
 AR  الصباحیة لیوم األربعاء GACجلسات  –مراكش 

 

. رغم أن التدوین النصي دقیق إلى حد كبیر، فقد wordدوین النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف مالحظة: فیما یلي المخرجات الناتجة عن الت
یكون غیر مكتمل أو غیر دقیق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غیر المسموعة والتصحیحات النحویة. وُینَشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف 

 رسمي.الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل 

 الصباحیة لیوم األربعاء  GACجلسات  –مراكش 
 م بتوقیت غرب أوروبا 12:30ص إلى الساعة  10:00من الساعة  – 2016مارس  09األربعاء، 

ICANN55 مراكش، المغرب | 
 

 

لقد انتھینا من بعضھا ولیس  لم ننتھ من جمیع أعمالنا حتى اآلن. رجاًء تفضلوا بالجلوس.  الرئیس شنایدر:

 كلھا.

تراحة لقد توقعنا فترة اس في الواقع، لقد عكسنا ترتیب اثنین من المقاعد. ا لكم جمیًعا.شكرً 

لتناول القھوة، ولكن بالطبع یوجد بندا ھام كان مقررا طرحھ قبل استراحة القھوة والذي 

یتوجب علینا یجب قضاء قلیل من الوقت في مناقشتھ والتفكیر في المستقبل القریب، وھو 

 أمانة اللجنة االستشاریة الحكومیة المستقلة.بطبیعة الحال 

وھذا، بطبیعة  ICANNلدینا دعم من العاملین في  وكما تعلمون، لدینا أمانة مھجنة.

الحال، یلقى تقدیر كبیر للغایة عالوة على أنھ مفید للغایة وضروري لكم، وباإلضافة إلى 

التي نحصل علیھا من  ذلك، لدینا دعم من األمانة المستقلة، وھي الخدمات المقدمة

وھذا لھ قصة طویلة نوعا  --وقمنا  المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر من أسترالیا.

ولن أخوض في التاریخ، ولكن أعتقد أننا نتفق جمیعا على أن ھذا النموذج الھجین  ما.

ي من األمانة ھو ما تحتاج إلیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة وما سنحتاج إلیھ أیضا ف

ولقد كان لدینا، في بوینس آیرس، إذا لم أكن مخطئا، وبعد ذلك في دبلن، لقد  المستقبل.

أجرینا بعض التقییم المبدئ بعد عامین، أكثر أو أقل من عامین، وأننا نحظى اآلن بدعم 

من المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر باعتبارھا جزء مستقل من األمانة الھجینة، 

تقییم سریع وتبادل وأعتقد أن الجمیع یتفق أن ھذا العمل التي تقوم بھ التي أجرت أول 

لتقاریر ا المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر ذات قیمة كبیرة للغایة بالنسبة لنا جمیعا.

المختصرة والخدمات التي تقدمھا لنا ھنا من كتابة وصیاغة البیان الرسمي وكتابة النص 

 تى نتمكن من إجراء التعدیالت والمناقشة، وما إلى ذلك.وإعداده وتقدیم مقترحات ح

وھناك قائمة طویلة من األمور التي یقوموا بھا من أجلنا ألنني أعتقد أنھ ال یوجد أحد 

 یرید أن یغیب في المستقبل.
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ھم ف ولكنكم بالطبع تعلمون، أو أتمنى أن تعرفوا، أن ما یقوم بھ األمانة لیس بدون مقابل.

وكان لدینا فرصة كبیرة أن  لى كسب العیش من العمل الذي یقدمونھ لنا.جمیعا بحاجة إ

والذین التزموا من خمس  --النرویج والبرازیل وھولندا  --لدینا ثالث جھات مانحة 

فقد أنفقوا مبالغ كبیرة من المال، كل واحد منھم،  بتمویل األمانة المستقلة. --سنوات بدعم 

وأعتقد أنھ من اإلنصاف أن ندرك  فید من ھذه األمانة.لكي یقدموا لنا الفرصة لكي نست

جمیعا حقیقة أننا جمیعا نستفید من األمانة، وأنھ یجب علینا جمیعا، بطریقة أو بأخرى، 

ھ كما أننا نعلم أن أن نساھم أیضا في تمویلھا، كل وفد حسب اإلمكانات التي تتوافر لدیھ.

على حد سواء لدعم شیئا من ھذا لیس من السھل على الجمیع تخصیص بعض الموارد 

القبیل، ولكن لدینا جمیعا مصلحة مشتركة، وأعتقد أنھ ینبغي علینا أیضا نتقاسم عبء 

ال یمكننا االعتماد على ثالث دول لتمویل األمانة وحدھا  --وأعتقد أنھ  الدفع لھذه األمانة.

 لیھ داخلیا في المناقشاتال یمكننا القیام بذلك وإضفاء الشرعیة ع --أعتقد أنھ  إلى األبد.

الوطنیة الخاصة بھم، كما إن ھذا األمر لن یكون طبیعیاً إذا استمر الحال على ھذا المنوال 

 إلى األبد.

سمعنا بعض التصریحات وبعض التأكیدات  --ولحسن الحظ، أن لدینا اآلن بالفعل بعض 

 --ینضموا إلى  أن أعضاء آخرین في اللجنة االستشاریة الحكومیة قد انضموا أو سوف

حیث لدینا دولة البیرو، التي تسھم في التمویل والمفوضیة  المشاركة في تحمل ھذا العبء.

األوروبیة، التي أعلنت یوم االثنین أنھا سوف تساھم في التمویل؛ وحكومة بلدي، 

وأنا أعلم أن الدول األخرى تناقش  سویسرا، التي أعلنت أنھا سوف تساھم في التمویل.

لذلك أعتقد أنھ إذا كانت لدیكم الرغبة في تحقیق استدامة ھذا  ة في ھذا األمر.المشارك

األمر، علینا بقدر ما نستطیع توزیع العبء على أكبر عدد ممكن من المشتركن في تحمل 

دعنا نقول  --أود أن أعطي الكلمة للمانحین، حتى یشرحوا لنا  --وربما  ھذا العبء.

المانحین المؤسسین لھذا، حتى یمكنھم شرح  --التمویل الجھات المانحة التقلیدیة، و

ومن ثم، نحن بحاجة إلى تحقیق فھم واضح حول  وضعھم الحالي وكیف یبدو ھذا الوضع.

من المجموعة  --من خالل  --الشروط المطلوبة للحصول على الدعم متواصل من 

غرات یكون ھناك ث األسترالیة للتحسین المستمر وكیفیة ضمان التمویل المستدام حتى ال

 في توفیر ھذه.
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لتقدیم الخدمات، عالوة  ACIGمع األخذ في االعتبار أیضا أن عبء العمل والطلب من 

وفي النھایة، إنھ أمر  على دعم مجموعات العمل وغیرھا من األمور، آخذ في االزدیاد.

تحسین سترالیة للفاألموال التي لدینا، یمكننا أن ننفقھا، ومنحھا للمجموعة األ بسیط للغایة.

وكلما  فكلما كان لدینا المزید من المال، سنحصل على المزید من الخدمات، المستمر.

یط إن األمر بس كانت األموال التي بحوزتنا، ستقل بالتبعیة الخدمات التي نحصل علیھا.

إنھا معادلة بسیطة إلى حد ما أن ھذه األمور یجب أن تكون متزامنة. خالف  --إلى حد ما 

 ك، لن تسیر األمور على ما یرام.ذل

 شكرا لك، أورنلف. النرویج. --لذلك ربما      

 

أردت فقط أن أقول بعض الكلمات من جانب الجھات المانحة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  المتحدث باسم دولة النرویج:

 و، أرجو، من ھولندا والبرازیل، متابعة ما سأقولھ.

نھ مما ال شك فیھ أن أمانة اللجنة االستشاریة الحكومیة أ --وكما قلت، أعتقد أنھ لیس 

تقوم بدورھا ولدیھا ھدف فیما یتعلق بالقرار الذي اتخذتھ اللجنة االستشاریة الحكومیة قبل 

وفي تقدیرنا، أننا سنحصل على ما  خمس سنوات أن یكون لدیھا أمانة ھجینة مستقلة.

 میة.نرید وما تحتاج إلیھ اللجنة االستشاریة الحكو

وكما ناقشنا وسمعنا، ثمة المزید والمزید من األنشطة المستقبلیة، عملیة وضع السیاسات، 

وتحتاج قیادتنا والرئیس ونواب الرؤساء، إلى الدعم  والقضایا التي سیتم مناقشتھا.

للتحضیر لالجتماعات، وخالل ھذه االجتماعات، وفیما بین االجتماعات والعمل بین 

ونحن، من الجانب  مما ال شك فیھ بحاجة ماسة إلى األمانة العامة.لذلك نحن  الجلسات.

النرویجي، سعداء للغایة بما رأیناه وما حصلنا علیھ مقابل األموال التي ساھمنا بھا في 

 األمانة العامة.

وأقول، كما قال رئیسنا، منذ خمس سنوات اتخذت اللجنة االستشاریة الحكومیة قرارا 

ولقد التزمت النرویجي لمدة خمس سنوات بتمویل ھذه األمانة  عامة.بإنشاء ھذه األمانة ال

ولكننا غیر قادرین على مواصلة مستوى التمویل الحالي  العامة بمساندة البرازیل وھولندا،

 لألمانة بعد تلك السنوات الخمس.
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لذلك، وبالتالي، نحن ھنا لكي نناقش ذلك، لكي نكون واضحین بشأن ھذا، إننا بحاجة إلى 

لدان أخرى أو مجموعة من الدول للمضي قدما وأن یكونوا جزءا من تمویل األمانة ب

 العامة وأن یكونوا قادرین على االستمرار وإال فإننا لن نكون قادرین على دعم األمانة.

لذلك نشعر بغایة االمتنان أن المفوضیة األوروبیة وبیرو وسویسرا قد أعلنت أنھا 

مرار األمانة، كما أننا سنشجع الحكومات ومجموعة من ستخصص األموال الالزمة الست

 الدول األخرى لالجتماع ومناقشة كافة االحتماالت لكي یكونوا قادرین على تمویل ھذه األمانة.

وأعتقد، أیضا، أن الخدمات التي نحصل علیھا من األمانة توضح أن، مع إعداد التقاریر، 

ین عن الدول من المشاركة في جمیع وما إلى ذلك، أنھا تمكننا كحكومات أو ممثل

 المناقشات، وتناول كافة القضایا.

لذا، ثمة حاجة ضروریة للغایة  .ICANNوھي تتضمن عدد من األنشطة التي تجري في 

لوجود تلك األمانة حتى نتمكن من المشاركة بطریقة إیجابیة وفعالة في جمیع ھذه 

 العملیات.

نت الدول المانحة األخرى الموجودة ترید تقدیم لذلك أعتقد أنني سأتوقف ھنا، وإذا كا

 إضافة لذلك، أرجو التفضل، شكرا لكم.

 

 شكًرا لِك، ممثلة النرویج.  الرئیس شنایدر:

 ممثل البرازیل.

 

إننا نتفق تماما على معظم األمور والنقاط التي أثیرت من قبل  شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل البرازیل:

 النرویج.

ت التي صدرت في ھذا االجتماع من قبل المفوضیة األوروبیة وتشجعنا اإلعالنا

ونعتقد أنھ من الضروري توسیع قاعدة المانحین من أجل ضمان  وسویسرا، والبیرو.

 استدامة التمویل لألمانة.
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ولن أكرر ما قیل، ولكن أود أیضا أن أؤكد على األھمیة التي نعلقھا على العمل الذي 

د أعطتنا الفرصة من حیث القدرة على المشاركة في مناقشات فق قامت بھ األمانة العامة.

ICANN. 

 ونعتقد أن األموال التي تم استثمارھا في ھذا األمر قد استثمرت بشكل جید للغایة.

وأود أن أشیر، في سیاق معین یتعلق بالبرازیل، إلى أن المساھمة القادمة من البرازیل ال 

نترنت البرازیلیة التي تعتبر الحكومة جزء منھا مع تأتي في الواقع من لجنة توجیھ اإل --

لذلك تبارك الحكومة باعتبارھا جزء من ھیئة أصحاب  غیرھا من أصحاب المصلحة.

المصلحة المتعددین إمكانیة استخدام الموارد من لجنة توجیھ اإلنترنت البرازیلیة لدعم 

 األمانة.

كبیرا للغایة علینا والتي بالتأكید ال  ولكن أدى ھذا، كما في حالة النرویج، إلى وضع عبئا

لذلك، سیتطلب ھذا األمر إجراء مزید من  یمكن أن یستمر في السنوات القلیلة المقبلة.

ولكن الشيء الوحید الذي یمكننا أن نؤكده، أننا ربما أو بالتأكید  المناقشات داخل اللجنة.

وفي ھذا الصدد، كان  لن نكون قادرین على الحفاظ على نفس المستوى من المساھمة.

 اإلعالن عن توسیع قاعدة المانحین إلى حد كبیر موضع ترحیب في وضعنا الراھن.

ومرة أخرى، أود أن أشكر لجنة توجیھ اإلنترنت البرازیلیة على ھذا وأتوجھ بالشكر إلى 

السكرتیر التنفیذي للجنة على مشاركتھ في ھذا االجتماع، ھارتموت غلیسیر، والعدید من 

 ء مجلس اللجنة الذین منحونا شرف وجودھم في اجتماعنا والذین یتبعونا عن كثب.أعضا

وھذا دلیل آخر على ھذا النوع من الدور والنموذج الذي نتبعھ محلیا، وأننا سعداء للغایة 

 .ICANNلتقدیم الدعم في سیاق 

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیالً لمندوب البرازیل.  الرئیس شنایدر:

 .شكًرا ممثل ھولندا.
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أعتقد أنھم  وشكرا لكم أیضا، زمالئي من المانحین. نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل ھولندا:

 تحدثوا بشكل جید عن الوضع الراھن.

أعتقد أوال وقبل كل شيء، أود أن  ولكن ما أرید قولھ ینحصر فقط في أمرین إضافیین.

 أیضا غیر قادرة على تقدیمأؤكد أنھ سیكون لدینا فجوة مالیة في حالة أن تصبح حكومتي 

الدعم في السنة المقبلة بنفس المستوى، وھذا یعني أن التزامنا بالدعم لمدة خمس سنوات 

 سینتھي ھذا العام.

 وھكذا فإن ھذه الفجوة، بما في ذلك اإلسھامات الجدیدة، ستظل موجودة في العام المقبل.

ق العمل المكون من میشیل، توم، ثانیا، أرید أن أوكد على العمل الجید الذي قام بھ فری

 إنھ ولكني أیضا أود أن أضیف أن، كما قال الرئیس، أنھ نموذج ھجین حقیقي. وتریسي.

نموذج ھجین اتفق علیھ جمیع أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة في البدایة، والذي 

- ICANNیمكنھ أن یعمل فقط بالطریقة التي تتیح وجود فریق فني یتساوى مع جانب 

مما یؤدي إلى تحقیق توازن في  --أولوف، جولیا، كارین، وربما البعض اآلخر، حتى  -

وھذا ال یتعلق فقط  توزیع عبء العمل علینا في عضویة اللجنة االستشاریة الحكومیة.

، ولكن فیما یتعلق بكل أوجھ العمل الكثیر مما ھو ICANNبشأن عملھم الذي یرتبط مع 

ل مھمتنا، وإلى جانب ذلك، لدینا كافة التسھیالت التي لكي یسھ ICANNمطلوب داخل 

 ، مثل الترجمة والمرافق والنصوص المدونة، وما إلى ذلك.ICANNنحصل علیھا من 

اتنا وھي تسیر وفقا لرغب لذلك أعتقد أن ھذه الصیغة تعمل بشكل جید للغایة بالنسبة لنا.

 منذ بضع سنوات مضت كما اتفقنا.

أنھ یمكننا الحصول على نفس المستوى من الدعم بشأن العمل الذي لذلك أود أن أشیر إلى 

قامت بھ أمانة المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر بنفس المستوى الذي نحظى بھ 

 اآلن.

 شكًرا.
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أعتقد أنھ من المالئم اآلن التصفیق بحرارة للجھات المانحة الثالث  شكًرا لك، توماس.  الرئیس شنایدر:

ال نفكر في ذلك، ولكنھم استثمروا بشكل كبیر في تحقیق ھذا الدعم وتوفیر ألننا عادة 

 حیث أنھ أمر ھام بشكل أساسي. أشكركم جمیعا على ھذا، االستدامة لمدة خمس سنوات.

 [ تصفیق ]

وبھذا، وكما ذكرتم، فإن الوضع سیكون كالتالي، أن التمویل متاح حتى نھایة ھذا العام 

وتدخلت الجھات المانحة الجدیدة حیث كانت المبالغ التي  لیة.من الجھات المانحة الحا

ساھم بھا المانحین الرئیسیین الثالثة عالیة جدا، وكانت أعلى مما حصلنا علیھ من الجھات 

لذلك نحن حقا بحاجة إلى مشاركة ھذا العبء مع مانحین أكثر  المانحة اإلضافیة الجدیدة.

لمانحین الجدد لدینا، أصبح من األسھل على المانحین كلما ازداد عدد ا --كما أنھ  من ذلك.

كیف سندیر األمر على المستوى الوطني، ألنني أعرف كیف تجري  --الحالیین القول 

لقد دفعنا  ھذه األمور ألنني أیضا أطلب أموال من حكومتي، ویقولون لماذا علینا أن ندفع؟

 ماذا عن اآلخرین؟ ك؟لماذا علینا أن ندفع العام المقبل كذل العام الماضي.

وإذا لم نستطع توفیر مانحین آخرین لكي ینضموا إلینا، ثم فربما یعتقدون، أیضا، أن 

فإذا كنتم تستطیعون قول بأننا بدأنا األمر، وقد  األموال تذھب إلى صدیق لكم أو أیا كان.

ألمر با انضم إلینا البعض اآلخر، فإن ھذا سیكون أیضا بمثابة إشارة إلى أنكم ال تقومون

بمفردكم، ولكن في الواقع أن الجمیع یقدرون المؤسسة أو الخدمة التي تدعمونھا، مما 

یجعل من األسھل لكم في الواقع االستمرار في تلقي بعض األموال أو الحصول على 

لذا، ھذا ھو الدافع الواضح بشدة للجمیع،  موافقة أولئك الذین یتعاملون مع ھذه األموال.

وال تھم قیمة األموال التي یمكنكم المساھمة بھا، وال تھم القناة التي ستمر  لكل واحد منا.

 .ICANNحیث لدى البعض ترتیبات تمنع الدفع مباشرة إلى  من خاللھا ھذه األموال،

لدى و لذلك علینا إیجاد آلیة للقیام بذلك. --في حین لدى البعض اآلخر ترتیبات مباشرة 

مثال، فعلى سبیل ال تمد على القواعد القانونیة الخاصة بكم.اآلخر، آلیة تع --البعض اآلخر 

لدینا أیضا تحدیا یتمثل في أن لدینا أساس قانوني ال یسمح لنا بمجرد دفع المساھمات 

المالیة ألن ذلك من شأنھ أن یكون بمثابة دعم في حین أنھ لیس لدینا أساس قانوني للقیام 

كما أن لدینا تحدیات إداریة، ولكن إذا  إلى ذلك.بذلك، لذا علینا أن نجد وسیلة أخرى وما 

توافرت اإلرادة السیاسیة، فستجدون حالً دائما، بغض النظر عن المسار الذي سُیتبع، 
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والذي سینتھي بھ المطاف في الواقع بالمساھمة في المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر 

  ذا واضح.وھ وسنجد وسیلة لذلك. حتى یتمكنوا من القیام بعملھم،

إذا توافرت اإلرادة السیاسیة، فلن یكون ھناك عبء  --وبذلك لن یكون ھناك أي عبء 

لذلك ال یھم قیمة المبلغ الذي یتم المساھمة بھ، ألننا بحاجة إلى  فعلي ویمكن القیام بھ.

وال  مزید من األسماء من حیث األعضاء الذین یقولون، نعم، أنا سعید بتقدیم ھذا الدعم،

وقد یقول البعض أننا  وأیضا ما ھي المدة المعنیة. حد للمبلغ الذي یتم المساھمة بھ.یوجد 

ألننا ال نعرف  وسوف نساھم لمدة عام واحد، ھذا العام في حالة تمكننا من تقدیم شيء.

وقد یقدم البعض اآلخر مساھمة بمبلغ معین على مدى ثالث  ما سیحدث في العام المقبل.

أي شيء یمكن أن نحصل سیتحول في نھایة  نوات، أیا كان.سنوات، على مدى خمس س

حسنا مرة أخرى، ھذه المعادلة  التي یتم توفیرھا لنا. --المطاف إلى الخدمات التي نحن 

 بسیطة إلى حد ما.

 أرجو التفكیر فیما أرجو التفكیر في األمر. لذلك، من فضلكم، ھذا یمثل دافع للجمیع.

قد یكون أیضا، مثل، على سبیل المثال، في حالة  انة.لألم --یمكن أن تسھموا بھ لـ 

البرازیل لیست في الواقع الحكومة، ھي من یشارك في الواقع، وھناك حاالت أخرى، 

ولكن ثمة شخص ما یعمل مع الحكومة ویمكنھ تحمل ھذا العبء على المستوى الوطني، 

بیئة أصحاب  ولدیھ مصلحة مشتركة في أن تعمل اللجنة االستشاریة الحكومیة في

قد یكون ھناك العدید من أصحاب  وذلك أیضا على المستوى الوطني. المصلحة المتعددین.

قد تكون ھناك مجموعة من البلدان التي لدیھا ھیكل حسب ما  المصلحة الذین یساھمون.

فإذا توافرت اإلرادة  مھما كان القناة. تعتقدون، ھیئة دولي أو إقلیمیة یمكنھا أن تساعد.

سیة، وإذا كنتم تعتقدون أن لدیكم الرغبة في االستمرار في االستفادة من األمانة السیا

الخاصة بنا بمستوى كاف، لذا أرجو التفكیر في ھذا األمر، والتحدث مع بعضكم البعض 

 .من ومساعدتنا على إیجاد وسیلة للحصول على ھذا على المستوى التالي من االستدامة.

 شكًرا جزیالً لكم.

 ة األوروبیة، ثم النرویج.المفوضی
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

فقط أرید أن أتوجھ بالشكر، إلى الجھات المانحة الحالیة والمستقبلیة وغیرھا، والقول بأننا 

 سعداء ألننا قادرین على المساھمة مالیا في أمانة اللجنة االستشاریة الحكومیة.

نت اللجنة االستشاریة الحكومیة أصغر من ذلك بكثیر، حیث كانت في الماضي، عندما كا

المفوضیة األوروبیة نفسھا تشكل أمانة اللجنة االستشاریة الحكومیة لبضع سنوات، لذلك 

ولكن اآلن، وكما ذكر سابقا، بما أن لدى اللجنة  كان لدینا التزام واضح منذ سنوات عدیدة.

من األعضاء، وبما أن القضایا التي نرید من اللجنة  االستشاریة الحكومیة المزید والمزید

االستشاریة الحكومیة معالجتھا تتزاید وأصبحت أكثر تعقیدا، أصبح من الضروري أن 

 یكون لدینا أمانة مستقلة.

فعلى سبیل المثال، یؤدي  --ولدینا اعتقاد أن األمانة المستقلة قادرة على تسھیل العمل 

یدة تشرح القضایا المطروحة والخیارات المتاحة أمام اللجنة تقدیم تقاریر موضوعیة ومحا

إلى تحسین فعالیة وتأثیر اللجنة االستشاریة الحكومیة إلى حد  --االستشاریة الحكومیة 

 كبیر.

لذا، فإننا نأمل أن یستوعب اآلخرین أھمیة وقیمة ھذا وأن یساھموا أیضا في المشاركة 

 نا مثل ھذه األمانة ذات األداء الجید كما قیل.في تحمل األعباء من أجل أن یكون لدی

حتى المبالغ الصغیرة، إذا جاءت من مجموعة متنوعة  أرید فقط أن أكرر ما قالھ الرئیس.

 من البلدان، فإنھا ستكون حاسمة في ضمان أن نحافظ على حسن أداء األمانة واستقاللیتھا.

 شكًرا.

 

 ة وھولندا واألرجنتین.لدي المملكة المتحد شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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شكرا لك، سیادة الرئیس وشكرا لكم والمانحین على تحدید المشكلة والدعوة إلى  نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

 تقاسم العبء، كما تقولون، بشكل واضح.

ولذلك تعد المملكة المتحدة أحد أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة الذین یناقشون ما 

الرئیس، وبالفعل بدأ النقاش على أعلى مستوى مع وزیر بالدي یوم  أشرتم إلیھ، سیادة

  االثنین، وأشار بالتأكید إلى أن اإلرادة السیاسیة سوف تساعد في ذلك.

 واآلن لقد تقبلت التحدي المتمثل فعال في توفیر األموال، كما تعلمون.

ي متأكد أن العدید وأقول ھذا ألنن لقد وضعت مخطط للتو لما أحتاجھ. --لذلك أرید فقط 

 .نحن نرشد اإلنفاق حیث نخضع لسیاسة التقشف. من الوزارات تعاني من نفس المشكلة،

لذا، لقد عرضت القضیة، كما تعلمون، على زمالئي  إننا نخفض في كل عام كمیة اإلنفاق.

كما تعلمون، تخصیص بعض األموال لتوفیر  --في الوزارة وفي وزارة المالیة عن 

 صندوق األمانة.ل --لتمویل 

 وربما لذلك أنا بحاجة إلى مجموعة من الوثائق، كما تعلمون، لكي أستطیع القیام بذلك.

 یواجھ العدید من الزمالء نفس الموقف.

  لذلك حددت للتو ما أحتاج إلیھ.

أعتقد، أوال وقبل كل شيء، أنني بحاجة إلى مراجعة طریقة أداء النموذج الھجین، لذلك 

لدیكم وثیقة تحدد، بمساعدة من الجھات المانحة، الجھات المانحة الحالیة، أتساءل إذا كان 

 طریقة أداء النموذج الھجین.

ثانیا، مراجعة طریقة أداء المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر في تقدیم خدمات 

ونحن نعلم جمیعا أنھم قاموا بعمل رائع، بالطبع، ولكني بحاجة إلى وثیقة تحدد  األمانة.

  ك.ذل

قد ل --أن  ثم ثالثا، أنا في حاجة إلى وثیقة تحوي خطة خمسیة مستقبلیة، كما تعلمون.

تحدثنا عن ھذا من حیث االستثمار وتقدیم الدعم اللجنة االستشاریة الحكومیة ومكانتھا ھنا 

 وبعض التطلع نحو األمام لدور األمانة في السنوات الخمس المقبلة. ،ICANNفي مجتمع 
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ط إلى تحدید مھام األمانة، لذلك أحتاج إلى قائمة من الوظائف وما إلى ذلك، أحتاج بالضب

وال أعرف إذا  مع بعض اإلشارات إلى المیزانیة التي یحتاجون إلیھا لكل وظیفة أساسیة.

ما  --فكما تعلمون، من  ثم، من الذي یتولى اإلشراف على النفقات. كان ھذا متاح بالفعل.

  اق األموال على نحو فعال وبأكبر قدر من الكفاءة الممكنة.ھي اآللیة التي تضمن إنف

كما تعلمون، ما الذي سنحصل  --إنھ نوع من اإلدراك  ما ھو؟ --ثم أحتاج حقا نوع من 

ھذا ھو ما، كما تعلمون، یقولھ األشخاص  علیھ في مقابل اإلسھام بأموالنا، كما تعلمون.

  ماذا ستجني المملكة المتحدة من ذلك؟" ؟"لماذا ننفق ھذه األموال في وزارة المالیة.

أننا ال نستطیع أن نؤدي عملنا ھنا  --ما أقصده، أستطیع وصفھ، كما تعلمون، أن ھذا ھو 

 دون دعم من األمانة، كما ال یمكن للقیادة القیام بعملھا، وما إلى ذلك، حسب ما تم وصفھ.

ط األساسیة، "ھذه ھي الفائدة لذلك أنا فقط بحاجة إلى نوع من الفھم، مجموعة من النقا

 التي ستعود على أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة بشكل فردي."

كما تعلمون، إن عملیات الحصول على موافقة للحصول على األموال  --حسنا، إنھا 

 لذا، ما أحتاج إلیھ ھو ھذا النوع من قائمة الوثائق. صعبة للغایة.

لمون، والمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر والجھات كما تع --وربما أنتم  --لذلك أنا 

وأود أن أمضي قدما في ھذا وأقدم لإلرادة  المانحة لدیكم بالفعل مجموعة تلك الوثائق.

 شكًرا. السیاسیة حسب ما قال وزیر بلدي، "نعم، بالتأكید، كم تحتاج؟"

 

ولكن بالطبع نحن نفھم  طیة إلى حد ما.أرى أن المملكة المتحدة منظمة بیروقرا شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أعني، لدینا ھذا التقریر األول عن بضعة اجتماعات سابقة حیث قمنا  --بالفعل ونحن 

بإجراء تقییم عن عمل المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر، ومن ثم نشعر بالتقدیر 

علق حالیا، فیما یتتجاه ما تم تسجیلھ من اللجنة االستشاریة الحكومیة، كما نقوم بتجمیع 

كیفیة تنظیمھ و، كما تقول، من الذي یشرف على  --بإجراءات، مثل طریقة العمل الفعلیة 

في الوقت الحاضر بین  --حیث یوجد عقد، بطبیعة الحال، بین  ھذا، وما إلى ذلك.

ألنھ ال یوجد كیان قانوني لدي اللجنة  ICANNالمجموعة األسترالیة للتحسین المستمر و
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وھذا العقد سیتم تجدیدھا أو استبدالھ بموجب عقد آخر من نوع  اریة الحكومیة.االستش

 لقد بدأنا بالفعل --سنبدأ في الواقع  وھذا أمر أخر سیتوجب علینا التعامل معھ. مختلف.

لذلك ثمة عدد من العناصر، بطبیعة الحال،  في التفكیر في اإلصدار التالي من ھذا.

وبالطبع یحظى ھذا األمر، كما أعتقد، بأولویة قصوى،  تحتاجون جمیعا إلى معرفتھا،

 لذلك نحن نعمل على ذلك اآلن.

 نعم، ممثل المملكة المتحدة، رجاًء.     

 

ما ھي الخیارات،  كیف یمكننا الدفع؟ ثمة نقطة واحدة لم أتحدث عنھا. شكًرا جزیال. نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

 شكًرا. فة ذلك أیضا.أحتاج إلى معر آلیات الدفع الفعلي؟

 

إلى المجموعة األسترالیة للتحسین  %50بطبیعة الحال، تعطیني المال وسوف أعطي   الرئیس شنایدر:

 المستمر، وسیتم استثمار بقیة المال للقیام بأشیاء جیدة لعائلتي وما إلى ذلك.

 [ ضحك ]

 

 ، ألیس كذلك.1958لدیك سیارة سیتروین    ممثل المملكة المتحدة:

 

 من كوبا ألنھا كبیرة إلى حد ما. 48ال، سوف استورد بلیموث   رئیس شنایدر:ال

 [ ضحك ]

عندما یتم إبرام العقد مع  یمكنني بصفة أساسیة شرح الوضع لك، في كلمتین. --ال، 

ICANN ستقوم ،ICANN  بالدفع مقابل الخدمات التي تقدمھا المجموعة األسترالیة

وھي غیر مھتمة  --تدفع فقط  ICANNقد، ولكن للتحسین المستمر ألنھم طرفي الع
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 ICANNباالشتراك في األمر لكن نظرا لعدم وجود أي كیان قانوني آخر، كان ھناك 

"فنحن"  فقط إذا حصلت على األموال منا. ICANNحیث تدفع  كطرف ثاني في العقد.

رة باشولكن توجد بعض األسباب التي تجعل من الصعب إرسال تلك األموال م المانحین.

، وأیضا ألسباب عملیة، بالنسبة للجھات المانحة، من  ICANNمن الجھات المانحة لـ

األسھل بالنسبة لھم دفع المال دفعة واحدة، ولكننا نفضل الحصول على الفواتیر منتظمة 

نعتمدھا بالموافقة، وعندما تتم  --من المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر والتي 

ولكن لیس ھذا ھو المبلغ لمدة عام كامل،  المال. ICANNاتیر، تسدد الموافقة على الفو

ي أننا وھذا یعن حیث یتوقف ذلك على الفواتیر التي تأتي بصفة أساسیة بعد كل اجتماع.

 یمكن للمانحین إیداع -أننا بحاجة إلى فتح حساب مصرفي حیث یمكنكم فعال  --فتحنا 

والتي تدفع بعد ذلك إلى المجموعة  ICANNرة لـاألموال فیھ وثم یمكنكم دفع مبلغ الفاتو

لك ولذ أتمنى أال یكون ھذا األمر معقد لدرجة تعوق الفھم. األسترالیة للتحسین المستمر.

من أجل الحصول على حساب مصرفي، تتمثل أبسط الحلول في إنشاء الجمعیة  --

ثة أشخاص السویسریة، وھي جمعیة بموجب القانون السویسري، ألنكم بحاجة إلى ثال

وبالتالي لن تكونوا مضطرین إلى تحمل عبء إداریا  لكي یتمكنوا من إنشاء ھذه الجمعیة.

وسوف یتحقق البنك من عدم وجود غسیل أموال، وإذا سارت األمور على ما  كبیرا.

 وكما أنھ یكون معفى من الضرائب. یرام، یمكنكم الحصول على حساب مصرفي.

ا قلت، تم إنشاء ھذا كأداة للسماح للمانحین في ذلك الوقت حسنا، ھذا ھو الوضع، ولكن كم

اعتمادا على األسس القانونیة وعلى األحكام الخاصة بكم، إذا  --إذا  بإجراء التحویالت.

توجد  فال كل شيء بمنتھى الشفافیة، --كنتم بحاجة إلى شيء آخر، فسیتم إنشاؤه وھذا ھو 

ى التأكد من أن أولئك الذین ھم على استعداد إننا بحاجة فقط إل أسرار في ھذه األمور.

للدفع یمكنھم أن یدفعوا بالفعل، من خالل أي طریقة تتطلب الشفافیة والوضوح، وإذا كان 

لدى أي شخص أسئلة أو بعض العناصر التي یمكن أن نرفقھا على الموقع اإللكتروني، 

 من إحاطتكم بھا علماً.سیتم تضمینھا باعتبارھا معلومات نقوم على إعدادھا حتى نتمكن 

لذلك سوف نضع أجزاء من شأنھا أن تصف أنشطة األمانة وكیفیة عملھا وما ھي الفوائد، 

وسوف ُتعرض وثیقة أخرى من شأنھا أن توفر بعض المعلومات عن كیفیة، على 

المستوى العملي، نقل األموال والرقابة على الخدمات والقیام بھا، حیث یتمتع ھذین 

  القدر من األھمیة، بطبیعة الحال. الجزأین بنفس
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 أتمنى أن یكون ھذا األمر واضحا بما یكفي ولكن لیس لفترة طویلة جدا.     

 لدي ممثل ھولندا.

 

وشكرا لكم، المملكة المتحدة، أعتقد أن  شكًرا لك، سیادة الرئیس. شكًرا لك، توماس. نعم.  ممثل ھولندا:

دعونا نقول األشیاء المختلفة التي تحتاجون  --األمر جدیر باالھتمام وھذا الشيء حیث 

  وكما أشار الرئیس، نحن نعمل على إعداد ھذه الوثیقة. إلیھا.

 --أحدھما  كما أود أن أضیف إلى ما قالھ توماس، أن الوثیقة ستحتوي على جزأین.

م ى أن یقدإل --دعونا نقول وثیقة الشق السیاسي، والتي تتطلب منكم في الواقع  --سیتعلق 

حول كیفیة عمل ھیكل،  والوثیقة الثانیة ستتعلق بالشق اإلداري، لإلدارة، وما إلى ذلك.

 ما ھي اإلدارة المالیة، مع من سنتواصل، وما إلى ذلك.

لذلك أعتقد أن وجھة النظر التي طرحھا ممثل المملكة المتحدة تتناسب بشكل جید للغایة 

 لكم.شكًرا جزیالً  مع واحدة من ھاتین الوثیقتین.

 

 لدي األرجنتین وبیرو. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أوال وقبل كل شيء، أود أن أشكركم، الدول المانحة والدول  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل األرجنتین:

كما أتوجھ بالشكر إلى موظفي المجموعة  المانحة الجدیدة، على مساھمتكم في األمانة.

على الجھد الكبیر الذي یقومون بھ، وعلى  ICANNاألسترالیة للتحسین المستمر و

التقاریر وكل أوجھ المساعدة المفیدة للغایة وجیدة جدا التي تقدمھا لنا من أجل اللجنة 

 االستشاریة الحكومیة ولمجموعات العمل.

سوف أتعھد یأن  --وكما سمعتم في األخبار، لدینا حكومة جدیدة في األرجنتین لذلك أنا 

من الحكومة، ولكن أعتقد أن الوثائق التي أوضحتھا المملكة المتحدة المساعدة  --أطلب 
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لي حیث یمكنني تو ستكون مفیدة للغایة، وبطبیعة الحال، لو صیغت باللغة اإلسبانیة.

أعمال الترجمة إذا لم تكن ستستغرق وقتا طویال ولكن الترجمة إلى اإلسبانیة ستكون 

لذلك لن أكرر ما قالھ  یف وكل تلك األمور.ألنھم سوف یسألون لماذا وك مفیدة للغایة.

 مارك ألنھ أسھب بصورة كبیرة في وصف التفاصیل.

 سؤال آخر.     

ھل یمكن أن  ھل من الضروري أن تكون المساھمة من مؤسسة ذات صلة بالحكومة؟

فثمة احتمال أن ترتبط  ھل من الممكن ذلك أم ال؟ تأتي المساھمة من القطاع الخاص؟

 كومة أو الحكومة نفسھا أو غیرھا من المؤسسات أو مصادر تمویل أخرى؟المؤسسة بالح

 شكًرا. وذكرتم أن المبلغ یمكن أن یكون أي قیمة.     

 

طالما أن األمور تتسم بالشفافیة والوضوح، فكل ما ھو قابل للتنفیذ، بطبیعة الحال، سیكون   الرئیس شنایدر:

ك عضو في اللجنة االستشاریة الحكومیة موضع تقدیر، لذلك األمر متروك لكم باعتبار

-بشأن تنظیم الوضع المناسب على المستوى الوطني أو على مستوى الدولي حول كیفیة 

 من ھم شركاؤك الذین سیشاركون في تحمل ھذا العبء. -

ن ولن یخبرنا أحد ع األمر متروك لنا. --نستطیع  األمر بالطبع في متناول أیدینا. --لذلك 

 بیرو؟ أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. ھذا األمر.كیفیة تنظیم 

 

 أود أن أتحدث باللغة اإلسبانیة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.    ممثل البیرو:

عندما تناولنا ھذه المسألة في اجتماع دبلن، قلت إن سأتولى معرفة كیف یمكن أن نشارك 

في البرازیل، ولقد انضممنا في ھذا الجھد في بلدي، وسوف اتولى األمر اقتداء بجیراننا 

 ھذا النطاق. .PEإلى قائمة المانحین وفق إمكانیاتنا وأیضا من خالل شركة أمناء السجل .
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 ةوأعتقد أن ھذا ھو النموذج الذي یمكن اتباعھ، كما یمكن لبلدان أخرى بنفس مستویات التنمي

-ن نتلقى الدعم نح االقتصادیة مثل بیرو اتباع ھذه الخطوات ویجب أیضا أن تفعل ذلك.

 نمن األمانة التي تتجاوز وظائف السكرتاریة، وتوجد عدد قلیل من األشخاص ھنا یستطیعو -

  من وقتھم لعمل اللجنة االستشاریة الحكومیة في عواصم بالدھم. %100تخصیص 

وبالنسبة لي، یجب علي أیضا تولي العدید من المسؤولیات األخرى، والعمل الذي تقدمھ 

یعد أمر ضروري ألنھ یساعدني حقا في التمییز، في تحدید األمور العاجلة من األمانة لي 

 لذلك أعتقد أن فریق األمانة یقوم أستطیع أن أقوم بھا في وقت الحق. --تلك التي أستطیع 

بعمل رائع وھذا ھو الجھد الذي یجب على الجمیع االنضمام إلیھ، وإذا كانت بیرو تستطیع 

 دان األخرى أن تفعل ذلك أیضا،أن تفعل ذلك، یمكن للبل

 بعد دراسة بالطبع الوسائل واإلمكانیات المتاحة لھم.

حسنا، أعتقد أن الوقت قد حان اآلن بالنسبة لنا جمیعا أن نشترك، البلدان الكبیرة 

 شكًرا. والصغیرة، بناء على إمكانیاتنا.

 

 أشكرك على مالحظاتك، ممثل بیرو.  الرئیس شنایدر:

 

أوال وقبل كل شيء، أود أن أشكر الدول المانحة الحالیة والجدیدة  شكًرا لك، سیادة الرئیس. روف:متحدث غیر مع

أیضا، وأرید، على وجھ الخصوص، أن أشكر األمانة على العمل الممتاز الذي یقومون 

 إنھ أكثر من ممتاز. بھ.

مات في شكل نعم، وأعتقد أنھ سیكون من المفید للغایة أن یتوافر لدینا كل ھذه المعلو

  أنا ال أطلب ترجمة باللغة المجریة، ألن اللغة اإلنجلیزیة سوف تفي بالغرض. مكتوب.

ولكن تراودني بعض الشكوك  من المثیر لالھتمام أن یتوافر حساب مصرفي سویسري.

بأن المسؤولین سیرغبون في تحویل األموال إلى حساب مصرفي سویسري، ولكنھ أمر 

وربما یكون األمر بسیط على  وسأحاول أن أبذل قصارى جھدي. ال یزال قابل للتنفیذ.

 شكًرا. سأحاول إقناع الحكومات بإمكانیة المساھمة. ھذا النحو.
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 ومرة أخرى، لمجرد التوضیح، كنا في وضع قبل سنوات قلیلة مضت حیث لم تكن شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 .ھذا األمر بمثابة وسیلة لحل المشاكل تتوافر لدینا أي وسیلة لتحویل األموال، وبالتالي، یعد

 ذلك واضح للغایة. وإذا كنا بحاجة إلى أدوات أخرى لحل مشاكل أخرى، سیتم التوصل إلیھا.

 ممثل سنغافورة.     

 

تقدر سنغافورة العمل الجید الذي قدمتھ المجموعة األسترالیة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل سنغافورة:

على مدى السنوات الخمس الماضیة، كما تدرك سنغافورة القضیة  للتحسین المستمر لنا

  التي تتعلق باالستقرار المالي.

ونحن نعتقد أن الكثیر من أعضاء یتفقون على ھذا الرأي ولكن سیمثل تخفیض القیمة من 

وأعتقد أنھ تم إجراء الكثیر  خالل إطار الدفع الحالي تحدیا أمام تحمل عبء المساھمة.

  وھذا ینطبق على سنغافورة. حول كیفیة وصف ذلك إلى حكومتنا.من النقاش 

 إننا نرغب في تقدیم اقتراح بشأن جانب آخر، بشأن جانب المساھمة.

حیث یمكن للجنة االستشاریة الحكومیة النظر في اعتماد نظام مساھمة مماثل لنظام 

كن إجراء مساھمة ویم االتحاد الدولي لالتصاالت، ولكنھ یكون أقل تعقیدا في البدایة.

 األعضاء في ظل نظام االختیار الحر من حیث تقدیم مقیاس للمساھمة بمبالغ متدرجة.

ویمكن لألعضاء بھذه الطریقة االحتفاظ بالحریة في اختیار مبلغ المساھمة ویجب 

 شكًرا. االحتفاظ بسجالت مساھمة األعضاء.

 

  دأنا في طرح األفكار بشأنھ أیضا.في الواقع، ھذا أمر ب نشكر سنغافورة.  الرئیس شنایدر:

 أرید فقط عرض شرح سریع حول كیفیة عمل ھذا النظام في االتحاد الدولي لالتصاالت.

ألف  318في االتحاد الدولي لالتصاالت، لدیھم ما یسمى وحدة المساھم، والتي تبلغ 

كن موبعد ذلك ی وأنا أعرف القیمة ألني وقعت بنفسي على المساھمات. فرنك سویسري.
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أعتقد أن الحد األقصى الذي تم دفعھ  --وھي  لكل دولة تحدید عدد الوحدات التي تدفعھا.

 مساھمة في السنة، والحد األدنى ھو ربع مساھمة. 30أو  15ھو 

لذلك على كل دولة أن تساھم بشيء، كل دولة من الدول األعضاء، ولكن القرار یعود 

یر أخرى غیر االختیار الخاص بك بشأن قیمة وال یعتمد األمر على أي معای إلى الدولة.

 األموال التي تستطیع وترغب في المساھمة بھا.

وھذا موضوع ناقشناه سواء إذا كان ھذا النموذج یمكن أو ینبغي أن یستخدم في اللجنة 

 االستشاریة الحكومیة أم ال.

ر إذا أجبر ولكن ینبغي بالتأكید اتخاذ قرار بشأن ھذا ألن ذلك قد یكون لھ بعض اآلثا

  األشخاص على الدفع.

فإذا كان لنا أن نستخدم مثل ھذا النظام، سیكون اقتراحي ھو وضع مبلغ ضئیل جدا، جدا، 

للمساھمة، وھو األمر الذي لن یؤذي أحدا ولن یؤذي أي دولة، بغض النظر عن تلك 

اھمة أو مس 500الدولة، ومن ثم یمكنكم اتخاذ قرار إذا كنتم ستدفعون مساھمة واحدة أو 

لقد قمنا بدراسة ھذه فكرة بسعادة ولكن ھذا سوف  وحدة مساھمة. 2000أو  75أو  15

ونحن بحاجة إلى بعض الوقت للتفكیر في المزایا والمخاطر  یحتاج إلى بعض الوقت.

  المحتملة في عرض ھذا، ولكن دعونا نترك ھذا األمر.

وإذا لم یتحقق ذلك، علینا  اما.ونأمل أن نتمكن من تحقیق ھذا األمر على أساس طوعي تم

سوف نفكر في ھذا على أي حال، ولكن سیكون علینا إجراء  --أن نبدأ في التفكیر أكثر 

-مناقشة ضروریة بشكل إلزامي أكثر، ولكن أعتقد أنھ في نھایة المطاف، سیكون المبلغ 

ف، كما یجب أن یكون دائما وفق تقدیرات الحكومة ألنھ من الواضح أن المواقف تختل -

لذلك نحن بحاجة  فالجمیع لیس في نفس الوضع كل عام. أنھا قد تتنوع مع مرور الوقت.

 أیضا إلى وضع ھذا األمر في االعتبار بشيء من المرونة.

 شكرا لھذا.

 ممثل النرویج؟
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ومة ھا للحكلدي تعلیق سریع فقط للحصول على معلومات أقدم شكًرا لك، سیادة الرئیس.  المتحدث باسم دولة النرویج:

في بالدي، وذلك ألنھ في إدارتنا، نتعامل مع ھذه المساھمة التي نقدمھا إلى أمانة اللجنة 

االستشاریة الحكومیة بنفس الطریقة التي نتعامل ونحدد بھا مساھماتنا في االتحاد الدولي 

 ملذلك نحن ننظر إلى ھذا باعتباره مبلغ نساھ لالتصاالت وغیرھا من المنظمات الدولیة.

بھ في المنظمات الدولیة األخرى بنفس الطریق. وھذه ھي الطریقة التي نتعامل بھا مع 

 شكًرا.  حكومتنا على المستوى الداخلي.

 

حسنا، كما ترون، لكل بلد قواعد داخلیة مختلفة، ویجب علیھم اتباعھا، بطبیعة  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 الحال، من أجل تحقیق ذلك.

 إندونیسیا.

 

توماس، من المثیر لالھتمام أن أحدثكم عن التشابھ مع تمویل االتحاد الدولي  نعم.  ندونیسیا:ممثل إ

 أتفق معكم على أن كل بلد لدیھ لوائح مختلفة، وما إلى ذلك. --وبناء على  لالتصاالت.

واآلن، فیما یتعلق باالتحاد الدولي لالتصاالت، تقدم إندونیسیا أیضا التمویل لالتحاد الدولي 

 التصاالت ألننا أیضا عضوا في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت، وما إلى ذلك.ل

ویتم ذلك من خالل اإلجراءات اإلداریة باعتبار أن االتحاد الدولي لالتصاالت یعتبر 

وباعتبارك من الدول األعضاء،  بمثابة منظمة حیث تكون البلد من الدول األعضاء فیھ.

 ائح االتحاد الدولي لالتصاالت.وھذه ھي لو یجب علیك التمویل.

لدینا  لیس --ھل  واآلن، كیف یمكننا القیام بذلك في اللجنة االستشاریة الحكومیة نفسھا؟

شيء مشابھة كدول أعضاء في اللجنة االستشاریة الحكومیة أو دول أعضاء في 

ICANN. ھل یمكن أن نرى إجراءات إداریة من ھذا القبیل؟  

بیل ولكن في إندونیسیا، على س یمكنكم القیام بذلك في سویسرا.وأنا نفسي ال أعرف كیف 

  المثال، تتم آلیة التمویل ھذه من خالل وزارة الخارجیة للمنظمات التي لدینا عضویة فیھا.
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عندما تنظرون في نظام االتحاد الدولي  --لذا، أرید فقط أن أعرف اإلمكانیات التي یمكننا 

نقول أیضا اإلجراءات اإلداریة في نظام االتحاد الدولي  لالتصاالت، سواء كنا نستطیع أن

كما تعلمون، أنھ مجرد فضول أن أعرف ألنني یجب  لالتصاالت للحصول على التمویل.

 شكًرا. أن أقدم تقریر عن ذلك في بلدي.

 

  شكًرا جزیالً لممثل إندونیسیا.  الرئیس شنایدر:

أعتقد أننا  --ولكن أعتقد  الوقت ینفذ. علینا أن نصدر قرار بشأن ھذا ألن --أعتقد أن 

جمیعا نتفق على أن ھذا كان من الضروري لكي نفھم موضعنا من ھذه القضیة وما الذي 

یمكننا القیام بھ وما یجب علینا القیام بھ من أجل ضمان استدامة ھذه االستعدادات التي ال 

  واقع تطور.نرید أن نفقدھا أو ال نرید أن نرى أي تراجع فیھا ولكن في ال

 تحدثوا مع بعضكم البعض تحدثوا سویاً. أرجو التفكیر في األمر. لذا یرجى اإلحاطة بذلك.

فكل  وإذا كان لدیكم أي أسئلة، أرجوا التوجھ إلى أي واحد منا. على المستوى الوطني.

 األبواب مفتوحة لمناقشة أي تحد قد تواجھون عند القیام بھذا العمل.

وھو یتعلق  .20در، وسننتقل إلى المرحلة التالیة وھي البند رقم لذا، سأكتفي بھا الق

فكما تعلمون، لسوء الحظ، لم یكن یتوافر الكثیر من  بتحدیث مجموعات العمل المختلفة.

من قبل، ولكننا نأمل أن یتغیر ھذا في المستقبل اآلن مع  --الوقت للحدیث عن ھذا في 

یكون س النقاط الرئیسیة، التي یجب أن نناقشھا. مرحلة االنتقال، على األقل بالنسبة لبعض

  لدینا مساحة أكبر في المستقبل لتخصیص الوقت بشكل مختلف.

 ولكن قبل أن نفعل ذلك، یود أولوف اإلعالن عن أمرا ما.

 

عندما یتعلق األمر بتذاكر  لدي إعالن مثیر لالھتمام. شكًرا جزیالً سیدي رئیس الجلسة.  أولوف نوردلینغ:

لقد صدرت عنھم وما الذي  ، سأل البعض منكم عما حدث بالنسبة لھذا األمر.الحفل

  سیحدث.
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، ال أعرف بالضبط كیف حسنا، لقد وعدوني أنھ بمجرد وصول التذاكر، سیتم تسلیمھا لنا.

نأمل، و وبعد ذلك سنقوم بتسلیمھا ھنا في ھذه العملیة. ولكن أعتقد أن األمر سیتم بسرعة.

فل اللیلة، نعم، مما سیتیح توفیر كل شيء مع البیان الرسمي، أن نتمكن من حضور ح

 شكًرا. بطبیعة الحال.

 

سنا، ح ھل ھي التذاكر، ماذا لدیك في الحقیبة؟ رأیت جولي تسیر وفي یدھا حقیبة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ھي لدیھا.

حظى یسوف نصطف خلفھا بحسب المعاییر التي نتوافق بشأنھا بشكل كامل بحیث  حسًنا.

الجمیع، بطبیعة الحال، بحقوق متساویة للحصول على البطاقات التي تسمح لكم بالمشاركة 

  أشكرك جزیل الشكر على ھذه المعلومات. حسًنا. في ھذا المھرجان على قدم المساواة.

علینا أن  فالوقت محدود. دعونا نعود إلى مجموعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة؛

وتتلخص الفكرة في أن نعطي كل مجموعة الفرصة لكي  وقت ممكن. نقوم بذلك بأسرع

 تعرض بإیجاز آخر التطورات.

وإذا كانوا في حاجة إلى قرار من اللجنة االستشاریة الحكومیة، الذي سیتم اإلشارة إلیھ 

  بوضوح، سنرى ما الذي یمكننا القیام بھ، ویمكننا أن نصل إلى ھذا القرار.

 دعونا نبدأ بمجموعة عمل السالمة العامة. من جدول األعمال. 20لذلك سیتم عرض البند 

 شكًرا. إنھا مفوضیة االتحاد األفریقي وتایالند.

 

  لدي عدد قلیل جدا من الشرائح. شكًرا جزیالً سیدي الرئیس.   مفوضیة االتحاد األفریقي:

  ھل یمكن أن تصعد.     
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في اجتماع  2015فبرایر شباط  بسرعة، مجرد تذكیر بأنھ تم إنشاء المجموعة في

ICANN 52. .ومرة أخرى، أكرر وأشجع أعضاء اللجنة  وتم البدء بعدد كبیر

 االستشاریة الحكومیة على االنضمام، وخاصة الخبراء المتخصصین.

تتعلق بعض األعمال التي قمنا بھا بصفة أساسیة في اآلونة األخیرة بالعمل مع نظام 

WHOIS ،والكثیر من التوعیة وعدة اجتماعات،  والمسارات ذات الصلةWHOIS ،

نعم، القضایا  --نعم، الشریحة التالیة، أرجو --مع نظام اسم النطاق والملكیة الفكریة. 

 المتعلقة باألمن السیبراني وحمایة المستھلك، وغیرھا من موضوعات السالمة العامة.

 الشریحة التالیة من فضلك.     

والذي ال یزال في تطور  ICANNإنفاذ القانون لـ -- ICANNلقد قمنا بتطویر دلیل 

 بحیث یشمل أكبر قدر من المعلومات الممكنة كجزء من محاولتنا لبناء القدرات والتوعیة.

 ویتوافر ھذا الكتیب على الموقع اإللكتروني للجمیع.

 وأتوجھ بالشكر إلى المفوضیة .2016لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا بین الجلسات في ینایر 

ونأمل أن نعقد اجتماعا آخر قبل نھایة العام تستضیفھ مفوضیة  األوروبیة الستضافتھا ھذا.

وسیشمل ھذا االجتماع، كما نأمل المزید من األنشطة بما في ذلك بناء  االتحاد األفریقي.

األخرى وتحدیدا مع  ICANNمجموعات  -- ICANNالقدرات بالتعاون الواضح مع 

 وھذا مستمر. تشاریة الحكومیة المعنیة بالمناطق المھمشة.مجمةعة عمل اللجنة االس

 الشریحة التالیة من فضلك.     

، والذي سوف نتشاركھ معكم، وتمت مشاركتھ WHOISعمل آخر، دراسات حالة نظام 

وبمجرد االنتھاء من تلك الدراسة، سنشاركھا مع بقیة  في مجموعة عمل السالمة العامة.

  میة.اللجنة االستشاریة الحكو

كما أننا مشتركون في عملیة وضع السیاسات الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 ، جریج.Europolولدینا عضو ارتباط عبر  حول خدمات بیانات تسجیل الجیل القادم.

ویوجد  ویمكنھ الرد على أي منھا. فإذا كان لدیكم أي أسئلة، فھو موجود معنا في القاعة،
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ضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة اآلخرین المشاركین في مجموعة عدد ال بأس بھ أع

 مجموعة عمل عملیة وضع السیاسات. --العمل ھذه 

وكانت ورشة  كما عقدنا، بعد ظھر أمس، ورشة عمل مشتركة مع منظمة مصادر األرقام.

 حیث اتسمت بالكثیر من التفاھم، والكثیر من االتفاق على التعاون عمل ناجحة للغایة.

 .WHOISللمضي قدما لضمان أننا نمضي نحو ملكیة فكریة أفضل. دقة نظام 

ثم قمنا بمتابعة التوصیات السابقة، وكانت أحد التوصیات الذي تحدثت عنھا الیوم عن 

ما ك وكیل الخصوصیة ومن ثم عن تنفیذ االلتزامات التعاقدیة التفاقیة اعتماد أمین السجل.

الحصول على حالة توضح كیفیة اعتماد أمناء السجل وفقا أننا في سبیلنا إلى السعي إلى 

 .2011لتوصیاتنا من عام 

 الشریحة التالیة من فضلك.     

 وھذا ھو االتفاق على إطار عمل األمان. .Spec 11ال یزال أمامنا عمل مستمر بشأن 

 gTLDوبالنسبة لمراجعة منافسة برنامج  ومن المزمع أن نقدم التقریر النھائي بشأن ذلك.

لتي فلدینا لوریین كابین ا الجدید واختیار المستھلك وثقة المستھلك، لدینا أعضائنا ھناك.

فإذا كان لدیكم أي أسئلة  تمثلنا في المفوضیة األوروبیة ولجنة التجارة االتحادیة.

 بخصوص ذلك، فإنھا قد تستطیع تقدیم المزید من المعلومات اإلضافیة.

ھو ملحق عن التقاریر غیر قانونیة والمزیفة عن تعاطي ، وRAA 3.1وبالنسبة للملحق 

، المستمر، فضال عن استغالل األطفال والسالسل ICANNالمخدرات إلى امتثال 

 الحساسة ضمان إجراءات حمایة كافیة على ذلك.

كما ناقشنا باعتبارنا مجموعة عمل قضیة بدایة النظر في بعض بروتوكوالت فریق عمل 

ھندسة اإلنترنت التي اقترحت أن تتصل بالسالمة العامة وتتصل بشكل خاص 

اسم النطاق، ونحو ذلك نتولى النظر في بدایة المحادثة والحوار مع  ونظام  ICANNبـ

 .ICANNت المتبادلة في ممثلي فریق عمل ھندسة اإلنترنت والعالقا

واآلن، بشأن مسألة اعتماد وكیل الخصوصیة التي ذكرتھا الیوم في اجتماعنا مع اللجنة 

االستشاریة الحكومیة، لدي مجرد مالحظة أننا قدمنا تعلیقات وافقت علیھا اللجنة 
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وأعتقد أن ثمة قلیل من االرتباك بین الزمالء ھنا ألن الوثیقة  االستشاریة الحكومیة.

على موقع اللجنة االستشاریة الحكومیة توضح  --الموجودة على الموقع اإللكتروني 

 نعم، "تعلیقات --تعلیقات مجموعة عمل السالمة العامة في اللجنة االستشاریة الحكومیة" 

 مجموعة عمل السالمة العامة" ولیس " تعلیقات اللجنة االستشاریة الحكومیة."

 --نسیق مع مجموعة عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة وأُذكر جمیع زمالئنا أنھ بالت

أسالیب مجموعة العمل، قمنا بتطویر التعلیقات في سبتمبر، باالشتراك مع اللجنة 

وقدمنا تلك الوثیقة إلى  ووافقت اللجنة االستشاریة الحكومیة. االستشاریة الحكومیة.

 مجموعة عمل المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

، لذا ض المخاوف التي أثیرت بشأن، أننا ربما نحتاج إلى مزید من الوقت.ولكن ثمة بع

ما نرید أن نطلبھ، من الزمالء في اللجنة االستشاریة الحكومیة، في البیان الرسمي الذي 

نطالب اللجنة االستشاریة الحكومیة بتوفیر المزید من الوقت للنظر في ھذه  --سنصدره 

یمكننا النظر في بعض ھذه القضایا  --إذا كان أم ال  المسألة بحیث نستطیع تحدید ما

ومعرفة ما إذا كانت اللجنة االستشاریة الحكومیة على استعداد لتقدیم أي مشورة، أي 

تقد أع مشورة بشأن السیاسات العامة، بشأن التقریر النھائي عن وكیل الخصوصیة أم ال.

ند، لوریین، أو بوبي التحدث وسوف أطلب من زمالئي، تایال أن ھذا كل ما لدي اآلن.

 إذا كان لدیھم أي إضافة؟

 

  أي تعلیقات أخرى أو أسئلة إلى مجموعة العمل؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 فلیتفضل السید واناویت ممثل تایالندا.

 

إن المسألة التي تثیر القلق لدینا ھي القضیة المتشعبة بین  واناویت، تایالند للتسجیل. ممثل تایالند: 

موعة عمل عملیة وضع السیاسات ألن عملیة وضع السیاسات تتضمن إجراءات مج

  محددة بشأن كیفیة مشاركة مجموعات العمل.
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وأعتقد أنھ یجب على اللجنة االستشاریة الحكومیة أن تحاول العمل على مبادئ التشغیل 

مشورة لدینا لتعزیز أو إعطاء بیانات دخول إلى مجموعات العمل التي یمكن أن تقدم ال

أو تعلیقات أو أي شيء یمكن االحتیاج إلیھ لكي یعكس صورة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

  بشكل عام.

كما تتوافر لدینا  وتلك ھي اإلجراءات المفقودة التي قد تعلن عن مجموعة عمل أخرى.

 ةلكن المشاركة، والتي تشكل أجزاء رئیسی المواثیق، إال أننا بحاجة إلى اقتراح خطة عمل.

خالل دراسة القضیة برزت بعد تقدیم التقریر المبدئ األول في عملیة وضع السیاسات، 

وسوف نعمل باسم اللجنة االستشاریة الحكومیة، تایالند، اللجنة االستشاریة الحكومیة، 

  بغض النظر عن البلد.

نة جولكن إذا حاولتم الحصول على دعم اللجنة االستشاریة الحكومیة لیصبح بدایة في الل

افتتاح في اللجنة االستشاریة الحكومیة أو مجموعة عمل السالمة  --االستشاریة الحكومیة 

لذلك أعتقد أن ھذا األمر قد یحتاج أیضا إلى ھنري  العامة أو أي مجموعة عمل صغیرة.

 للمساعدة في جھود العمل.

 

أنھ من  --ي من تایالند، أنھ من الضروري إنني أتفق مع زمیل شكًرا لك، سیادة الرئیس.  مفوضیة االتحاد األفریقي:

الواضح تماما بشأن اختصاصات وأسالیب عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة أن 

مجموعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة، أن أي وثائق صادرة من مجموعات عمل 

كومیة الحاللجنة االستشاریة الحكومیة یجب أوال أن ُتعرض أو تقدم إلى اللجنة االستشاریة 

 إذا كانت مجموعة العمل ترید أن تصبح الوثیقة من وثائق اللجنة االستشاریة الحكومیة.

  وأعتقد أن مجموعة عمل السالمة العامة اتبعت ھذا اإلجراء.

ولكن أعتقد أننا قد نرغب، مرة أخرى، في مناقشة ھذه القضیة یوم الخمیس عندما نناقش 

ح بما ال یدع مجاالً للشك كیفیة عمل مجموعات مبادئ التشغیل بحیث یصبح من الواض

العمل وطریقة تسلیم جمیع المستندات سواء كانت وثائق اللجنة االستشاریة الحكومیة أو 

 شكًرا. وثائق مجموعة العمل وكیفیة التعامل مع ذلك.
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ساسیة حسنا، أصبح من الواضح بصفة أ أعتقد أن ھذه النقطة أصبحت واضحة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أن مجموعات عمل اللجنة االستشاریة الحكومیة ال، دعونا نقول، تعتبر مؤسسات 

فھي تعمل لدى اللجنة االستشاریة  بل إنھا جزء من اللجنة االستشاریة الحكومیة. منفصلة،

الحكومیة بمعنى أن لدیكم جمع من الخبراء یعملون على قضیة واحدة إلعداد العمل للجنة 

لذلك فإن أي وثیقة، بطبیعة الحال، قد تقدمونھا، تعتبر بشكل غیر  یة.االستشاریة الحكوم

فقد ُتعقد المشاورات حول مسودة  وھذا أمر طبیعي وتم القیام بھ. رسمي من الوثائق.

ولكن إذا كانت الوثیقة سُتحدث تأثیر، بمعنى أنھا وثیقة  مشروع أو شيء من ھذا القبیل.

 اللجنة االستشاریة الحكومیة، وھو ما قمتم بھ.رسمیة، فإنھا تحتاج إلى العرض على 

ومن ثم تصبح وثیقة من وثائق  حیث تتطلب االعتماد من اللجنة االستشاریة الحكومیة؛

 تصبح وثیقة رسمیة من وثائق اللجنة االستشاریة الحكومیة. اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 ھذا أمر واضح. --وھذا من 

حداھا، مرة إ ب الفعلیة لتحقیق ذلك، بمثابة بعض التحدیات.وبطبیعة الحال، تعتبر األسالی

 وال أرید الخوض في التفاصیل. إننا نعرف ذلك. أخرى، حجم العمل وكذا وكذا وكذا.

لذا أعتقد أنھ من الضروري أن تقوم مجموعة العمل باالستمرار في إحاطة اللجنة 

م وإذا كان یمكنك عملون علیھ.االستشاریة الحكومیة بصورة منتظمة بما یقومون بھ وبما ی

 --التوقع، یجب تنبیھ اللجنة االستشاریة الحكومیة، واالستماع، وھناك عمل حیث نود 

یتم تحدید وس نقترح أال تفوت اللجنة االستشاریة الحكومیة الموعد النھائي لإلدالء بالتعلیق.

ذلك التاریخ لذلك سوف نبذل قصارى جھدنا لكي نوفر لكم مسودة مقترح قبل  الموعد.

بحیث یمكنكم إعداد ومشاركة ھذه المعلومات مع أطراف أخرى من اإلدارات الوطنیة 

الخاصة بكم التي تریدون إشراكھا للتأكد من أن كل شيء یتم تنسیقھ وإعداده، وأنكم 

كمسؤولین في اللجنة االستشاریة الحكومیة یمكنكم بالفعل تقدیم الدعم الكامل للوثیقة التي 

 إحدى مجموعات العمل التي تتضمن مجموعة معینة من الخبراء.صدرت من 

لذا، كلما تم تنبیھنا وإخطارنا بشكل أفضل بما سیأتي، زادت الفرصة أمام اللجنة 

االستشاریة الحكومیة لكي تستعد وتصبح أسرع في االعتماد و، إذا لزم األمر، إذا كان 

  من الضروري، ستجرى مناقشة حول ذلك.
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على الرغم من  --ننا جمیعا في مرحلة تعلم ھنا، وأعتقد أنھ یمكننا التعاون لذلك أعتقد أ

عبء العمل، وعلینا أن نحاول بشكل متبادل تحسین التواصل فیما بیننا بحیث إذا ظھرت 

أي مشكلة، أي سؤال، یمكننا أن نتحدث في وقت مبكر بما فیھ الكفایة مع بعضنا البعض 

ة ما إذا كان حقا ھناك مشاركة بشكل كامل، أو إذا كان ومحاولة حل ھذه المسألة، ومعرف

 لدینا توافق في اآلراء بشأن ھذا في اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 كان لدینا مجموعات عمل من قبل، لكنھا كانت منغلقة بشكل بحت. --لذلك اعتقد أنھ 

تخرج  -ایة وھذا ھو النھ --واآلن لدینا مجموعات عمل لدیھا بالفعل قضایا ینبغي أن 

  خارج نطاق المجموعة إلى المشاركة مع اآلخرین.

 مبادئ التشغیل. --لذلك نحن بحاجة إلى االستمرار في المناقشة في إطار عمل التشغیل 

ولكن قد نقوم أیضا بالعمل بشكل ثنائي، مثل، االستعراض السریع وإذا ما یمكننا إجراء 

ولكن علینا أن  في تسریع ھذا األمر.ربما یساعدنا  تحسین دون القیام بشيء رسمي،

في الوقت نفسھ، علینا احترام اإلجراءات ألننا إذا لم نفعل ذلك، سوف نستغرق  --نحترم 

لذلك  المزید من الوقت ألننا عندئذ سنضطر إلى مناقشة ماھیة اإلجراءات وما إلى ذلك.

  أعتقد أننا جمیعا متفقون في الرأي.

ھل ھناك شيء صدر  ن التوضیح، أن أتوجھ إلیكم بسؤال:لذلك اسمحوا لي فقط، لمزید م

حتى یتسنى  وإذا كان األمر كذلك، متى؟ من مجموعتكم تریدون منا مناقشتھ واعتماده؟

شكًرا  لنا معرفة ما ھو متوقع من حیث القرار من جانب اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 جزیالً لكم.

 

أعتقد أنني سوف أشیر إلى التقریر النھائي الخاص بوكیل  یادة الرئیس.شكرا جزیال، س  مفوضیة االتحاد األفریقي:

أعتقد أن ھذا األمر أحد أھم األمور، خاصة إذا أخذنا بعین االعتبار أن  الخصوصیة.

اللجنة االستشاریة الحكومیة تلقت خطاب من مجلس اإلدارة طلب للحصول على 

  المشورة.
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عتماد التقریر النھائي حتى تتداول اللجنة والیوم طلبنا من مجلس اإلدارة تأجیل ا

لذلك سوف نشترك في مسودة المشورة التي  االستشاریة الحكومیة بشأن المشورة.

سیناقشھا زمالئنا في اللجنة االستشاریة الحكومیة، والتي سینقلونھا إلى دوائرھم للحصول 

 على بعض التعلیقات التي قدمت في وقت سابق.

 القیام بھ، نعم.وھذا ھو ما نرید منكم 

 

حتى نكون واضحین، أعتقد أن ما حدث ھو أن اللجنة االستشاریة الحكومیة  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ثم تم إرسالھا إلى المنظمة الداعمة لألسماء  اعتمدت بالفعل التوصیات التي قمتم باقتراحھا.

ة، لكي تأخذ بعین العامة، ولیس إلى مجلس اإلدارة، إلى المنظمة الداعمة لألسماء العام

وعلى ما یبدو، ثمة عدم رضا كامل عن الطریقة التي تعمل بھا المنظمة الداعمة  االعتبار.

 إال أننا نعرف أن المنظمة الداعمة لألسماء العامة نظرت في األمر. --لألسماء العامة 

 --لذلك فإن الخطوة المقبلة  وقد اتخذوا قرار بعدم الموافقة على كل شيء نرغب فیھ.

إذا سلمت بالمقترح الذي قدمتموه، ھل نوافق بناء  --أعتقد أن ما ھو متوقع منا ھنا ھو 

على ھذه التوصیات التي وافقنا علیھا بالفعل من خالل اللجنة االستشاریة الحكومیة، فھل 

ألنھ قد اعتماد عملیة وضع السیاسات  نتفق على أن یتم إرسال ھذا إلى مجلس اإلدارة؟

 16أو  --مارس آذار أو شيء من ھذا القبیل  21رة للتعلیق العام حتى ھناك فت اآلن.

 وھذا، سیكون، األسبوع المقبل، ألیس كذلك؟ لذلك فاألمر وشیك. مارس آذار.

 لذلك، حسنا، نحن غیر ملزمین باعتبارنا نمثل اللجنة االستشاریة الحكومیة بمتابعة ذلك.

وبالتالي یوجد اقتراح محدد بأن توافق  بذلك. ولكن، بطبیعة الحال، علینا اإلسراع بالقیام

اللجنة االستشاریة الحكومیة على إرسال التوصیات، أعتقد، نفسھا التي تم اعتمادھا لیس 

فقط إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة، وھو ما تم بالفعل، ولكن في الواقع تقدیم 

 و المقترح؟فھل یمكنكم فقط توضیح بأن ھذا ھ المشورة لمجلس اإلدارة.
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ألن لدینا شعور بأن ھناك  --ولكنھ أیضا موضع دراسة ربما ألنني  نعم، ھذا ھو المقترح.  مفوضیة االتحاد األفریقي:

على الرغم من أن  --ولم یكن لدینا ما یكفي من الوقت  بعض المخاوف التي أثیرت.

أن بعض اللجنة االستشاریة الحكومیة لم تعتمد وثیقة، وھناك بعض المخاوف بش

وتبدي مجموعة عمل السالمة العامة استعدادھا إلجراء تحسین على بعض  المقترحات.

  التوصیات أو المشورات التي تم تقدیمھا إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

 أحدھما، طلبنا من مجلس اإلدارة أن یمنحنا بعض الوقت. لذا یتكون السؤال من شقین.

رصة، الوقت الكافي لتقدیم مشورة جدیدة أو مشورة معدلة للجنة وبالتالي ستمنحنا ھذه الف

 وإعادة العرض على مجلس اإلدارة. --االستشاریة الحكومیة للنظر في إمكانیة تقدیم 

ولذلك فإن أھم شيء ھو موافقة مجلس اإلدارة على منحنا بعض الوقت، لكي ال تعتمد 

  التقریر النھائي.

ة عمل السالمة العامة بتعدیل المشورة وإعادة إرسالھا وفي تلك األثناء، ستقوم مجموع

إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة للنظر فیھا ومنح الزمالء في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 الوقت لمناقشة بعض ھذه التوصیات األساسیة وفیما یتعلق بمختلف أصحاب المصلحة.

 شكًرا.

 

ل أن أعطي الكلمة إلیران، سیكون من المفید أن یكون لدینا فكرة حسنا، قب حسًنا، شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وفي حالة اعتماد ذلك في االجتماع المقبل، سیجعلنا ھذا في وضع  عن الجدول الزمني.

یجب أن یتم إرسال  --وإذا كان سار الجدول الزمني على ھذا المنوال سیكون ھذا  آمن.

قبل، وسنكون في حاجة إلى معرفة متى المشورة إلى مجلس اإلدارة قبل االجتماع الم

مجموعة من التوصیات منكم حتى یتسنى لنا  --سوف نحصل على مسودة توصیة معدلة 

حتى یكون لدینا بعض الوقت في اللجنة االستشاریة الحكومیة للنظر  --أن ننظر في ھذا 

  في ھذا األمر ثم اتخاذ القرار فیما بین الجلسات بدون إجراء مناقشة طویلة.

ولكن ثمة خطر یتمثل في وجود أمر مثیر للجدل، عندئذ سوف نحتاج إلى بعض الوقت 

لننظر في األمر ومناقشتھ في اللجنة االستشاریة الحكومیة، والذي سیكون من الصعب 
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ح لذلك من الواض تداولھ، بطبیعة الحال، بین الجلسات ولكن یمكن القیام بھ، إذا لزم األمر.

  وسعنا وفق ھذا الجدول الزمني.أننا سوف نفعل كل ما ب

 فما ھو اإلطار الزمني الذي ترونھ؟     

 

، بحیث یعطینا الوقت لمناقشة بعض ICANN56المقبل،  ICANNأعتقد أن اجتماع   مفوضیة االتحاد األفریقي:

 القضایا، كنت على صواب، سیكون مثیر للجدل.

 

وإذا توافر لدینا الوقت  على الجدول الزمني. دعونا ننتظر الجواب من مجلس اإلدارة الرئیس شنایدر: 

 --حتى االجتماع القادم، أعتقد 

 

 في غضون ذلك، یمكننا تقدیم المقترح الجدید، مقترح تم مراجعتھ.  مفوضیة االتحاد األفریقي:

 

 لیة.إیران والمملكة المتحدة، الرجاء اإلیجاز ألننا یجب أن ننتقل إلى مجموعة العمل التا الرئیس شنایدر: 

 شكًرا.

 

فقد ذكرتم  یجب أن نكون في غایة الوضوح تجاه ما نقوم بھ. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

أن وجھات النظر التي أرسلناھا إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة یجب أن ترسل إلى 

إنھ أمر  باعتبارھا مشورة من اللجنة االستشاریة الحكومیة. ICANNمجلس إدارة 

  مختلف.

یث ح إن وجھات النظر التي أرسلناھا ذات صیاغة مختلفة وبنیة مختلفة وخاصیة مختلفة.

نحن ف أن مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة إلى مجلس اإلدارة تتكون من صیغ مختلفة.
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ال نواجھ أي صعوبة عندما نرسل المشورة إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة، ألننا 

  ى مجلس اإلدارة من أجل أن نجعلھا متاحة وھذا ھو المغزى.نرسل نسخة إل

وإذا فھمنا واذا تلقینا ردود الفعل التي لم تدرس جزئیا أو كلیا، نقوم، مرة أخرى، بإرسال 

  مذكرة أخرى إلى مجلس اإلدارة تشیر إلى أن وجھات نظرنا لم تؤخذ بعین االعتبار.

مشورة اللجنة االستشاریة الحكومیة، سیكون  ولكن إذا كنتم تریدون اتخاذ أي إجراء بشأن

فالخطابات أو وجھات النظر  لذا، یجب علینا توخي الحرص الشدید. لدیكم صیغ مختلفة.

المرسلة إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة تحمل صیاغة مختلفة مثل مشورة اللجنة 

 شكًرا. االستشاریة الحكومیة لمجلس اإلدارة.

 

لذلك لن  وكما قالت ألیس، سیكون نصا منقحا على أي حال. أعتقد أن ھذا واضح. كًرا.ش  الرئیس شنایدر:

 یكون متطابق.

 المملكة المتحدة.

 

ذكرت في ھذا االجتماع في  شكرا لك، ألیس، على التقریر. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

أن المملكة المتحدة وإیطالیا  -ویل على ما یبدو منذ فترة طویلة، منذ وقت ط --وقت سابق 

تعمل مع تحالف المنظمات غیر الحكومیة األوروبیة لسالمة الطفل على اإلنترنت فیما 

كما نخطط  یتعلق بإصدار ورقة عن حمایة الطفل وتوسیع نطاق المستوى األعلى العام.

ة عمل لتضمین ھذه الورقة في الوثیقة النھائیة بحیث نتمكن من تقدیمھا إلى مجموع

وھذا أمر  السالمة العامة، إذا كانوا سیتقبلونھا، وتتناسب مع برنامج العمل الخاص بكم.

 أعتقد أنھ یستحق بعض األولویة للنظر فیھ.

 شكًرا. أرى ألیس تحرك رأسھا بالموافقة لذلك ھذا ھو الجواب.
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 ى مجموعات عمل أخرى.ھولندا ومن ثم أعتقد أن علینا أن ننتقل إل حسًنا. شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 

أعتقد أن ألیس ذكرت ھذا،  --في مجموعة عمل السالمة العامة، رأیت أن ھناك  شكًرا. ممثل ھولندا:

وأعتقد أنھ سیكون من الجید إذا تم طرح ھذا للمشاركة بسرعة  أیضا مسودة للبیان النھائي.

ول أمورا تم مناقشتھا أعتقد أننا نتنا شدیدة، وأعتقد أننا یجب أن نطرح األمر للمناقشة.

  بالفعل في البیان الرسمي.

لذلك ینتابني بعض القلق تجاه ھذا، دعونا نقول، صیاغة النص، والتي لم ُتناقش، وفجأة 

دعونا نقول نفاجئ أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة، وھو أمر، في رأیي، غیر  -

 مالئم للقیام بھ.

 ون محل نقاش في اللجنة االستشاریة الحكومیة.لذلك أود أن أدعوا إلى وضع المسودة لتك

وخالف ذلك، ربما یكون من الصعب االتفاق على ذلك في الجلسة االفتتاحیة للجنة 

  االستشاریة الحكومیة.

 شكًرا.     

 

 سنأخذ ھذا بعین االعتبار. شكًرا. الرئیس شنایدر: 

ا أن ننتقل إلى واحد، اثنان، علین ولكننا ال نستطیع االستمرار حقا في مناقشة ھذا الشأن.

دقیقة متبقیة الستعراض  25ثالثة، أربعة مجموعات عمل أخرى، وبشكل أساسي لدینا 

 جمیع المجموعات.

 ولكن ربما یأتي الرد النھائي من الرئیس المشارك.     
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مل جون كار، عضو في مجموعة ع --شكرا لك، ممثل ھولندا والمملكة المتحدة، معنا   ألیس مونیوا:

  السالمة العامة، والذي ساھم في حمایة األطفال على اإلنترنت،

للرد على مخاوف ھولندا، بشأن الطلب الذي سیقدم حول البیان الرسمي ھو في الواقع 

 مجرد دعوة لتمدید الوقت من مجلس اإلدارة، لمنحنا بعض الوقت لمناقشة ھذه القضیة.

 وفي غضون ذلك سوف نشارك في صیاغة المشورة.

ولكن بالنسبة للبیان الرسمي، إننا نطلب ببساطة من مجلس اإلدارة منح اللجنة االستشاریة 

 الحكومیة المزید من الوقت.

 شكًرا.     

 

 حسًنا. حسًنا. ھذا األمر ناقشناه من قبل، لذا فاألمر منتھي. حسًنا. الرئیس شنایدر: 

وحقوق اإلنسان  قوق اإلنسان؟ھل یمكننا االنتقال إلى المجموعة التالیة، وھي مجموعة ح

ال أعرف من الذي  والقانون الدولي، ورئاسة بیرو والمملكة المتحدة وسویسرا المشاركة.

  یرید أن یقدم تحدیث سریع.

 نعم، مارك من المملكة المتحدة، أرجو المضي قدما.

 

ستشاریة الحكومیة اجتماع شكرا لك، سیادة الرئیس، لقد عقدت مجموعة عمل اللجنة اال ممثل المملكة المتحدة: 

باألمس حول حقوق اإلنسان والقانون الدولي، بعد ظھر أمس في وقت باكر، وقد أخذنا 

أوال وقبل كل شيء، تم اعتماد مسودة  إجراءات عدیدة إلطالق مجموعة العمل ھذه.

شروط االختصاصات، التي كانت موضوع تشاور اللجنة االستشاریة الحكومیة فیما بین 

منذ اجتماع دبلن، وبالتالي فإن شروط مسودة االختصاصات أصبحت اآلن  الجلسات

 نھائیة ومعتمدة.
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إننا ننظر في اتخاذ الخطوات التالیة بشأن خطة العمل وتطویر النشاط ذات الصلة ما بین 

كما قمنا بدعوة أعضاء مجموعة العمل لتزویدنا بردود األفعال على ما ورد  الجلسات.

االختصاصات باعتبارھا مجاالت ذات أھمیة متفق علیھا بعد  في بنود وثیقة شروط

وبإیجاز،  مشاورات سابقة، وكما تذكرون كان یوجد ملحق بالموضوعات المقترحة.

الجدیدة، انتقال دور اإلشراف على  gTLDمجاالت االھتمام المتفق علیھا ھي برامج 

تحدة بشأن الشركات وكیف یمكن أن تشكل المبادئ التوجیھیة لألمم الم IANAوظائف 

  لحقوق اإلنسان. ICANNوحقوق اإلنسان إطارا عمل لدراسة مدى احترام 

وتم إرفاق الموضوعات المقترحة بشأن شروط االختصاصات على ردود األفعال 

ونحن ندعو الزمالء إلى  وھي لیست قائمة حصریة، بطبیعة الحال. --واالستجابات 

عمل، ولكن كانت الموضوعات المقترحة تتعلق عرض القضایا األخرى للنظر في خطة ال

 بإصالح أسماء النطاقات المدّولة وحقوق الملكیة الفكریة.

 لذا، قدمنا الدعوة إلى إبداء التعلیقات على ھذه الموضوعات فیما یتعلق بوضع خطة عمل.

وسیكون الرؤساء المشاركون، أنا  أبریل نیسان. 18وسیكون الموعد النھائي للتعلیق 

وسنقوم بمراجعة الردود  غروس كاستانون من بیرو وخورخي كانسیو من سویسرا.ومیال

التي وردت في الثامن عشر من أبریل نیسان ومن ثم إصدار مسودة المقترح بحلول نھایة 

أبریل نیسان للتعلیق من جمیع األعضاء، وذلك بھدف وضع اللمسات األخیرة على خطة 

اللجنة االستشاریة الحكومیة القادم وفي الواقع بدء العمل في الوقت المناسب قبل اجتماع 

 بعض األنشطة بین الجلسات قبل اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة المقبل.

 لذلك تتعلق العملیة بتطویر خطة العمل.     

لقد دعونا لیون سانشیز، أحد الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزیز  

سلیط الضوء على التوصیة السادسة بشأن مقترح مجموعة عمل ، لتICANNمساءلة 

وكان ھذا تلخیص قیم حول  عن حقوق اإلنسان. ICANNعبر المجتمع لتعزیز مساءلة 

الوضع والمضي قدما فیما یتعلق بالتنفیذ في مسار عمل مجموعة العمل المجتمعیة لتعزیز 

السیاسات الحالیة فیما  أجرینا تعداد سریع عبر عملیات وضع أیضا. ICANNمساءلة 

وآلیات حمایة  --الجدیدة، الذي  gTLDیتعلق بالعناصر المحتملة لحقوق اإلنسان، برامج 
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الحقوق، وبالطبع لقد سبق وأشرت إلى ھذه األمور بوصفھا عناصر ذات أولویة محتملة 

 لخطة العمل مع مراعاة المالحظات من جمیع الزمالء.

كما عقدنا اجتماعا مشتركا مع مجموعة  عمال اجتماعنا.ولھذا تم عقد اجتماعنا، معظم أ

المؤسسیة واالجتماعیة تجاه احترام  ICANNبمسؤولیة  --عمل عبر المجتمع المعنیة 

تبین أنھ غیر  --معذرة، كان التوقیت  وقد عقد ذلك االجتماع مساء أمس. حقوق اإلنسان.

المجتمع، ولكن بالطبع كان  كان توقیت الذي اتفقنا علیھ مع مجموعة عمل عبر مالئم.

حسنا، لألسف، لسوء الحظ كان األشخاص بحاجة إلى استراحة وما  في منتصف العمل.

ولكنھ كان من المفید للغایة التحمیل من مجموعة  إلى ذلك، وكان ھذا أمرا معقول للغایة.

ق المؤسسیة واالجتماعیة تجاه احترام حقو ICANNعمل عبر المجتمع المعنیة بمسؤولیة 

اإلنسان حول عمل خمس مجموعات فرعیة على خریطة قضایا الحقوق، عن حالة العمل، 

عن األسلوب الذي یتبعونھ لتطویر طریقة منظمة إلى األمام، بما في ذلك تقییم أثر جمیع 

 وما إلى ذلك. ICANNأنشطة 

ة بنا، لقد أرادوا أن یجربوا اللعب مع مجموعة العمل الخاص وكان تبادال مفیداً للغایة.

وتعھدنا، بالفعل، أن نظل على اتصال مع بعضنا البعض باعتبارنا مجالین  وقدمنا ذلك.

من مجاالت التركیز، فنحن جئنا من جانب المصالح العامة من حیث احترام حقوق 

لذلك  اإلنسان ومجموعة عمل عبر المجتمع، التي توفر المدخالت من شتى الجوانب.

وسنرى كیف یمكننا تطویر تلك  الكثیر من التداخل. ر.ھناك تداخل مفید في ھذا األم

ولكنھا لیست حصریة، بطبیعة الحال، بالنسبة لمجموعة عمل عبر المجتمع  العالقة.

إننا  المؤسسیة واالجتماعیة تجاه احترام حقوق اإلنسان. ICANNالمعنیة بمسؤولیة 

تلك العملیة ، وسنقوم بICANNجمیعا نرید المشاركة مع أطراف أخرى من مجتمع 

  خالل الوقت المناسب قبل اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة المقبل.

 شكًرا. أتمنى أن یكون ھذا ملخصا مفیدا.
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لذلك یبدو أن ھناك بعض الجاذبیة والعمل مستمر، وھو ما أعتقد أنھ  شكًرا جزیالً لكم.  الرئیس شنایدر:

 یشكل أمرا إیجابیا.

یتم اعتماد مسودة شروط االختصاصات بواسطة  --لشروط لذلك أنا أعرف أن مسودة ا

ثم یتم عرضھا على اللجنة االستشاریة الحكومیة ولم یكن ھناك أي  مجموعة العمل.

 معارضة.

ھل كان ھناك اعتماد رسمي من لشروط االختصاصات من خالل اللجنة االستشاریة 

 الحكومیة بالفعل أو ھل ینبغي أن نقوم بذلك اآلن؟

 

حسنا، في االجتماع تم االتفاق على االعتماد، لذلك أعتقد أننا إذا أردنا القیام بھذه الخطوة   مملكة المتحدة:ممثل ال

 الرسمیة، نعم، حسناً، دعونا نفعل ذلك.

 شكًرا.

 

حسنا أود فقط أن أطلب منكم إذا كان لدینا أي اعتراضات على شروط اختصاصات لھذه   الرئیس شنایدر:

 م یكن كذلك، یتم اعتمادھا أیضا من اللجنة االستشاریة الحكومیة رسمیا.وإذا ل المجموعة؟

 إذن انتھینا من ھذا. حسًنا. حسًنا.

 حسًنا، شكًرا جزیالً.

ھل لدیكم أي أسئلة أو تعلیقات على العمل أو العمل المستقبلي بشأن مجموعة عمل حقوق 

 اإلنسان والقانون الدولي؟

ننتقل إلى الخطوة التالیة على الفور، وھي تتعلق بالمناطق  وإذا لم یكن ھذا وال ذاك، دعونا

ألیس، ھل یمكنك ذكر القلیل عما ھو وضعك  لدینا أحد الرئیسین المشاركین ھنا. المھمشة.

 شكًرا. الحالي وما ھو مستقبلك، وما ھي نشاطاتك المقبلة؟
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قامت المجموعة بإجراء  عمل.سأتحدث باختصار شدید ألننا لم ننتھي من الكثیر من ال  ألیس مونیوا:

 مسح، وساعدتنا المجموعة األسترالیة للتحسین المستمر لتقدیم التقریر النھائي بشأن ذلك.

وبالنسبة ألعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة الذین لم یشاركوا في االستطالع فال یزالوا 

 موضع ترحیب للمشاركة في بذلك.

 --استكمل العرض      

 

 --ربما سیكون من الجید  عذرا، على ماذا؟  ر:الرئیس شناید

 

بالنسبة لعالقة الحكومة بنطاق المستوى األعلى لرمز البلد، وكان ھذا یھدف إلى  عذًرا.  ألیس مونیوا:

معرفة كیف یبدو ھذا المنظور وما قد ترغب اللجنة االستشاریة الحكومیة أو مجموعة 

ھ سواء من حیث التوعیة أو بناء القدرات عمل المحرومة المناطق المھمشة في القیام ب

 ومجموعات العمل األخرى. ICANNبالتعاون مع 

وقد قدمنا عرضا في االجتماع رفیع المستوى الذي كان في القى استقباال حافال، ونحن 

ویھدف وتھدف مجموعة عمل المناطق المھمشة إلى القیام بذلك  نخطط لبناء القدرات.

 أن نكون قادرین على البدء في التخطیط لذلك في وقت قریب.مرة كل سنتین، ونحن نأمل 

وأخیرا، وافقت تیبوا من جزیرة كوك على االنضمام رئیسا مشاركا حتى نتمكن من تقاسم 

 بعض من عبء العمل.

 ھذا كل شيء بالنسبة لي.     

 شكًرا.     
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 شكًرا جزیالً لكم.  الرئیس شنایدر:

 وعة عمل المناطق المھمشة؟أي تعلیقات، أسئلة عن أنشطة مجم

إذا لم تكن ھناك أي تعلیقات، حسنا، أولغا، من فضلك، أرجو اطالعنا عن آخر التطورات 

 بشأن ما یجري مع مجموعة عمل األسماء الجغرافیة.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  أولغا كافالي:

 gTLDامج أوال وقبل كل شيء، مجموعة عمل المعنیة بحمایة األسماء الجغرافیة وبر

لقد عقدنا اجتماعا باألمس في قاعة (قیل االسم) في فندق آخر، لكننا عقدناه  الجدیدة.

  وكانت القاعة مزدحمة، حیث كان ذلك بمثابة داللة جیدة. بالفعل.

وكانت أحد األشیاء التي اتفقنا علیھا في خطة  وقد استعرضنا خطة العمل التي تم تحدیثھا.

ائج أو األفكار التي لدینا حول أحد القرارات مثل أفضل عملنا ھو إدخال بعض النت

وبدأنا بالفعل  الجدید. gTLDالممارسات أو مفاھیم أخرى في مختلف عملیات برنامج 

 الجدید. gTLDونحن نتابع مختلف عملیات برنامج  في ذلك.

وكان لدینا طلب في مجموعة العمل من جورجیا وأوكرانیا من أجل إدراج في مجال 

الجدید حمایة األسماء  gTLDالنظر في الجوالت المقبلة لبرنامج  ة العمل ما یلي:مجموع

منطقة مرفقة مثل شبھ جزیرة  الجغرافیة والمجتمعیة، بما في ذلك أیضا الحاالت التالیة.

ربما أخطأت في النطق، (قائال االسم)، یمكنكم التصحیح لي، (قائال االسم)، ھي  --القرم 

لیست مرفقة بشكل قانوني، وأعلنت استقاللھا كدولة إسالمیة (قائال أراضي محتلة لكنھا 

أیضا ثمة إشارة إلى ما یعني في  االسم)، (غیر مدرك) دول ذات سیادة أو بدون سیادة.

لذلك ینبغي أن تحظى بأھمیة خاصة لما  دلیل مقدم الطلب السابق "الحكومة ذات الصلة."

 الجدید. gTLDتعنیھ لعملیة برنامج 
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لذلك أود تلقي تعلیقات  المجموعة، كان ثمة اتفاق على إضافة ھذا النطاق إلى عملنا.وفي 

ھذا االقتراح، ولكني أؤكد على حقیقة أن  --من اللجنة االستشاریة الحكومیة حول ھذا 

 مجموعة العمل وجدت أنھا األمر مثیر لالھتمام.

ث حی أن المصلحة العامة،ثم استعرضنا مسودة ثانیة ألحد الوثائق التي نعمل علیھا بش

والتي تضمنت تعلیقات من  تلقینا مدخالت جیدة جدا من زمیلتنا، میالغروس من بیرو.

 ورقة قامت بدراستھا.

ونعمل حالیا على إعداد نسخة جدیدة، وسنعمل في اإلصدار الجدید الذي ربما نتشاركھ 

 مع اللجنة االستشاریة الحكومیة بمجرد إعداده.

لذا سنقوم بإدخال  .Wikiوموقع  ICANNعل مع نورا أبو ستة ومبادرة وقد تواصلنا بالف

وثیقتنا ھناك عندما یحین الوقت وعندما یكون لدینا بعض ردود الفعل من اللجنة 

 االستشاریة الحكومیة.

كما وافقت مجموعة العمل على البدء في معالجة الشواغل التي أثیرت من التعلیقات التي 

 ى لدینا التي كانت مفتوحة لتعلیقات الجمھور.وردت في النسخة األول

وورد إلینا طلب من األعضاء اآلخرین في المجتمع، من المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 ومنظمة دعم أسماء رمز البلد، لكي یكونوا جزءا من قائمة العمل عبر البرید اإللكتروني.

 وكنا نظن أنھا فكرة جیدة.

 االستشاریة الحكومیة ما إذا كان ھذا مقبوال بالنسبة لي أم ال. أود تلقي تعلیقات من اللجنة

 اعتقدت أنھا قیمة جدا.

 وسوف اكتفي بھذا القدر بالنسبة لمجموعة العمل ھذه.

 ھل ثمة تعلیقات أخرى؟

 

 أي أسئلة أو تعلیقات؟  الرئیس شنایدر: 

 ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة.
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 لكم، سیادة الرئیس وشكرا، أولغا، على اللمحة العامة والتحدیث.شكرا   ممثل الوالیات المتحدة:

أرید بالفعل أبدي مالحظة فقط أنھ في حین كان ھناك عدد قلیل من األنواع المختلفة من 

المستندات التي تم مشاركتھا وتعمیمھا بین أعضاء مجموعة العمل، إال أننا كمجموعة 

تأتي إلى اللجنة اإلستشاریة الحكومیة باعتبارھا عمل لم نعتبرھا بعد نھائیة، كما أنھا لم 

أنني أدركت باإلشارة إلى حقیقة أنكم  --لذلك أردت أن أؤكد، بالرغم من ذلك  كذلك.

، وأنكم لدیكم علم بالفعل عن أنشطة الجولة القادمة ICANNشاركتم بالفعل مع موظفي 

مجتمع في بعض األحیان وأعتقد، أن لدي تخوف أو تردد أن ال الجدید. gTLDمن برنامج 

ولذا فإنني أعتقد أنھ من  قد ال یفھم مصدر تلك المواقف أو أي من الخبرات تم تبادلھا.

المفید ُنذكر أنفسنا، وأعتقد أن رئیسنا قد فعل ذلك في وقت سابق عند افتتاح الجلسة، 

ھكذا و .فمجموعات العمل معنیة بالعمل فیما بینھا مع أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة

كل ما یتم إنتاجھ واقتراحھ من تحلیالت مختلفة أو سبل مختلفة لتحقیق تقدم محتمل في 

العمل، أشعر بقوة أن ذلك سیتحقق من خالل اللجنة االستشاریة الحكومیة وأنھ یجب أن 

ا وأنا أعلم أنھ كان علین یعتمد من اللجنة االستشاریة الحكومیة قبل أن یخرج إلى المجتمع.

النضال جمیعا ألن ثمة زمالء في المجتمع قد یتحدثون مع أعضاء اللجنة االستشاریة دائما 

قد أعت الحكومیة، ولدیھم االنطباع بأن لدیھم اآلن وجھة نظر اللجنة االستشاریة الحكومیة.

لذلك  ولكنھا موضوعات في غایة األھمیة. أننا قد شھدنا كل ذلك ویجب أن نتوخى الحذر.

تحق حقا أن نخصص لھ المزید من الوقت اإلضافي لتقدیم مقترحات أعتقد أن األمر یس

حسنا مرة أخرى،  وتخصیص الوقت. --إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة حتى نتمكن من 

أنا أعلم أن ھذا االجتماع مكثف للغایة، الجدول الزمني، ولكني أتمنى ونحن  --أمل 

المقبلة، فنحن في الواقع نخصص نمضي قدما وأن ننظر في جداول أعمال االجتماعات 

وُیفضل  الوقت لمجموعات عمل لالجتماع مع بعضھم البعض، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وبالتالي نقدم المجمل إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة  أن نقوم، بعملنا على اإلنترنت.

 حیث یكون ھناك حوار حقیقي، وتبادل حقیقي قبل اتخاذ الخطوة التالیة.

 .شكًرا
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 قبل أن أعطي الكلمة لآلخرین، أنت على حق، تعلیقات ذات قیمة كبیرة. شكًرا لك یا سوزان.  أولغا كافالي:

 لقد تم إدخال بعض التعلیقات ولكن لیس باسم اللجنة االستشاریة الحكومیة، ولكن باسم بعض

  ة العمل.ومن أجل الحصول على بعض مصادر المعلومات من عمل مجموع البلدان التي نؤیدھا،

لكن، ماذا  لذلك كنت على حق، لم یتم األمر من خالل اللجنة االستشاریة الحكومیة.

إذا كانت مجموعة من الدول ترید أن تقدم ذلك، واألشخاص یفسرون باعتبارھم  ستفعلون؟

 اللجنة االستشاریة الحكومیة، وبصراحة، ال أستطیع تحمل مسؤولیة ذلك.

أعتقد أن ثمة قیمة كبیرة للعمل الذي تقوم بھ مجموعات العمل  ولكن تعلیقاتكم قیمة للغایة.

لذا، أود أن أغتنم تعلیقاتكم في ذلك ونود أن یكون لدیكم مجموعة عمل  بكامل أعضائھا.

 وسیكون لذلك قیمة كبیرة في التعلیقات. بكامل أعضاءھا.

ما ن ذلك ربولكني لن أتحدث عن ذلك أل وأتساءل كیف سنتمكن من تنظیم ذلك فیما بعد.

 یستغرق وقتا طویال.

حیث لم یتم إرسالھا  وبالنسبة للوثائق، سوف نقوم بإعادة إرسالھا إلى مجموعة العمل.

إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة بالفعل ألنھا قید اإلعداد، لذلك أنا أقدر تعلیقاتكم، وأتفق 

 م كل الوثائق.وأشكركم على وجودكم في المجموعة، وسوف أرسل لك معكم في الرأي.

 لدینا الدنمارك أوال، ثم إیران.

 

 شكًرا جزیالً لكم.    الدانمارك:

أرید فقط أن أعلق على ما قالھ ممثل الوالیات المتحدة، ولدي اقتراح بسیط، یتعلق في 

الواقع، بكیفیة المضي قدما، ربما، ألن ھذه المرة، لألسف، لدینا الكثیر من التداخل مع 

ختلفة، وأیضا، لم نكن قادرین على مناقشة ھذه القضایا الھامة في مجموعات العمل الم

ولذلك ربما یجب أن نعقد اجتماع عبر  الجلسة العامة للجنة االستشاریة الحكومیة.

اإلنترنت خاص بالجلسة العامة للجنة االستشاریة الحكومیة قبل االجتماع القادم في یونیو 

 ا في جلسة عامة.حزیران حتى نتمكن من مناقشة ھذه القضای

 شكًرا جزیالً لكم.     
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 أعتقد أنھا فكرة جیدة للغایة، إذا كان یمكننا القیام بذلك.  أولغا كافالي:

 إیران.

 

في الواقع، أردت أن أتحدث عن جزء من القضیة أثاره من قبل ممثل الدنمارك ألنھ  نعم.  ممثل إیران:

للجنة االستشاریة الحكومیة، أتمنى أنھا لم عندما قالت سوزان أننا تركنا األمر الجتماع ا

لة علینا أن نجد وسی تكن تعني اجتماعا فعلیا حصري على اللجنة االستشاریة الحكومیة.

إحداھا ھي أن عقد جلسة عامة للجنة االستشاریة الحكومیة عبر  أخرى لیكون أكثر كفاءة،

وعملت  CCWG 84لقد عملنا من خالل االجتماعات  اإلنترنت تعتبر فكرة جیدة.

 فلماذا ال نطبق ذلك؟ بصورة جیدة جدا.

لذلك ال یجب علینا االنتظار ثالثة شھور لالجتماع سویا ھنا ونستغرق وقتا طویال في 

 االجتماع.

 شكًرا.

 

أوال وقبل كل شيء، أعتقد أنھ من الواضح أن  مجرد رد سریع على ھذا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 رھا.وأنا أتذك اإلجراءات ھناك.

ألنھ سیكون ھناك دائما أشخاص یسیئون فھم األمر، ولكن علیك أن  ربما شيء واحد.

علیكم فعل كل ما تستطیعون لمحاولة  وھذا ینطبق على الجمیع. -تفعل كل ما تستطیع 

فعلى سبیل المثال، إذا عرضتم تكذیب  أن تكونوا على قدر من الصراحة قدر اإلمكان.

 ، فإن ھذا یتم حتى ال یساء فھمھ، وھذا ھو كذا وكذا وكذا.ألحد النصوص قبل البدء فیھ

والعنوان،  --ثمة العدید من الطرق لذلك  أیا كان. --كما یمكنكم وضع عالمة مائیة على 

 وما إلى ذلك، وطریقة تسمیة المستند والملف اإللكتروني، و، و، و.

 وبعض األشخاص وثیقة.لذلك ثمة األشیاء یمكنكم القیام بھا لتكون أكثر وضوحا حول ال

 والبعض اآلخر سیقرأن شيء آخر، الطریقة التي كتبت بھا الوثیقة. سوف یقرأون ھذا التكذیب.
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لذلك یجب توفیر أكبر عدد ممكن من أبواب دخول حتى یمكن لألشخاص فھم محتوى 

 ھذه إحدى المالحظات. الوثیقة.

قد اجتماعات بین الجلسات وثمة مالحظة أخرى ھي أنني أشعر بالسعادة لمساعدتكم في ع

 على تنظیم اجتماعات بین الجلسات. ثمة شيء أسود أمام عیني. --ھذا ھو مجرد  حسنا. --

ولكن مرة أخرى، لدینا تحدیا لطیف بالنسبة للبعض، أن االجتماع سیعقد في تمام الساعة 

 مساء، والبعض 9:00من صباح الیوم، وسیكون للبعض اآلخر، في تمام الساعة  9:00

 أو سنعقد اجتماعین في وقت متزامن وكذا وكذا وكذا. صباحا. 3:00اآلخر في الساعة 

لذلك أنا فقط أطلب منكم  لذلك ال یھم ما نقوم بھ، فھناك دائما مشكلة بالنسبة للبعض.

أنا سعید للمساعدة في تنظیم كل ما تریدون، ولكن  یمكننا أن نفعل أي شيء آخر. المعذرة.

وضع غیر موات، بمعنى أن ذلك لن یكون سھال على الجمیع القیام سیكون ھناك دائما 

 بذلك ألي سبب من األسباب.

وأنا سعید إلعادة مناقشة ھذه القضایا، ولكننا ال یمكن أن حل  ھذا فقط لمجرد التوضیح.

 ببساطة األمر غیر ممكن. ھذه المشكلة إلرضاء الجمیع.

 شكًرا.     

 

 أي تعلیقات أخرى عن مجموعة العمل؟ ة الرئیس.شكًرا لك، سیاد  أولغا كافالي:

ولكنھا ستظل كما  --حسنا بالنسبة للخطوات التالیة، سوف نعدل خطة عملنا مع بعض 

وبمجرد أن یصبح لدینا نسخة  ھي بصفة أساسیة، والعمل على وثیقة المصلحة العامة.

مر ذاتھ بالنسبة واأل جیدة إلى حد ما، سوف نتشاركھا مع اللجنة االستشاریة الحكومیة.

 للوثیقة الرئیسیة التي كنا نعمل علیھا طوال العام حتى اآلن.

 ھل لدیكم أي تعلیقات أخرى بشأن مجموعة العمل ھذه؟     

 ال توجد.     

ان ك بالنسبة لمجموعة لجنة الترشیح، لن نتمكن من االجتماع یوم أمس. شكًرا جزیالً لكم.

 مشكلة.یوما حافال للغایة، ولكن ال توجد 
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إلى  --ھناك، ھناك نسخة عن شروط االختصاصات للمجموعة التي تم تعمیمھا من قبل 

فقط  ھل ھناك أي تغییرات. اللجنة االستشاریة الحكومیة قبل اجتماع بوینس آیرس.

یجب  --حسنان من أجل بدء العمل، سیكون لدینا  التغییرات طفیفة قلیلة للغایة في النص.

ولذلك كان الھدف من اجتماع أمس ھو سؤال  ختصاصات تلك.أن نتفق على شروط اال

لذلك أود أن أتوجھ بنفس  مجموعة العمل إذا لم یكن ھناك اعتراض، على اعتمادھا.

إذا كان ھناك أي تعلیق أو اعتراضات على شروط  السؤال إلى الجلسة العامة.

 االختصاصات.

 العمل. فإذا وافقنا علیھا، سنمضي بعد ذلك في إعداد خطة     

وفي ذلك الوقت، لم یكن لدینا مثل ھذا األجراء  لدینا بالفعل وثائق أعدتھا مجموعة العمل.

 .لذلك نحن ال نبدأ من الصفر بالنشبة لشروط االختصاصات ولكن یمكننا أن نبدأ من ھناك.

 أن األمر یسیر على ما یرام. -ولذا فإننا قد نعتقد أنھ  ال أرى أیة اعتراضات.

 سأتوقف عند ھذه النقطة. ا جزیالً لكم.شكرً      

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.

 

ھل ھناك أي تعلیق، أو سؤال على  أعتقد أن ھذا كل ما في األمر. شكًرا جزیالً لكم.  الرئیس شنایدر:

  تفضلي. نعم، منال من مصر. المستوى العام أو على أي من مجموعات العمل ھذه؟

 

 في واقع األمر أن حدیثي لیس لھ عالقة بأي من مجموعات العمل، ولكن شكًرا لك، توماس.  ممثل مصر:

فقط لجذب انتباه الزمالء إلى أنني أشارك حالیا في مجموعة عمل منظمة دعم أسماء 

 رمز البلد التي تم إنشائھا لمراجعة القضایا المتعلقة بتحدید أوجھ التشابھ في أسماء النطاقات

سابق على سلسة المراسالت الخاصة باللجنة االستشاریة تم وضع برید في وقت  المدّولة.

الحكومیة تطلب متطوعین من اللجنة االستشاریة الحكومیة الذین یرغبون في المشاركة، 

الشيء األكثر صعوبة ھو اسم مجموعة العمل،  وأنا أشارك حالیا مع بنایوتي من الیونان.
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 مراجعة التشابھ من أجل عملیة التتبع، والذي یشیر إلى العملیة الموسعة لھیئة EPSRPوھو 

 وأود أن أتحدث فقط في بضع دقائق عما ناقشناه وبعد ذلك یمكنني .IDN ccTLDالسریع لـ

 أن أعمم شيء ما في الكتابة في سلسلة المراسالت الخاصة باللجنة االستشاریة الحكومیة.

للنظر فیما إذا  IDNع لـتم تكلیف ھیئة تقییم استقرار اسم النطاق المدّول في عملیة التتب

كان ھذا  وإذا كان ھناك تشابھ سلسلة، التشابھ البصري في السالسل التي یجري تطبیقھا.

 ھو الحال، فمن ثم لن تكتمل السلسلة.

ھل یطلب مقدم الطلب خالل مدة معینة من الزمن ھیئة أخرى للنظر في القضیة، وفي 

 شابھ.تلك الحالة تصبح عملیة ممتدة، ھیئة مراجعة الت

وبسرعة كبیرة، حتى ال یحدث خلط لدى الجمیع، المغزى أن ما نناقشھ اآلن ھو ما إذا 

كان ینبغي للھیئة أن تعطي توصیة كلیة في الحاالت التي یكون فیھا، على سبیل المثال، 

نبغي ثم ھل ی الحروف الصغیرة لیست متشابھة بشكل مربك ولكن الحروف الكبیرة كذلك.

 بأھمیة أكبر من اآلخر أو أن الھیئة لدیھا وجھة نظر شاملة بشأن ذلك؟ للمرء أن یعامل من

وأیضا، النظر في اإلجراءات  ھل یجب أن ینظر إلى أولئك أیضا باعتبارھم تشابھ مربك.

 المتسقة في مناقشات التشابھ بشأن نطاقات المستوى األعلى العام ونطاق المستوى األعلى لرمز

حیث یمكننا تحدید عوامل خارجیة مثل سیاسات الحد  --أن یكون  البلد، وأیضا من الذي ینبغي

 من المخاطر وإذا كانت ھذه السیاسات ستؤدي إلى حل ھذا، وھل یجب حظر السلسلة أم ال.

سأحاول أن أعمم شیئا مكتوبا في شكل تقني أقل ومن ثم یمكن أن نبدأ من  سأتوقف ھنا.

 شكًرا. ھذا المنطلق.

 

على األقل بالنسبة للبعض، یعتبر  -وبطبیعة الحال ھذا  ا جزیالً للسیدة المصریة.شكرً   الرئیس شنایدر:

ھناك  --وأنا متأكد من أن ھناك  ة ھامة جدا جدا ونأمل أن نحرز تقدما بشأنھا.ھذه القضی

طرق للعثور على اسم أكثر تعقیدا لمجموعة العمل مما ھي علیھ بالفعل، وبالتالي أرجوا 

 ولة.االستمرار في المحا



 AR الصباحیة لیوم األربعاء GACجلسات  –مراكش 

 

 47من  46صفحة 

 

 شكًرا جزیالً لكم.     

 --منال، ھل تودین التعلیق بسرعة 

 

فقط بسرعة كبیرة، على الرغم من أن األمر یبدو على ما یرام بالنسبة السم النطاق   ممثل مصر:

المدّول ولكن عندما نتحدث عن التشابھ المربك، تبرز مرة أخرى الالتینیة باعتبارھا جزء 

 شكًرا. بغي أن تكون موضع اھتمام.من التشابھ المربك، لذلك ین

 

لم أكن أقصد أنھ ال یحظى باھتمام الجمیع، إال أنھا ذات أھمیة  أشكرك على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

حیث أنھا  --خاصة بالنسبة للبعض لدرجة أنھ تم حظرھا ألنھ حتى اآلن لم یحدث ذلك 

مشكلة، لذلك نأمل أن یكون ھذا لم تحظى باالھتمام الكافي الذي یؤدي فعال إلى حل ال

 بمثابة تحرك إلى األمام.

 شكًرا. حسًنا. من میشیل؟ ولذا من الذي سیدلي بإعالن؟

 

ولمساعدتنا في  عندما ندون الدقائق، فإننا بحاجة إلى وضع كل شخص ھنا على القائمة.  تاكر:-میشل سكوت

و قطعة من الورق مدون وضع تلك القائمة، طلبنا منكم وضع بطاقة الوظیفة أو بطاقة أ

 ظروا.أوه، ان علیھا االسم وعنوان البرید اإللكتروني الخاص بكم في حقیبة جولیا بالخلف.

أوه، وقالت لدیھا قائمة من الورق التي تم تداولھا حول المنضدة وكذلك تحوي األسماء 

في  ظیفةولكن إذا وضعتم بطاقة الو وھذا سیساعدنا خالل الدقائق المتبقیة. الخاصة بكم.

تلك الحقیبة، ستكون ھناك جائزة وسوف أسحبھا بعد تناول طعام الغداء الیوم، وسف أخذ 

الحقیبة بعیدا في وقت الغداء لجمع كل األوراق، ألن البعض منكم متلھف للحصول على 

 الجائزة أكثر من بطاقة الوظیفة.

 [ ضحك ]

 .ة واحدة فقط لكل شخص في الحقیبةسانتظر وأتولى الفرز بنفسي وأتأكد من أن ھناك بطاق أجل.
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لذا سوف أخذ الحقیبة بعیدا في وقت الغداء، لذلك إذا لم تضعوا البطاقة في الحقیبة حتى 

 ضعوھا في الحقیبة اآلن. اآلن، أرجو وضع بطاقة واحدة فقط.

 

  شكًرا. حسًنا. بطاقة التي ال تحتاجینھا؟ 25ھل یمكنك إرجاع   الرئیس شنایدر:

 أولغا.     

 

 شكرا جزیال لك، سیادة الرئیس وشكرا لك، میشیل، على ذلك.  أولغا كافالي:

جاءني عدد من أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة قائلین أنھم یرغبون في المشاركة، 

من فضلك أخبروا جولیا لكي  ال سیما في مجموعة العمل المعنیة باألسماء الجغرافیة.

ضا، إذا كنتم ترغبون في المشاركة في لجنة الترشیح أی تضیف أسماءكم في قائمة العمل.

 شكًرا. أو أي مجموعات عمل أخرى التي ترغبون في المساھمة فیھا.

 

وسنعقد جلسة  2:00وسوف تستأنف في الساعة  أعتقد أننا انتھینا عند ھذا القدر. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 عملیة تنفیذ رمز من حرفین.كبیرة نھائیة قبل صیاغة البیان الرسمي، وھو عبارة عن 

علیكم أن تتذكروا أننا ناقشنا بعض األسئلة في الماضي، ونأمل في توضیح بعض القضایا 

 بشأن ذلك، وبعد ذلك سنبدأ صیاغة البیان الرسمي.

مساء، حتى تتمكنوا من الحضور، على  8:00نأمل أال یستغرق وقتا أطول من الساعة 

 استمتعوا بغدائكم. شكًرا جزیالً لكم. ھذه اللیلة.األقل جزئیا، في نھایة حفل عشاء 

 

 

 [ استراحة الغداء ]  


