحتوي على فقرة واحدة عامة وبمستوى رفیع للغایة.
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لیس لدینا الوقت الكافي لنطلب من زمیلتنا الموقرة ألیس أن ُتِعد شیًئا ونعود مرة و

 أخرى بعد نصف ساعة لمراجعتھ.

دعونا نسألھا عن العنصر الرئیسي، ربما، في الفقرة األولى، وما إلى ذلك، ومن ثم 

ن ولكن ال تطلبوا منا أ ینبغي حذف الجزء المتبقي في ھذا المستوى الذي نحن علیھ.

 نعود لصیاغة ذلك ونناقشھ مرة أخرى.

 شكًرا لكم.

 

لقد كنت أفكر في الواقع بأن نعطیھا من دقیقتین لخمس دقائق لتقصیره وتعود  شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

ولكني ال أشعر بارتیاح شدید  لم أكن أظن بأن ذلك سیستغرق نصف ساعة. مرة أخرى.

وأعتقد أننا جمیًعا نرید ذلك، ألننا نستطیع الدخول  فأنا أرید إتمام ذلك األمر، لھذا األمر.

لذلك فنحن بحاجة  فلیس لدینا قاعدة محددة ھنا. في مناقشة لمدة ساعة عما ھو مناسب.

 إلى اتباع نھج عملي.

 فما ھو رأیك إذن یا ألیس؟

 

ض مجاالت العمل وورشة أنا سعیدة للغایة لتقصیر النص إلى فقرة واحدة وذكر بع ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي: 

 فقرة واحدة. ھذا كل ما في األمر. .NROالعمل المشتركة مع منظمة 

 

وسوف تقوم بتقصیر النص إلى فقرة واحدة، وسوف نحصل  إذن فلنعطیھا دقیقتین.  الرئیس شنایدر:

علیھا بعد خمس دقائق وسیقوم توم بطباعتھا، وأتمنى أن یحل ذلك المشكلة بطریقة أكثر 

 فعالیة.

 شكًرا لكم. حسًنا.

 ھل یمكننا االنتقال إلى مجموعة العمل التالیة، رجاًء؟
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وقام بتقدیم ھذا  یتعلق ذلك بمجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي. شكًرا لك.  توم دیل:

 النص مارك كارفیل، أحد الرؤساء بالمشاركة في ھذه المجموعة من المملكة المتحدة.

) HRILWGوعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي (ویقول النص اجتمعت مجم

في الثامن من شھر مارس، ووافق االجتماع على تقدیم الشروط المرجعیة 

الختصاصات المجموعة والتي تم وضع اللمسات األخیرة علیھا فیما بین الجلسات إلى 

تلك الشروط المرجعیة في  GACواعتمد اجتماع  للموافقة علیھا. GACاجتماع 

 اسع من شھر مارس.الت

وتم االتفاق على قیام الرؤساء بالمشاركة بتقدیم التعلیقات والمقترحات لخطة عمل 

من شھر  18) بحلول یوم HRILWGمجموعة عمل حقوق اإلنسان والقانون الدولي (

مع األخذ بعین االعتبار الردود على ھذا المشاورات، فالرؤساء بالمشاركة  أبریل.

وإصدارھا للتعلیقات بحلول نھایة شھر أبریل بھدف  یعتزمون وضع خطة عمل

وتلقى االجتماع أیًضا تحدیًثا حول  الشروع فیھا أواخر شھر مایو أو مطلع شھر یونیو.

بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز المساءلة من رئیس  6التوصیة رقم 

 المجموعة، لیون سانشیز.

) اجتماًعا مشترًكا HRILWGون الدولي (وعقدت مجموعة عمل حقوق اإلنسان والقان

تجاه احترام حقوق  ICANNمع مجموعة العمل عبر المجتمعات حول مسؤولیة 

اإلنسان، وقامت المجموعة بتبادل المعلومات عن التقدم المحرز في ھذه المبادرات في 

 الثامن من شھر مارس.

 

ذا النص مقبول أم أنكم تعتقدون بأنھ ھل ھ ماذا نفعل بخصوص ھذا النص؟ شكًرا لك.  الرئیس شنایدر:

فھو یحتوي على عدد من المعلومات حول من اجتمع بمن وھناك  أطول من الالزم؟

 ماذا نفعل في ذلك؟ تعلیقاتكم، من فضلكم. أیًضا بعض التواریخ.

 نعم، ممثل أوكرانیا.
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محاضر اجتماعات أعتقد أن النص طویل للغایة وقدم معلومات تفصیلیة فقط عن   ممثل أوكرانیا:

 مجموعة العمل.

 

دعونا نسأل مارك أن یقوم بتقلیص ھذا النص إلى نصف ھذا الطول وإرسالھ لنا  حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 بعد خمس دقائق.

 إن ھذا الجزء لیس طویالً على ما أعتقد. الجزء التالي.

 

تعیین جزر كوك رئیًسا یقول النص الخاص بمجموعة عمل المناطق المھمشة بأنھ تم   توم دیل:

 مشارًكا لھذه المجموعة.

في لجنة الترشیح بـ  GACویتعلق الجزء التالي بلجنة الترشیح، ودراسة مشاركة 

ICANN .وتم اعتماد الشروط المرجعیة. بصورة رسمیة 

 

 (المیكروفون موقوف).  متحدث غیر معروف: 

 

 .GACبواسطة      توم دیل:

وستتم مناقشة ذلك  التشغیلیة. GACبمراجعة مبادئ  وفي النھایة نصل للجزء الخاص

 من شھر مارس. 10یوم الخمیس الموافق 

 

 لننتقل إلى جزء آخر. حسًنا. أعتقد بأننا متفقین حول تلك األجزاء الثالثة.    الرئیس شنایدر:
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 وسأمّر علیھ سریعاً. كانت ھناك بعض التغییرات البسیطة على ھذا القسم. عذًرا. توم دیل: 

عن تقدیرھا وامتنانھا للخدمات والدعم البارز  GACعبرت  المستقلة. GACأمانة سر 

 ICANNالمقدم من نموذج أمانة السر المھجن، والذي یتألف من فریق دعم كل من 

 المستقلة. ACIG GACباإلضافة إلى أمانة سر  GACو

لمشورة إلى على توفیر ا GACوقد أدى الدعم المعزز ألمانة السر إلى تحسین قدرة 

 .ICANNمجلس اإلدارة والعمل بمزید من الفاعلیة مع األعضاء اآلخرین في مجتمع 

خالص الشكر إلى كل من البرازیل والنرویج وھولندا على كرمھم  GACوقد قدمت 

وسخائھم في توفیر التمویل الالزم لدعم تنوع الخدمات المقدمة من أمانة سر 

ACIG GAC طرق في تأمین استدامة التمویل لنموذج المستقلة وناقشت أفضل ال

 تمویل المانحین.

وأعلنت بیرو والمفوضیة األوروبیة وسویسرا عن نیتھم لتقدیم مساھمات مالیة، وھو ما 

 بعظیم الشكر والعرفان. GACقابلتھ 

التحول إلى مانحین من أجل ضمان توفیر أعلى  GACویفكر أعضاء آخرون في 

اآلن، وإن كان من  GACجودة من خدمات أمانة السر المستقلة التي تحصل علیھا 

 الممكن تمدیدھا إذا لزم األمر.

 

إذا لم تكن ھناك تعلیقات أخرى، فسوف ننتقل إلى  أو أیة تعلیقات؟ ھل لدیكم أیة أسئلة؟  الرئیس شنایدر:

 القسم التالي.

 عم، شكًرا لك.ن
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على التقریر  GACوھو بخصوص الرد بموافقة  لم یتم تغییر ھذا القسم. شكًرا لك.  توم دیل:

 النھائي التكمیلي لمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزیز المساءلة.

وتم نقل الصیاغة الخاصة بضمانات الجولة  األخرى. GACوقسم حول مناقشات 

وكان  .GACى طلب المناقشات السابقة التي أجرتھا بناًء عل gTLDالحالیة لنطاقات 

 GACواآلن تم نقلھ لقسم "مناقشات  ھذا في قسم المشورة المقدمة لمجلس اإلدارة.

 األخرى".

یشیر توماس في الفقرة الثانیة، المعروضة اآلن على الشاشة، والتغییر  شكًرا لكم.

،" فبدالً من تدعم GACوالنص من الجلسة السابقة كما یلي، "إن  --الرئیسي من 

GAC سنقول تشجع ،GAC  العمل من جانب منظمةGNSO وALAC  من أجل

 ).PICمراجعة التزامات المصلحة العامة (

 

 ھل توجد أیة تعلیقات أو أسئلة على ھذا األمر؟    الرئیس شنایدر:

 إذا كنتم توافقون على ذلك، دعونا ننتقل إلى الجزء التالي.

 

 .CCTتغییر ھذا القسم المتعلق بمراجعة  لم یتم     توم دیل:

 وأعتقد بأنھ لم یتم تغییر القسم المتعلق بطلبات المجتمع.

 ولم یتم تغییر القسم المتعلق باستخدام عناوین من رمزین في المستوى الثاني أیًضا.

فأنا أعتقد أن  المقدمة إلى مجلس اإلدارة مرة أخرى. GACنحتاج إلى قراءة مشورة 

 لتغییرات.ھناك بعض ا

راجع  بالسیاسة العامة. --المستقبلیة والمشكالت التي تتعلق  gTLDجوالت نطاقات 

عذًرا، لم یتم تغییر الفقرة  جوانب السیاسة العامة لألعمال الحالیة. GACأعضاء 

 األولى.
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التفاھم المشترك على نطاق  GACتستدعي  ویجب قراءة الفقرة الثانیة مرة أخرى.

ICANN ار عمل للسیاسات من أجل جوالت نطاقات بأن وضع إطgTLD  الجدیدة

المستقبلیة یجب أن یتبع تسلسالً منطقًیا لمراجعة الجولة الحالیة باإلضافة إلى المشكالت 

ذات الصلة بحیث یمكن االستفادة من ذلك في تطویر السیاسات عبر عملیات المجتمع 

 .GNSOالمستندة إلى 

ي أن جدولة عملیة وضع السیاسات الحالیة قد إلى التخوف المتمثل ف GACوتشیر 

یعرض ھذا التسلسل المنطقي للخطر، وربما یؤدي إلى أعمال وضع سیاسات لیس لھا 

 أي وصول إلى غالبیة البیانات الحدیثة والبیانات الشاملة وتحلیلھا.

 برجاء المتابعة. حسًنا.

لس لضمان إجراء تقییم على تقدیم المشورة السابقة للمج GACوتشدد  سأتابع القراءة.

الجدیدة، مع األخذ في  gTLDصحیح لكافة الجوانب ذات الصلة ببرنامج نطاقات 

االعتبار التعقیبات المقدمة من سائر أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى أن تطویر 

 جوالت مستقبلیة یجب أن یكون مستنًدا إلى استنتاجات ھذا التقییم.

 إضافتھا بناًء على طلب مقدم من ممثل باكستان. وتم والفقرة التالیة ھي نص جدید.

المشورة إلى مجلس اإلدارة إلعطاء أولویة خاصة إلنماء  GACتقدم  وھي كما یلي:

 ورفع مستوى الوعي بالمناطق المھمشة وتسھیل الطلبات المقدمة منھا.

وباإلشارة  ولكن ھناك بعض التغییرات البسیطة على ھذه الفقرة. وسأتابع قراءتي لذلك.

على الرغم من ذلك ببذل الجھود من  GACإلى ھذه المخاوف، سوف یقوم أعضاء 

ومع الدعم المقدم من  أجل المشاركة في عملیات مفتوحة مثل عملیات وضع السیاسات.

إلى توفیر التعقیبات على كافة  GACالمستقلة، فسوف تسعى  GACأمانة سر 

المستقبلیة في مرحلة مبكرة  gTLDاألعمال ذات الصلة حول سیاسات نطاقات 

وفي ضوء أعباء العمل اإلجمالیة للمجتمع،  باإلضافة إلى المراحل الالحقة المتصلة.

 إلى أھمیة توفیر ما یكفي من الوقت لتحقیق المشاركة المناسبة. GACتشیر 
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أن ھذا ھو ما نعتزم وما فعلناه ھو أننا كنا قمنا بتصغیر النص واإلشارة في النھایة إلى   الرئیس شنایدر:

 وھذه ھي التغییرات التي أضفناھا. القیام بھ ولكننا بحاجة إلى وقت كاف للمشاركة.

 ھل یمكننا قبول ذلك الجزء؟ ھل ثمة أیة تعلیقات؟

 شكًرا لكم. حسًنا.

 القسم التالي.

أحاول أن أتذكر ما إذا كنا أجرینا بعض التغییرات من أجل تجنب قراءة كل شيء حتى 

 ب المترجمون بالجنون ألن النص كبیر وستتم قراءتھ في ثواٍن قلیلة جًدا.ال یصا

 --وھذا الجزء الذي تم تعدیلھ، ھو الجزء األخیر 

 

وتتعلق الفقرة التالیة بتقریر مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة لخدمات  نعم.  توم دیل:

 GACتقدم  الخصوصیة والوكیل وھي الفقرة المعروضة على الشاشة وھي كما یلي:

في المشورة المحتملة  GACالمشورة لمجلس اإلدارة لتمدید الجدول الزمني لكي تنظر 

حول ھذه المشكالت المھمة والمتعلقة بالسیاسة العامة والمطالبة بأن یجتمع مجلس 

قبل النظر في اعتماد التقریر النھائي لعملیة تطویر السیاسات  GACاإلدارة مع 

رقم  ICANNوسوف یكون اجتماع  خصوصیة والوكیل.لمشكالت اعتماد خدمات ال

 فرصة مناسبة للنظر في ھذه المشكالت باستفاضة. 56

 

 ھل تتفقون معي؟ حسًنا.    الرئیس شنایدر:

 ھل توجد أیة اعتراضات؟

 نعم، ممثل إسبانیا. --إن لم یكن األمر كذلك، دعونا ننتقل إلى 
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 اإلدارة قد وضع موعًدا نھائًیا لكي نقوم بإصدار المشورة.ال أتذكر إذا ما كان مجلس   ممثل إسبانیا:

 في المشورة. GACونحن نطلب منھم تمدید الجدول الزمني لكي تنظر 

 

أعتقد أّنھ یقصد الموعد النھائي لفترة التعلیق العام والتي تختلف عن الموعد  نعم.  الرئیس شنایدر:

 النھائي المحدد لنا.

یجب علینا إعادة صیاغة الفقرة ونقول بأننا سوف نقدم ھل  إذن فما عسانا أن نفعل؟

 رجاًء یا ألیس قومي بمساعدتنا في ھذا األمر. --ولكن حینھا  المشورة؟

 

 الموعد النھائي لفترة التعلیق العام محدد في السادس عشر من شھر مارس.  ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

تقدیم المشورة بشأن التقریر النھائي ولكنھ لم یحدد  GACفقد طلب مجلس اإلدارة من 

 موعًدا نھائًیا لذلك.

 

 GACھل ینبغي تقدیم مشورة لمجلس اإلدارة للسماح بوقت كاٍف لكي تنظر  --ینبغي  الرئیس شنایدر:

 في المشورة حتى نتخلص من مشكلة الجدول الزمني؟

 

 أجل، نعم. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي: 

 

في  GACلكي تنظر  --ونأمل أال نضطر لتغییر  --للسماح بوقت كاٍف  حسًنا. شنایدر: الرئیس 

  المشورة.

ھل یبدو  ھل تتفقون معي؟ عذًرا. من الناحیة اللغویة؟ --أقصد  --ھل یبدو ذلك منطقًیا 

 أعتقد أن ذلك صحیًحا، ألیس كذلك؟ ذلك منطقًیا، وھل یبدوا متماسًكا؟
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  ا لممثل إسبانیا على طرح ھذا األمر.شكرً  --ھل یمكننا  حسًنا.

  ال أرى أیة اعتراضات. حسًنا. ھل تتفقون معي؟

 ھال انتقلنا إلى الجزء التالي.

 

والنص  قدم تلك التعدیالت ممثلو نیوزیلندا والوالیات المتحدة وإسبانیا. شكًرا لك. توم دیل: 

 GACلي، "تقدم موجود تحت عنوان جدولة العمل وإدارة أعباء العمل وھو كما ی

المشورة لمجلس اإلدارة بشأن قلقھا من أنھ ال یزال ھناك عدد كبیر من برامج العمل 

 GACباإلضافة إلى تضمینات كبیرة ألعباء العمل بالنسبة لـ  ICANNالمتزامنة عبر 

على سبیل المثال، فإن المراجعات الحالیة حول الجولة األولى من  والمجتمع األوسع.

واالستعداد للجوالت التالیة باإلضافة إلى مجموعة واسعة من األعمال  gTLDنطاقات 

قد استمرت دون تعدیل على الرغم من األعمال ذات  WHOISحول مشكالت 

  .IANAاألولویة العلیا الناتجة عن عملیة انتقال دور اإلشراف على 

ة بضرورة النظر في األولویات المختلفة لكل من المنظمات الداعم GACوتقر 

من مجلس اإلدارة تسھیل حوار في اجتماع  GACوتطلب  واللجان االستشاریة.

ICANN  بین سائر المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة فیما یخص  56رقم

األعمال التي تتطلب تعقیبات المجتمع على أن تتم جدولتھ وإدارتھ بمعرفة مجتمعات 

السیما للمشكالت ذات االھتمام الواسع  المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة المعنیة،

 عبر المجتمع ككل.

أن المراجعة المشتركة لكل من المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة  GACوترى 

سوف تسمح لمجلس اإلدارة بإجراء تقییم أفضل لمستوى األعمال المتزامنة التي یمكن 

أوالً على اعتبارات  ما یلي:ویجب أن یشتمل ھذا الحوار على النظر فی للمجتمع إدارتھا.

كیفیة الموازنة بین أولویات المجتمع، وثانًیا كیف ستتمكن ھذه العملیة من مضاعفة 

 مشاركة المجتمع في عملیات تطویر السیاسات".
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  شكًرا لك.   الرئیس شنایدر: 

 GACأعتقد بأنھ ال مانع من حذف الفقرة األولى التي تقول، "تقدم  ولدي تعلیق واحد.

من مجلس اإلدارة، حتى ال  GACمشورة لمجلس اإلدارة" ولن أقول حینھا تطلب ال

إذا طلبنا من مجلس اإلدارة، فھل یعتبر ذلك نوًعا من تقدیم  --یقوم أحد بطرح السؤال 

ولن یغیر ذلك أي شيء في جوھر  المشورة أم ال، فقط لكي نتجنب ذلك األمر.

 ھذا ھو اقتراحي. الموضوع.

 ى أسفل، مرة أخرى، عند جملة تقدم المشورة للمجلس لتسھیل.إذا انتقلنا إل

 

 حسًنا.    توم دیل: 

 

 ھل یمكننا قبول ذلك، ممثل إیران؟ ھل تتفقون معي؟   الرئیس شنایدر: 

 

  ال بأس. نعم.   ممثل إیران: 

ما  .IANAھل یمكنك العودة إلى الفقرة السابقة والتي تتحدث عن عملیة االنتقال في 

 ما الذي نقولھ ھنا بالتحدید؟ ھل نحن نوجھ انتقادات؟ نقولھ بالتحدید؟الذي 

 

ال، فھي مجرد انعكاس ألعباء العمل الذي  لم توجد أیة تغییرات في الفقرة السابقة. الرئیس شنایدر: 

 بل ھذا مجرد واقع. ولیس ذلك انتقاًدا ألحد. .IANAتسببت فیھ عملیة االنتقال في 

 ل ذلك؟ھل یمكننا قبو حسًنا.

 لذا، ھل یمكننا اعتبار ھذا البیان متفًقا علیھ؟ وھذا كل شيء بشكل أساسي. حسًنا.
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 --النص الذي تم تصغیره    ممثل إیران: 

 

 آسف، إذا فاتني ذلك. النص الذي قامت مجموعة العمل بتصغیره. أجل. الرئیس شنایدر: 

 

 لك.شكًرا  ھناك نصین تم تصغیرھما. من فضلك.   ممثل إیران: 

 

  ھل أرسلتھما إلى توم؟ حسًنا.   الرئیس شنایدر: 

  فلنمنحھ دقیقة للقیام بذلك. حسًنا.

  ھل قمت بفعل ذلك بالفعل؟

  فلنمنحھ دقیقة للقیام بنسخ/لصق النص. ھل توافقون؟

 كیف یمكنني أن أنسى ذلك؟

 

 والقانون الدولي. وھذه الفقرة تتعلق بمجموعة العمل المعنیة بحقوق اإلنسان حسًنا. توم دیل: 

الختصاصات مجموعة عمل حقوق  GACویقول النص، "بعد مصادقة اجتماع 

، ستقوم المجموعة بوضع 2016مارس  9) في HRILWGاإلنسان والقانون الدولي (

 6وتلقى االجتماع أیًضا تحدیًثا حول التوصیة رقم  خطة عمل بنھایة شھر أبریل.

عزیز المساءلة من رئیس المجموعة، بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمعات لت

لیون سانشیز، وفي ھذا االجتماع، قدمت مجموعة العمل عبر المجتمعات معلومات 

 الحترام حقوق اإلنسان. ICANNحول المسؤولیة االجتماعیة والمشتركة لمؤسسة 
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بدون أعتقد أن ذلك النص أقصر بكثیر عن النص السابق، ویسرني أن أوافق علیھ  الرئیس شنایدر: 

  إجراء مناقشات إضافیة.

 أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم.

 --دعوني  ھنري؟ اآلن، ننتقل للجزء التالي.

 

یشرفني مساعدة ممثل المملكة  --ھذا أیًضا اآلن  شكًرا جزیالً لك، سیدي الرئیس. ممثل نامیبیا: 

وأظن أن  ا.المتحدة، فلقد تركوا لنا سوًیا أمر ضبط اللغة، لذلك سأقوم بمساعدتھم أیضً 

عام  --مارس  9نوع آخر من اإلضافة، فھل تقصدون بـ  --ذلك مجرد نوع من 

 ، وأرجو التوضیح.2016أم عام  2020

 

  أعتقد بأننا من الممكن إضافة العام، وحتى نكون أكثر وضوًحا فنحن نقصد ھذا العام. الرئیس شنایدر: 

 حسًنا. شكًرا لك ھنري.

  متي بإرسال النص؟ھل ق ھل أنتي موجودة؟ ألیس؟

 حسًنا، فلننتظر توم لیقوم بعرضھ.

 --ألیس، لم یتمكن توم من إیجاد 

 

 --أرجو أن تخبروني أي النصوص     توم دیل: 

 

 أجل. قم بإرسالھ مرة أخرى. --ما األمر    الرئیس شنایدر: 
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 نعم، عذًرا.    توم دیل: 

 

  أیًضا؟ GACھل قمت بإرسالھ إلیھ فقط أم إلى قائمة    الرئیس شنایدر: 

 ربما یكون ھذا النص موجوًدا في ملف آخر. .GACنعم، لقد أرسلھ أیًضا إلى قائمة 

 

 ال.    توم دیل: 

 

 ھل یحدث نفس الشيء؟ ال؟   الرئیس شنایدر: 

  ھل النص قصیر للغایة لتقرأه بصوت مرتفع؟

 فلنقم بذلك. حسًنا.

 

تواصل مجموعة عمل السالمة العامة  لقد اختزلت األمر في الفقرة األولى فقط.  ألیس مونیوا:

)PSWG.تركیزھا على األنشطة العامة المختلفة المتعلقة بالسالمة ( 

 

 برجاء قراءة النص ببطء. برجاء قراءة النص ببطء.   الرئیس شنایدر: 

 

كیزھا على األنشطة العامة ) ترPSWGتواصل مجموعة عمل السالمة العامة (  ألیس مونیوا:

المختلفة المتعلقة بالسالمة، ویشمل ذلك حمایة العمالء ونظام اسم النطاق ودقة 

WHOIS  لعناوینIP  باإلضافة إلى التواصل مع مجموعات أصحاب المصلحة في

ICANN. .ھذا كل ما في األمر 
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أسئلة أو تعلیقات أو نقاط خالف ھل ثمة أیة  أعتقد أن ھذا كل ما في األمر. حسًنا. الرئیس شنایدر: 

 ال، ممثل إسبانیا. أخیرة؟

 

 حسًنا. --أم یوجد ذلك في  ھل یمكن أللیس تكرار ھذا مرة أخرى؟    ممثل إسبانیا:

 

 حسًنا. فھذه فقط ھي الفقرة األولى. ال یوجد أیة تغییرات أساًسا. الرئیس شنایدر: 

 حسًنا. ھل تتفقون معي؟

 المتحدة.ممثل المملكة  نعم.

 

بالنسبة للفقرة التي ذكرتھا للتو، كنت أتساءل إذا كان بإمكانكن عرضھا على  عذًرا. ممثل المملكة المتحدة: 

ألنھ كان ھناك سطر واحد في الجزء العلوي من  الشاشة مرة أخرى للحظة واحدة.

مناسًبا  الفقرة التي تتعلق بتواصل المجموعة مع بقیة المجتمع والذي أعتقد بأنھ قد یكون

 إلدراجھ.

 

 أخبرنا أي جزء تقصد من فضلك.   الرئیس شنایدر: 

 

مشاركة في  PSWGفي الجزء الذي یقول، وقد كانت مجموعة عمل السالمة العامة  ممثل المملكة المتحدة: 

ویشمل ذلك ما  ICANNومراجعات  GNSOالعدید من عملیات وضع سیاسات 

 ھذا الجزء فقط. الوكیل.یتصل بمشكالت اعتماد خدمات الخصوصیة و
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ولذلك ال أشعر بارتیاح شدید لھذا  لن یحدث شيء إذا قمنا بإضافة تلك الفقرة أیًضا. الرئیس شنایدر: 

واآلن لدینا  إذا كان األمر ذا أھمیة، دعونا نبقیھ أیًضا، إن لم یكن ھناك مانع. األمر.

 حسًنا. الفقرة األولى والثانیة.

 ممثل إسبانیا. حسًنا.

 

ألیس  -- NROبعد التفكیر لثانیة، توصلت إلى عدم ذكر االجتماع مع منظمة  عذًرا. ممثل إسبانیا: 

 كذلك؟

 

 ال.   الرئیس شنایدر: 

 

 أعتقد أن ھذا األمر یستحق ذكره.   ممثل إسبانیا: 

 

 كان ھناك طلب لتصغیر النص.   الرئیس شنایدر: 

 

 --قد ذكرت اجتماعاتھا مع  ولكن مجموعات العمل األخرى   ممثل إسبانیا: 

 

وقررت ألیس تخطي فقرتین من  لقد اختصروا ثالثة فقرات في فقرة واحدة. أجل. الرئیس شنایدر: 

وسیتم ذكره  وھذا األمر لن یسبب أي اختالف كبیر. الثالثة لتبقي على فقرة واحدة فقط.

 نستغرق دعونا ال ویعرف األشخاص الذین حضروا ذلك األمر. في محاضر االجتماع.

  مزیًدا من الوقت في ھذا الجزء.

 تفضلي یا ألیس رجاًء بتقدیم مقترحاتك النھائیة.
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 ھذا كل ما في األمر. .NROسأكون سعیدة للغایة إذا أضفنا جملة التقینا مع منظمة  ألیس مونیوا: 

أیًضا ورشة عمل مشتركة مع منظمة  PSWGعقدت مجموعة عمل السالمة العامة 

NRO.  ما في األمر.ھذا كل 

 

وال نرید أن نكتشف أنھ ھناك تغییر في جوھر الموضوع، ألیس  فلنقم بذلك. حسًنا. الرئیس شنایدر: 

 حسًنا. حسًنا. كذلك؟

ولكن أعتقد أننا یمكننا قبول البیان كما ھو وبصرف النظر عن ھذه  ولكننا سنھتم بذلك.

 التفاصیل.

شكًرا جزیالً على  ففقد كان یوًما طویالً. وبذلك نكون قد انتھینا من أعمال ھذا الیوم.

  بقاءكم معنا.

أعتقد أن ھناك حافالت لنقلنا إلى مأدبة العشاء من  لدي سؤال لوجستي، ولیس لغوي.

ھل لدى أي شخص فكرة عن ھذا  ولم یتم ذكر مكان وزمان مغادرتھا في الدعوة. ھنا.

 جولیا. نعم. الموضوع؟

إذا  --ھل توجد أي حافلة أخرى  ؟07:00لساعة ا في أي وقت؟ من مركز المؤتمرات.

أم  وصلنا إلى ھناك في الساعة السابعة والنصف، ھل سیكون ھناك أي حافالت متبقیة؟

نعم، ستغادر الحافالت من الساعة السابعة  ھل علینا الوصول في ھذا الموعد بالضبط؟

لوحید الذي لم یكن أعتقد أنني لست ا شكًرا على ھذه المعلومة. وحتى الساعة الثامنة.

  أراكم غًدا. أراكم مساًء. یعرف تلك المعلومة.

لدینا عدد من القضایا المھمة، واألمور الداخلیة  --كما أدركنا مرة أخرى  --لدینا عدد 

 وشكًرا لجمیع الحضور. وشكًرا للمترجمین الفوریین. شكًرا لكم. لمناقشتھا غًدا.
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 [نھایة النص المدون]


