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قبل أن أنتقل إلى موضوع  أشكركم جمیًعا على االنضمام بنا بعد استراحة الغداء. الرئیس شنایدر: 

ادة المشاركین، أود أن ألفت انتباھكم إلى رسالة إجراءات الحمایة مع اثنین من الق

بصورة مستدامة في  ACIGھذا الصباح تتعلق بتأمین أمانة  GACأرسلتھا إلى 

وكما تتذكرون، فقد أجرینا مناقشة مبدئیة  المستقبل القریب وكذلك ما بعده كما أتمنى.

، أو أفترض أننا نعتقد جمیًعا حول ھذا األمر في بیونس آیریس وكان الموقف كما یلي:

نقدر جمیًعا الخدمة التي نحصل علیھا كما نقدر النقود التي تدفعھا ثالث دول مانحة 

والتي تواصل دفعھا حتى اآلن منذ ثالث إلى خمس سنوات، اعتماًدا على التزامات 

كما أود أن أذكركم ببیان المانحین في بیونس  المانحین، وذلك بھدف تمویل األمانة.

یرغبون في متابعة المساھمة في التمویل بشرط أن ینضم اآلخرین آیریس بأنھم 

لمجموعة المانحین أیًضا، أي أن یتم توزیع العبء على عدد أكبر من الدول التي كانت 

كما أن ھذا مذكور مرة أخرى في البرید اإللكتروني، وھي  موجودة في الفترة األولیة.

تقدرون الخدمات التي نتلقاھا وما إذا كنتم  دعوة لكم جمیًعا للتفكیر في أ.، ما إذا كنتم

تودون متابعة ذلك، وب.، ما إذا كنتم ستكونون أنتم وإدارتكم في موقف یسمح لكم 

وتمثل الوثیقة المرفقة أول مساھمة  باالنضمام لمجموعة المانحین في المستقبل القریب.

ض المعلومات حول تقدم بع --إنھا ورقة توضح  لمحاولة مساعدتنا في تقییم الخدمات.

ما تقوم بھ األمانة، وما طلب منھا القیام بھ كما أنھا تشكل أساًسا لمساعدتنا على تقییم 

 ذلك.

أقترح، ألن ھذا موضوع مھم للغایة، أننا قد نستخدم ھذه الفترة المتاحة التي لدینا یوم 

الدائم لتمویل  األربعاء ألننا جمیًعا ال نزال ھنا یوم األربعاء، لمناقشة موضوع التأمین

أو ملء ھذه  --وإذا كنتم موافقین، نود تعدیل  األمانة في ھذه الفترة یوم األربعاء.

كذلك، ال یمكننا استخدام ھذه  الفجوة، ھذه النقطة الفارغة في جدول األعمال وفًقا لذلك.
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 كذلك، الدقائق الثالثین بالكامل، لكني أعتقد أنھ منن الضروري بدء مناقشة ھذا اآلن.

یجب أن نراعي أن إجراءات المیزانیة للسنة القادمة للحكومات ربما تكون على وشك 

 --لذا، رجاء النظر في ھذا الموضوع وسنناقش ھذا  البدء في العدید من اإلدارات لدینا.

 سنبدأ بمناقشة ھذا یوم األربعاء.

بند جدول  بھذه المعلومات، أود أن أنقل الكلمة إلى اثنین من القادة المشاركین في

وال أعرف أي من  األعمال الذي تم نقلھ من أول یوم إلى اآلن وھو سبل الحمایة.

 شكًرا. ممثل الوالیات المتحدة. حسًنا. االثنین یود البدء.

 

فقط لتقدیم نظرة عامة موجزة، وأعتذر لزمیلي من المفوضیة  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة: 

تكن لدینا بالفعل فرصة للتنسیق الكامل، لذا، فنحن منفتحون للغایة ألي لم  األوروبیة.

ھو رسالة إلى مجلس  GACواآلن، ما نقترح أن تنظر فیھ  تعدیالت بناءة بالطبع.

ICANN  تتضمن أننا في نقطة زمنیة اآلن، بعد سنتین ونصل أو تقریًبا ثالث سنوات

لنطاق  GACنصیحة الحمایة للجنة منذ أصدرنا بیاننا الرسمي الشھیر في بكین مع 

gTLD  الجدید، ولدینا العدید من الرسائل المتبادلة البناءة للغایة بینGAC 

، استناًدا إلى ما إذا كنا نعتقد أننا ذھبنا الیوم إلى بیان بكین وقررنا أنھ قد یفید NGPCو

احنا األول لذا، سیكون اقتر في دبلن أن نكون مباشرین أكثر وأن ننتھي مما نفكر فیھ.

، ومن المجلس، NGPCأن نسعى بالفعل إلى توضیح رسمي تماًما، كما أعتقد، من 

إضافة إلى ذلك، ھذه  وأن علیھم إنشاء بطاقة نتائج مباشرة للغایة وواضحة للغایة.

كما أنھ  .2013، التوفیر التصاعدي للنصیحة التي نقدمھا منذ GACالبنود في نصیحة 

وما  GACتتبین بوضوح ما تم تنفیذه من عناصر نصیحة  سیقدمون لنا بطاقة نتائج

لذلك، أعتقد أننا نعرف جمیًعا أن  تبقى إلنجاز التقدم في العمل، وما لم یتم قبول تنفیذه.

GAC  ،دافعت باستمرار عن أنھ بالنسبة للسالسل التي تمثل القطاعات عالیة التنظیم

تم إخبارنا مع الوقت أن  نقترح تنفیذ إجراءات الفحص والتحقق من الصحة وقد

NGPC .اكتشفت أن ھذه لم تكن نصیحة یمكنھم تنفیذھا  
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قائمة بأمثلة اللتزامات المصلحة العامة  NGPCوفًقا لذلك، سنكرر طلبنا بأن تنشئ 

الموصى بھا فیما یتعلق بالتحقق من صحة بیانات االعتماد للنطاقات في القطاعات 

كما أن ھناك أي عدد حیث یمكننا التفكیر في  یدلیة.عالیة التنظیم وأفكر في البنك، الص

أن مشغلي السجل یضعون بأنفسھم تطوعًیا التزامات المصلحة العامة التي تتطلب في 

كما یمكن أن  لذا، نعتقد أن وجود قائمة سیساعد. الواقع التحقق من بیانات االعتماد.

لة ما إذا كانت سبل بعنایة أكبر مشك ICANNنراقب بعنایة أكبر ویمكن أن تراقب 

ومن ثم،  الجدیدة. gTLDالحمایة یجب إدراجھا في الجوالت المستقبلیة من نطاقات 

حیث ینص ھذا على مشورتھا المحتملة  GACیقصد من ھذا أیًضا المساعدة في توجیھ 

 الجدیدة. gTLDحول الجولة التالیة المحتملة لنطاقات 

ون من المفید، وھذا مأخوذ أیًضا من بیان عالوة على ما تقدم، نعتقد أیًضا أنھ قد یك

 gTLDبیونس آیریس، أن ھناك العدید من المراجعات الحالیة والقادمة لبرنامج 

أن تدفع المجلس إلى وضع أسلوب متناسق إلعداد  GACالجدید، كما نعتقد أنھ قد یفید 

نت تتذكرون لذا، إذا ك التقاریر ورفعھا إلى المجتمع حول مستویات السلوكیات المسیئة.

في سبل الحمایة الشاملة من بكین أننا أدرجنا أمور مثل البرامج الخبیثة والضارة 

والتصید والتزییف والقرصنة وانتھاك حقوق النشر أو العالمة التجاریة والممارسات 

كذلك، نعتقد أنھ  االحتیالیة أو المخادعة أو التزویر أو أي سلوك آخر غیر قانوني.

أن یضعوا أسلوًبا متناسًقا إلعداد التقاریر حول حوادث االنتھاك ھذه، سیكون من المفید 

ثم سیساعدنا ھذا مرة أخرى في النظر إلى المستقبل للتوجیھ فیما إذا كانت جھود 

االمتثال للعقود وكذلك بالتأكید للتوجیھ فیما یتعلق بتحدید سبل الحمایة التي نحتاج لھا 

التفاصیل الجوھریة المتوافقة مع بعضھا وسأتطلع ولذلك، فھذا نوع من  في المستقبل.

إلى زمیلي من المفوضیة األوروبیة للتأكد من أننا لم نترك شیًئا مستبعًدا أو ندرج شیًئا 

 شكًرا. لم یكن مضموًنا.

 

 االتحاد األوروبي. إن المفوضیة األوروبیة. شكًرا جزیًال، ممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر: 
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حسًنا، بالطبع، أوافق تماًما على ما قالھ ممثل الوالیات المتحدة فیما  نعم، شكًرا جزیًال. مفوضیة األوروبیة: ممثل ال

یتعلق بھذه الجوانب التفصیلیة حول الفحص والتحقق من الصحة، واإلبالغ عن 

السلوكیات المسیئة وتحدید بالضبط ما أنجزه المجلس وأین وكیف وتحت أي ظروف 

كما أعتقد أن كافة ھذه األمور بالطبع مفیدة للغایة وكذلك  حة نتائج واضحة.مع تقدیم لو

إال أن ھناك عنصر آخر أردت إضافتھ وھو یتعلق  ما یتعلق بكیفیة التقدم في المستقبل.

 ، التزامات المصلحة، یا إلھي لقد نسیت المعنى الكامل لھذا االختصار.PICبالتزامات 

التزامات المصلحة  كیف یمكنني أن أنسى؟ امة، بالطبع.التزامات المصلحة الع ما ھو؟

وبعض  ALACوھذا جانب آخر حیث ناقشنا أیًضا مع مجتمع األعمال،  العامة.

كیف یمكننا أن نطبق بصورة أفضل التزامات  NGPCالجھات األخرى، وفي سیاق 

ت المصلحة العامة والتأكد من إمكانیة التوسع في ممارسات جیدة وأفضل الممارسا

كما أن ھذه  المطبقة في بعض السالسل عالیة التنظیم وتطبیقھا على السالسل األخرى.

إضافة إلى ذلك،  .gTLDوالجولة الحالیة من نطاقات  تسري على الحاالت القائمة.

یقترح أن تتناول أحد  GNSOو ALACكان ھناك خطاب أرسلھ أكرم عطا اهللا إلى 

 ثنین وتراجع التزامات المصلحة العامة الحالیة.اللجان الخاصة القائمة بالفعل بین اال

كما أننا نعتقد أن ھذه أیًضا فكرة رائعة للغایة أن نحاول التقدم من الناحیة العملیة في 

 أردت فقط إضافة ھذا الجانب أیًضا. تطبیق واستخدام بعض أفضل الممارسات ھذه.

 

 ى.ممثل الوالیات المتحدة مرة أخر شكًرا.  الرئیس شنایدر: 

 

أقدر بالتأكید أنكم  وشكًرا لك، ممثل المفوضیة األوروبیة. شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة: 

إنھ مقترح خاص للغایة موضوع حالًیا  --فنحن نلقي نظرة على ھذا  طرحتم ھذا األمر.

 ونحن سعداء للغایة بالتعاون مع --ویمكنني أن أقول  قید النقاش على الطاولة.

المفوضیة األوروبیة في صیاغة بعض النصوص المقترحة للبیان لزمالئنا في القاعة 

حتى ننظر في ونرتاح إلى ونعجب بالتأكید بالفكرة، مفھوم تسلیط األضواء، إن كنتم 

وكما تعرفون، بالنسبة لتلك التي تم  ستفعلون ذلك، على التزامات المصلحة العامة.



 GAC  ARجلسات عصر األحد لـ –دبلن 

 

 92من  5صفحة 

 

وكیف یجري  امات المصلحة العامة نفسھا عملًیا؟تقدیمھا، ھل ھي تلبي شروط التز

نعتقد أن ھذا  ھل یتجاوز بعضھا التوقعات؟ ھل یوجد عجز في بعضھا؟ تنفیذھا عملًیا؟

خصائص األسلوب الذي أعتقد أننا سنود االحتفاظ بھ  اقتراح رائع ونوافق علیھ تماًما.

من قبل العاملین في قلیًال ألنھ قد یكون ھناك بصراحة خطوة أولیة یمكن اتخاذھا 

ICANN .فلدیھم وصول مباشر إلى كل عقد من ھذه العقود وكذلك  كخطوة أولیة

لكافة التزامات المصلحة العامة حیث سیكون من الصعب علینا جمیًعا أن نخوض في 

 لذا، أعتقد أن جعل ھذا طلًبا قد یكون مفیًدا. ھذه المادة.

ني أرید أن أتحفظ على المقترح المحدد، إال لذا، معذرة لممثل المفوضیة األوروبیة، ولك

أني سأوافق بالتأكید على مفھوم إلقاء الضوء والتأكد من أننا یمكننا تحلیل كیفیة تنفیذ 

 شكًرا. التزامات المصلحة العامة وتقییم ذلك بصورة مناسبة.

 

فقط، یوجد اجتماع اآلن وقبل أن أنقل الكلمة إلى ممثل المملكة المتحدة، للعلم  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

كما أن جدول أعمالھ  وسیبدأ خالل بضعة دقائق. .NGPCیجري عصر الیوم للجنة 

ولست متأكًدا من متى سنسمع عن ذلك، إال أني أعتقد أن  .GACیتضمن نصیحة 

 ممثل المملكة المتحدة. المقترح الذي وضعتماه یبدو معقوًال.

 

كنت سأضیف فقط أن فكرة لجنة المراجعة تبدو جیدة وأنا مثل  الرئیس. شكًرا لك، سیادة ممثل المملكة المتحدة: 

في ممثل الوالیات المتحدة في أننا غیر منحازین بالفعل فیما یتعلق بالتفاصیل ولیس 

لذا،  ولكني أعتقد أن ذلك یسري على اللجنة بأسرھا. لدي وقت كاٍف بالطبع للنظر فیھا.

وقد أشار ممثل  ALACادة المراسالت مع ربما یمكنكم إرسال طلب للحصول على م

المفوضیة األوروبیة إلى ذلك، حیث سیتم إرسالھ إلیكم ثم یمكننا أن ننظر إلیھ في 

GAC. شكًرا. ھل یمكنني اقتراح ذلك كأحد العناصر على طریق التقدم؟ 
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لدینا جلسة أفترض أن  ال یبدوا أن ھناك أي شيء. تعلیقات أو أسئلة أخرى؟ شكًرا. الرئیس شنایدر: 

لذا، ما أعتقده ھو أن المبادرة  في برنامجنا أو لیس لدینا ھذه المرة؟ ALACأیًضا مع 

ولكن،  ویمكننا سؤالھم عن ذلك. ، إذا كانت معلوماتي صحیحة.ALACصادرة عن 

لذا، سعًیا إلى توضیح  عن ذلك الحًقا الیوم، إن أردنا ذلك. GNSOیمكننا أیًضا سؤال 

 بل االنتقال إلى صیاغة البیان، فقد یكون ھذا مفیًدا كمعلومة.حول ھذا الموضوع ق

إذا لم تكن ھناك أي طلبات أخرى للحدیث، فسأفترض أن ھذا تأیید للطلب من القادة 

المشاركین أن یتوصلوا إلى مسودة نص للبیان، استناًدا إلى االئتالف الذي أشاروا إلیھ 

 ما ھي؟ أعتقد، ألیس كذلك؟اآلن، ثم، سننتقل إلى ما ھي المساءلة، كما 

لذا، نعود إلى أحد الموضوعات الرئیسیة، وھو أعمالنا ومناقشاتنا حول مقترحات  حسًنا.
في ھذا الصدد، طلب من األمانة تقدیم النصوص المتعلقة بالمناقشة حول  المساءلة.

كما تلقیتم رسائل برید  وقد تم توزیع نسخ مطبوعة علیكم. .18اختبار اإلجھاد 
روني یتضمن روابط ونصوص على عناوین البرید اإللكتروني الخاصة بكم، لذا، إلكت

دقیقة بالتحدید، ألننا ال  45ولدینا ما یقل قلیًال عن ساعة،  نتمنى أن یلبي ھذا الغرض.
أقترح أن نبدأ باستخدام الوقت في  .GNSOیمكننا أن نأخر الجلسة القادمة مع 

أوًال لمعرفة موضعنا في  18اإلجھاد الموضوعات األخرى، ومن ثم، اختبار 
أحاول  لذا، لنرجع إلى ھذه القائمة المبدئیة التي اطلعنا علیھا أمس. المشكالت األخرى.

 حیث یبدو أنھ یقاوم. أن أجعل جھاز الكمبیوتر یستجیب ألوامري إال أن ھذا صعب.
ع المنسقة التي فھذه النقاط األرب ربما یمكننا وضع ھذه القائمة على الشاشة مرة أخرى.

أعتقد أننا یمكننا أن نبدأ بالنقطة  وانظر ما یمكن أن نقولھ حول ھذا. كانت لدینا أمس.
في اآللیة المستقبلیة لتمكین المجتمع بما في ذلك  GACاألولى، التي أعتقد أنھا دور 

وقد یكون من الجید عرض نظرة عامة سریعة حول الوضع الراھن  منتدى المجتمع.
الذي كان یتابع النقاش بما في ذلك ھنا في دبلن  GACخالل أحد أعضاء للنقاش من 

لذا، ال أعرف، فلم أقم بتجھیز أي شخص ولكن ربما یكون  یومي الجمعة والسبت.
ھناك متطوع یحاول بسرعة طرح مقدمة حول موقفنا الحالي مع آلیات تمكین المجتمع 

حول ما إذا كنا نرى  GACء ھذه خالل دقیقتین أو أكثر ثم نسعى للحصول على آرا
أرى ممثل  ھذا مناسًبا أو أن ھناك شيء یتضمن مخاوف وما إلى ذلك وھكذا دوالیك.

إیران متطوًعا، لذا، رجاًء قدم لنا یا كافوس تحدیًثا مختصًرا حول العناصر األساسیة 
 شكًرا جزیًال. للمناقشة الحالیة.
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تتضمن الخطوات الثالث للعملیة لكل صالحیة الطلب  مساء الخیر علیكم جمیًعا. شكًرا. ممثل إیران: 

لذا، تمت إعادة  ومنتدى المجتمع واتخاذ القرار وھي موجودة حالًیا ولم یتم تعدیلھا.

النظر في منتدى المجتمع كأدوات مفیدة من أجل حضور كافة اللجان االستشاریة 

وھذا ھو  بین.والمنظمات الداعمة باإلضافة إلى أطراف معنیة بما في ذلك المراق

بل ھو منتدى إلجراء تحلیل إضافي للموقف من  فلیس ھذا عملیة اتخاذ القرار. المنتدى.

ومع ذلك، كانت ھناك بعض العناصر المضافة  أجل إعداد األشخاص التخاذ القرار.

اآلن، كیف سیتم تنفیذ المناقشات وكیف سینتقل الموضوع إلى الخطوة التالیة  إلى ذلك.

رار، إال أن الموضوع اآلن في مرحلة المناقشة المبدئیة ومن ثم، فال أرید وھي اتخاذ الق

ومع ما تقدم، فالموضوع الذي طرحتموه، وھو عدم مناقشة دور  تتبعھ في ھذه المرحلة.

GAC  في المنتدى رسمًیا فيCCWG  بعیًدا عن ما ھو موجود في قائمةGAC 

 كًرا.ش البریدیة وأعتقد أن ھذا كان قصیًرا بما یكفي.

 

نعم، ممثل المملكة  األسئلة والتعلیقات حول ھذا الموضوع. شكًرا جزیًال لك، كافوس. الرئیس شنایدر: 

 المتحدة.

 

إلى مجموعات فرعیة أمس صباًحا  CCWGتم تقسیم  نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس. ممثل المملكة المتحدة: 

للوصول إلى نوع من التفاصیل وقد كانت ھذه أداة مفیدة للغایة  نعم، أمس صباًحا. --

الجوھریة لكیفیة اتخاذ القرارات وتصعید الشكوى طوال الطریق حتى اتخاذ القرار 

حول آلیة العكس، على سبیل المثال، قرار مجلس اإلدارة حول المیزانیة أو استبعاد 

  عضو بمجلس اإلدارة أو مھما یكن الموضوع المحدد واآللیة التي تناسبھ.

معاینة العلیة على التوصل إلى قرار یتیح وقًتا للمجتمع، بما في ذلك لذا، شجعتني 

GAC  لمعاینة أي مشكلة وحلھا قبل الوصول بالفعل إلى مرحلة اتخاذ القرار فیما إذا

 كان سیتم تطبیق أحد آلیات تمكین المجتمع.
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ف عالوة على ما تقدم، لدي القلیل فقط ألضیفھ إلى ما وضحھ ممثل إیران بدقة، سأضی

فقط القلیل لما قالھ، فبعد الجدولة األولیة ألحد الموضوعات من منظمة داعمة أو لجنة 

استشاریة، سیكون ھناك نوع من الدعوة المسبقة، تسمى دعوة مسبقة أو مؤتمر ھاتفي 

وھي خطوة غیر مھمة وغیر مكلفة حیث یتم تنبیھ المنظمات الداعمة واللجان 

تقد أیًضا أن المجلس سیتم تنبیھھ، بالطبع، في ھذه بعد ذلك، أع االستشاریة للموضوع.

 المرحلة أیًضا بصورة رسمیة أكثر ربما.

 بعدھا، سیقدم ھذا فرصة أولى لشخص ما لكي یقول بالفعل أن ھناك حل لھذه المشكلة.

ویتیح لنا ھذا طریقة للحل  لذا، لسنا بحاجة إلى الخوض فیما یزید عن الخطوة األولیة.

قبل االنتقال إلى معاینة مكثفة أكثر بكثیر للموضوع في منتدى في مرحلة مبكرة 

لذا، تتمثل خطوة الدعوة  المجتمع، التي ستكون الخطوة التالیة بعد الدعوة المسبقة.

المسبقة باألساس في اتخاذ قرار في حالة طرح ھذا على منتدى المجتمع مما یتیح أیًضا 

ة أنھ ال توجد حاجة لتتبع مسار آلیة تمكین طریقة للحل، في حالة التحدید في ھذه المرحل

 المجتمع.

یتوافق ھذا مع توقع ممثل المملكة المتحدة أن ھذه العملیة بالكامل ال تؤدي بالضرورة 

إلى قرار لتفعیل أحد ھذه اآللیات. من ناحیة أخرى، یجب أن تتیح العملیة فرصة حقیقیة 

طرق الرسمیة التي یمكن ببعض ال GACو ICANNلكافة الدوائر االنتخابیة في 

تقدم نصیحة باألساس من منظور  GACتوقعھا لتكون جزًءا من ذلك، كما أن 

المصلحة العامة حول ھذا الموضوع مع وجھة نظر بتحدید طریقة لحلھا بدون التنقل 

 في النھایة إلى مسار متطرف للغایة یعكس قرار مجلس اإلدارة من خالل أحد اآللیات.

تدى المجتمع بذاتھ مھًما كما أعتقد لنا للتركیز مع تقدیم الفرصة وبالمثل، یعتبر من

ومن ثم، نحتاج لوقت كاٍف  للحكومات لتقدیم نصیحة كاملة حول الموضوع المطروح.

 لصیاغة كل نصیحة والموافقة علیھا.

ومن  یوًما وما إلى ذلك. 15كذلك كان المقترح الثاني في إطار زمني قصیر للغایة، 

المتحدة كمشارك في مجموعة العمل، دافعت عن ذلك، حسًنا، نحتاج  موضع المملكة

لوقت أكثر في ھذه المرحلة حتى یمكننا التوصل قبل كل شيء كأفراد أعضاء في 
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GAC  إلى وضع قومي ثم العمل مع الزمالء فيGAC  لصیاغة رؤیة شاملة، ووضع

 إجماع إن كنتم ترغبون في ذلك.

سلوب في التعامل مع ھذا النوع من المشكالت حیث لقد تشجعت للغایة بوجود ھذا األ

تمكین المجتمع، السماح  الذي یجب أن یخضع إلى آلیات CCWGیتصور مقترح 

بفرصة كبیرة لتناول المشكلة بالتفصیل، وتحدید طرق الحل، وبعض المراسالت 

الرسمیة مع المجلس، على سبیل المثال، التي یمكن أن تؤدي بالفعل إلى حل بدون 

ضغط على األزرار التخاذ قرار سواء بالتصویت أو مھما تكن الطریقة التي یتم ال

 شكًرا. االتفاق علیھا آللیات التمكین.

 

شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة، فقط للتوضیح بصورة خاصة لھؤالء الذین لم یتمكنوا   الرئیس شنایدر:

ما كان في المقترحین األول من تتبع ھذا بالتفصیل، تم تغییر مفھوم مقاعد التصویت ك

والثاني إلى خطوة تصعید توجھ مسار التصعید عند وجود حد للمنظمات الداعمة 

  واللجان االستشاریة الالزمة لدعم االنتقال للخطوة التالیة.

إًذا، بالنسبة للذین لم  ھل ھذه ھي الطریقة المناسبة لصیاغة ھذا الوضع للمقترحات؟

فقد  یمكنھم أن یفھموا تماًما موقفنا في موضوع التصویت. یكونوا جزًءا من ھذا بحیث

لذا، ربما یمكن لممثل إیران أن یشرح  .GACكانت ھذه مشكلة صعبة بالنسبة للجنة 

 شكًرا. ھذا بمزید من التفاصیل لثانیة واحدة.

 

كة المتحدة أعتقد أننا نحتاج للتمییز بین ما ذكره ممثل الممل شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

حول ھذه الدعوة المسبقة وعملیة وموضوع التصویت أو األسالیب األخرى من أجل 

 وجود آلیة لتطبیقھا.

بأن األفضلیة لن تكون للتصویت في أي جوانب  CCWGوضعنا ھذا الموضوع أمام 

  ولكن لبناء اإلجماع وفًقا لإلجراءات الساریة في كل منظمة داعمة ولجنة استشاریة.
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 GACوسیطبق ھذا موضع  ا شيء تتم تغطیتھ في كل شيء لتجنب التصویت.لذا، ھذ

التي لدیھا حالًیا صفة استشاریة وغیر ملتزمة بالدخول أو الخروج من عملیة التصویت 

 في موضع تقدیم النصیحة. GACلالحتفاظ بوضع أن تكون 

 شكًرا. منفصلة. لذا، ربما تقومون بھذا بصورة وھكذا، لن یتم خلط ھذا بالمشكلة التالیة.

 

 المملكة المتحدة. شكرًا جزیًال على ھذا.   الرئیس شنایدر:

 

قد قررت بالفعل االبتعاد عن  CCWGأعتقد أن سؤالك كان ما إذا كانت  نعم شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

وأعتقد أننا سنبدأ في  ال أعتقد أنھم قاموا بذلك حتى اآلن. ھل ھذا صحیح؟ التصویت.

 وشكًرا. أعني أن ھناك الكثیر من المشاورات اإلضافیة. ك.تولي ذل

 

، استناًدا إلى GACلقد طرحت ھذا السؤال ألني أحاول اكتشاف ما إذا كنا في  حسًنا.  الرئیس شنایدر:

ھذا اإلجماع بأننا وافقنا على ما قدمناه في سبتمبر حول دورنا المحتمل أو وجھات 

 إذا كان ھذا سیمضي في اتجاه ندعمھ جمیًعا. نظرنا حول ھیكل التمكین ھذا، فیما

أن ھذا ھو التوجھ الذي یأخذه النقاش، بأننا  GACوكذلك، ھل ھناك اتفاق بین أعضاء 

ولكن، مما أسمعھ،  وإذا لم یكن األمر كذلك، فأین المشكلة؟ نعتقد أن ھذا توجھ مناسب؟

أرى  ك بشكل صحیح؟ھل أفھم ذل ھناك دعم عام لكیفیة وضع ھذا الجانب من المقترح.

لذا، یبدو ھذا رضا عن التوجھ الذي یتخذه ھذا الجانب من  أشخاصا یومئون برؤوسھم.

 العمل.

وأعتقد، إذا كان األمر  أي مزید من التعلیقات على ھذه الجوانب؟ ھل ثمة أیة تعلیقات؟

المشاركین یبدو أنھم مرتاحون للتوجھ  GACكذلك، أن من الجید أن نعرف أن أعضاء 

 ذي یأخذه ھذا.ال
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ھل ھناك أي تعلیقات حول المجتمع، مزید من التعلیقات حول آلیة تمكین المجتمع بما 

اآلن، ربما یمكن أن یوضح شخص  في ذلك منتدى المجتمع الذي توجد فیھ ھذه الفكرة؟

ما بسرعة في دقیقة واحدة دور وفكرة منتدى المجتمع كما قال كافوس، فھذان أمران 

وربما یساعد ھذا الجمیع  األول ھو آلیة التمكین والثاني ھو المنتدى. مختلفان تماًما.

 ثم المملكة المتحدة. تفضل كافوس. على فھم ذلك قلیًال.

 

تمت مناقشة فكرة منتدى المجتمع ألول مرة قبل االنتقال إلى  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  كافوس أراستیھ:

ة أننا ربما یجب أن نكون ما یشبھ المالذ صنع القرار، التي أوضح ممثل المملكة المتحد

األخیر، ومن األفضل أن تناقش كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة بصورة 

 تشاوریة موضوع إدراك تفاصیل األمر من أجل االستعداد لنوع من اتخاذ القرار.

 كذلك، لیس اتخاذ القرار بالضرورة عملیة تصویت التخاذ قرار في األمر، فبعض

على الرغم من ذلك، أود  األشخاص من خالل التصویت، وبعضھم من خالل اإلجماع.

التأكید على عدم التعارض مع ما یقولھ ممثل المملكة المتحدة، فنحن ندفع نحو تحویل 

لذا، ما یلي فقط لمشاركة المعلومات بین  --وھذا شيء  المزاج العام إلى بناء اإلجماع.

لجان االستشاریة، حتى إذا كان الطلب قادم من أحد كافة المنظمات الداعمة وال

المنظمات الداعمة أو اللجان االستشاریة في بعض الحالة مثل إقالة المجلس بالكامل، 

لتحدید الموضوع بوضوح وعنایة وتحلیلھ وتبادل وجھات النظر بین األشخاص 

لذا،  جة إلى تتبع ھذا.إن لم یكن، فربما لسنا بحا لالستعداد للخطوة التالیة إن لزم األمر.

 شكًرا. كانت ھذه فكرة المنتدى.

 

 لدینا ممثل المملكة المتحدة ثم ممثل سویسرا. شكًرا.   الرئیس شنایدر:
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ولعرض األمر، ربما باإلضافة إلى ما  ھذا ھو المفھوم بدرجة كبیرة. شكًرا لك، نعم.  ممثل المملكة المتحدة:
تماًعا فعلًیا لیوم واحد، یمكن أن یكون بجوار أحد قالھ ممثل إیران، فالتوقع قد یكون اج

الثالثة التي تنعقد سنوًیا، حیث سیكون ھناك حد للمشاركة یمثل  ICANNاجتماعات 
على األقل نصف المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة، كما أعتقد، وقد كانت أحد 

 ًقا تنبیًھا لھذه المشكلة.كما كانت الدعوة المسبقة التي ذكرتھا ساب المناقشات حول الحد.
فھناك  وبعد ذلك، ربما تكون ھناك فرصة لشخص ما لیقول أننا ندرك ھذا الموضوع.

ولكن، في منتدى المجتمع، یوجد قدر  .ICANNحل تم وضعھ في ھذا الجانب من 
إضافة إلى ذلك، ستتمكن المنظمات  أكبر بكثیر من الفحص الشامل للموضوعات.

تشاریة من عرض وجھات نظرھا حول الموضوع، ثم، عقب ھذا، الداعمة واللجان االس
سیكون ھناك أساس ربما التخاذ قرار حول أحد آلیات التمكین أو قول أن ھناك حل 

  شكًرا. فھي نوع من النقاط المھمة. لسنا بحاجة إلى الخوض في ھذه الخطوة. مبتكر بالفعل.

 

 وممثل سویسرا.شكرًا لممثل المملكة المتحدة،    الرئیس شنایدر:

 

فقط ألكمل ما كان یقولھ زمیلي من المملكة المتحدة ومن  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل سویسرا:
تقدًما جیًدا في مسار نظام التصعید  CCWGإیران لھذه اللجنة، أعتقد أننا حققنا في 

وبمجموعة  الذي یسعى لإلجماع ویتجنب مخاطر تناولھ من أجزاء فقط من المجتمع.
ن المتطلبات لدرجة كبیرة من الدعم ألي ممارسة لصالحیات المجتمع وغیاب م

  أعتقد أن ذلك ربما یجب تناولھ بقدر أكبر من التفصیل. االعتراضات.

مع ذلك، فمن حیث المبدأ، وبما أحسھ من القاعة، ھناك إجماع كبیر أو جذب أو التحام 
 .CCWGعلى النحو الذي یتم التعبیر بھ في 

لق بمنتدى المجتمع، ھذه خطوة ضمن ھذا التصعید، وعملیة اتخاذ القرار ھذه فیما یتع
وعلینا التأكد من أن عملیة منتدى  وأعتقد أن ھذا عمل ال یزال قید التقدم. باإلجماع.

المجتمع أو اتخاذ القرار ككل تسمح بإطار عمل شامل ومنفتح وشفاف یمكن فیھ أن 
ات الداعمة واللجان االستشاریة في االستشارة إدراج كافة األطراف المعنیة، المنظم

كما أن ھناك فرصة لمداوالت فعلیة بین كافة األطراف المعنیة من أجل  والتوصیات.
 شكًرا. السعي تحقیق أقصى قدر ممكن من اإلجماع.
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أتمنى وأعتقد أن ھذه التعلیقات توضح الجوھر واألساس  شكًرا لممثل سویسرا.  الرئیس شنایدر:

 ا في الوقت الراھن مع أحدث التطورات فیما یتعلق بھیكل آلیة تمكین المجتمع.لموضعن

وسأفترض أو أستنتج من التدخالت غیر الموجودة التي تعبر عن المخاوف العامة 

ومھما یكن ما نقوم بھ بھذه  بالتوجھ الذي یأخذه ھذا من أننا ندعم ھذا التوجھ.

 ب أن نحتفظ بھ.المعلومات، فھو أمر إیجابي أعتقد أننا یج

 وھو سؤال. اآلن، مع عامل الوقت، أود ربما أن أنتقل إلى آخر نقطة في ھذه القائمة.

 نفسھا وقد طرحھ مختلف أصحاب المصلحة. CCWGوھو سؤال تمت مناقشتھ في 

وأردت فقط أن أسمع  وكما قلت أمس، فالعملیة في منتصف عملیة صیاغة ھذه اللوائح.

حول ما ترون أنھ یمضي مرة أخرى في االتجاه  GACبعض التعلیقات من أعضاء 

 GACالصحیح أو یطرح مخاوف لكم بفھم ما إذا كانت ھذه مشكلة یجب أن تنظر فیھا 

 لذا، من یرید بدء ھذه النقطة؟ عن قرب شدید أو أننا نرتاح أكثر ألن یكون لذلك معنى.

 ممثل إیران، تفضل. نعم.

 

 یس.شكًرا لك، سیادة الرئ   ممثل إیران:

حول  GACویجب أال نقیده، مشاركة  ربما علینا طرحھ بصورة مختلفة إلى حد ما.

وإذا كانت اللوائح ستتم إعادة صیاغتھا، فأیھا ستقوم بھ  موضوعات السیاسة العامة.

CCWG  والمستشار القانوني والمجموعة القانونیة فيICANN أعتقد أن ،GAC 

لذا، أشجع  .GACمل تسري على أنشطة یجب أن تھتم بكل شيء ألن الالئحة بالكا

وعلى الرغم من ذلك، على  أننا، كما ذكرت في الیوم اآلخر، نشارك بفعالیة في ھذا.

وجھ الخصوص، كانت األولى ھي التي تتعلق بموضوعات السیاسة العامة وھي أحد 

 لذلك، ال أعتقد أن ھذا دور صغیر أو یجب أن نكون ھناك. المھام الرئیسیة للحكومات.

 شكًرا. وھذا أمر ھام. فھي مشاركة في ذلك. مشاركة محدودة.
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النقطة التي أقترح طرحھا ھي  ربما لن نتحدث حول نفس األمر. شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

حیث أن ھذه  ICANNبالفعل التكوین الجدیدة للرسالة والقیم الجوھریة لصالحیات 

ھذا ھو التحدید الضیق للغایة  ركة محدودة.لیست مشا --الصالحیات ضیقة للغایة 

وما  IPونظام عنوان  DNSفیما یتعلق بالوظائف الفنیة لنظام  ICANNلصالحیات 

، أو أن ھذه CCWGإذا كان النقاش ھو الطریقة التي أتصور على األقل أن 

لن  ICANNالصالحیات المحدودة كانت في عالمة النجمة، وكان ھناك نص بأن 

على  CCWGوقد اتفق الجمیع في  ة تنظیم المحتوى واألمور المماثلة.تدخل في عملی

  ذلك على ما أعتقد.

مع ذلك، كانت ھناك عالمة نجمة تقول أو یفترض أنھا تقول أن ھذه یجب أال تمنع 

ICANN  عن تنفیذ االلتزامات التعاقدیة وما إلى ذلك فیما یتعلق بموضوعات مثل

  حمایة المستھلك وما إلى ذلك.

ذا، أردت أن أبرز فقط ھذه المناقشة وأسألكم عما إذا كنتم تعتقدون أن ھذا سیكون مرة ل

أخرى في االتجاه الصحیح أو أنكم تشعرون بالراحة تجاه الطریقة التي تتم مناقشتھا في 

CCWG  أو ما إذا كنتم تعتقدون أن ھناك مخاوف من أن یحتاج أعضاءGAC  أن

 كان ھذا ھو السؤال. نقاش.یطرحوا المخاوف بصورة ما في ال

 نعم، دور ممثل فرنسا ثم ممثل المملكة المتحدة، ممثل فرنسا، تفضل.

 

إذا كان لدینا نطاق محدود أو صالحیات  أرید أن أفھم اثنین أو ثالثة من العناصر.  ممثل فرنسا:

ألني أرى أن ھذا أحد  ، فماذا سیحدث بالنسبة لحریة التعبیر؟ICANNمحدودة لھیئة 

كما أود أن أتلقى بعض التأكید حول صرامة التحكم  خاوف المشروعة إلى حد ما.الم

ھل یعني  وأود أن أتأكد من أننا نتفق حول وسائل حریة التعبیر. في ھذه الحقائق.

 أنا غیر متأكد من ھذا. الحدیث حول اسم النطاق تناول حریة التعبیر؟
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أن  --وھذا لیس جدیًدا  --أشعر أن ھذا  --اك وأعتقد أن ھن ھذا أساسي للغایة. الرئیس شنایدر:

ICANN  لدیھا، باألساس، صالحیات فنیة فیما یتعلق بإدارةDNS  وأنھا یجب أال

  تتجاوز ھذه الصالحیات.

الرسالة التي تمثل رقم  --كذلك، تمت إعادة صیاغة ھذا في الئحة جدیدة مقترحة، وھي 

  وثائقي. كما أني أحاول بالفعل العثور علیھا في .-1-

 حول ما یتیحھ وما ال یتیحھ ھذا التحدید للصالحیات. CCWGكان ھناك نقاًشا في 

وقد اتفق الجمیع على أن ھذا یجب أال یتیح بتنظیم المحتوى واألمور األخرى غیر 

ال یجرؤ أي  --ولكن، السؤال ھو أین الحد  .ICANNالمتفق علیھا ضمن صالحیات 

ولكن ھناك بعض الجوانب التي تتعلق  دعوه بالتنظیم.أحد على تسمیتھ تنظیم، لذا سأ

  أو قد تتبعھ مثل موضوعات حمایة المستھلك والموضوعات األخرى. DNSبنطاق 

 ولكن ممثل المملكة المتحدة أراد االنضمام، ثم لدي ممثل إندونیسیا أیًضا.

 

موضوًعا علقنا علیھ في ردنا على  كان ھذا بالتأكید نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

إني أطلع  .187أعتقد أنھا كانت الفقرة  --المسودة الثانیة للرسالة على النحو المبین في 

ولكن، على أي حال، لقد اعتمدنا وجھة النظر بأنھا كانت  بسرعة على مالحظاتي.

الذي تغطیھ محدودة للغایة للتركیز على المھمة الفنیة بسبب نطاق الموضوعات بالكامل 

GAC على سبیل المثال، فیما یتعلق بالمصلحة العامة وموضوعات المنافسة وحمایة ،

أعني، أن ھذه  األطفال والحقوق والفرص وضمان التنوع والشمولیة وما إلى ذلك.

  الموضوعات لم یبدو أنھا تتوافق مع المقترح على النحو الذي تمت صیاغتھ بھ.

الوقت الراھن، بإجابة مباشرة أكثر على السؤال، وحتى  فیما یتعلق بحالة التشغیل في

أدركت جیًدا أن ھذه كانت  CCWGإال أني أعتقد أن  أكون صریًحا، أنا لست متأكًدا.

ولم تتم مراعاة  مشكلة تحتاج للتحقق منھا فیما یتعلق بما إذا كانت محدودة للغایة.

لذا، سأوجل  لصیاغة.موضوعات المصلحة العامة على وجھ الخصوص بما یكفي في ا

 األمر لیتناولھ الزمالء الذین لدیھم معرفة أكبر مني، شكًرا لك.
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 لدینا ممثل إندونیسیا ثم ممثل سویسرا. شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 

 شكًرا لك، توماس. شكًرا لك، توم.    ممثل إندونیسیا:

 والدول، عذًرا، اختلطت علي كل من توم وتوماس. GACحول صالحیات 

 

كما أن لدي  بعض األصدقاء یدعونني توم بینما یدعوني البعض اآلخر توم. ال تقلق.  لرئیس شنایدر:ا

 أًیا كان. فال تقلق. أسماء أخرى ألن ھناك العدید من الذین یحملون اسم توماس. 10

 

ھو أمر بسیط إًذا، فیما یتعلق بالصالحیات المحدودة أو الواسعة، فما ناقشناه في العطلة   ممثل إندونیسیا:

حیث تتطور تقنیة المعلومات واالتصاالت بسرعة كبیرة، ویبدو من وقت آلخر  للغایة.

بینما  لذا، فنحن نتحدث الیوم حول تطبیقات المحتوى. أنھا ستتطور أسرع وأسرع.

كما ناقشنا في األسبوع  سنتحدث في الغد عن المنصات الرقمیة المتمیزة وما إلى ذلك.

فقد أصبحت ھذه  الرقمیة وأعني األمور التي نسمع عنھا من قبل.السابق الممنوعات 

  الممنوعات الرقمیة فجأة تباع في كل مكان.

لذا، في ھذا الموقف عندما تتطور تطبیقات تقنیة المعلومات واالتصاالت والوصول إلى 

المحتوى وما إلى ذلك بسرعة كبیرة، بصورة غیر متوقعة في بعض األحیان، فیكون 

  كومة، في بعض الحاالت، التدخل في الموقف الذي یظھر فجأة.على الح

سیتم تنظیمھا في اللوائح وما إلى  GACلذا، في ھذه الحالة، بالرغم من أن صالحیات 

ذلك، یجب أن تكون ھناك احتماالت لتدخل الدول في حالة وجود بعض التطویر أو 

 بلد إلى آخر. وذلك قد یختلف من التطورات غیر المتوقعة التي نواجھھا.

كما لدینا  ICANNواآلن، مع ھذه االحتماالت، ستعمل الدولة فیما بعد مع عملیات 

وإذا لم یكن لدینا الصالحیات وكانت لدینا مشكالت،  عالم واحد، إنترنت واحد. الیوم.
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وھذا لیس ما  فلن نرغب في التوصل إلى عالم واحد والعدید من شبكات اإلنترنت.

، ونرید االحتفاظ بھ ICANNوھذا ھو شعار  واحد وإنترنت واحد.نرید عالم  نریده.

 شكًرا. ولكن في ھذه الحالة، تكون الصالحیات مھمة للغایة. كما ھو.

 

 ممثل سویسرا؟ شكًرا جزیًال لممثل إندونیسیا.   الرئیس شنایدر:

 

ا أن بیان الرسالة أردت فقط أن أوضح لھذه اللجنة أو أخطرھ شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل سویسرا:

قد أظھرت بعض  CCWGالذي یتم تعدیلھ أو تغییره في الواقع في ھذه الممارسة من 

، والذي كانت ALACالتعلیقات بین آخرین من دائرة األعمال، إذا كنت أتذكر جیًدا، و

لدیھ بعض المخاوف من محاولة تحدید الكثیر جًدا من بیان المھمة، والذي یمكن تفسیره 

من البعض على أنھ فھم أن التطبیق التعاقدي قد یتم طرحھ أو أن تطبیق  في الواقع

  التزامات المصلحة العامة یمكن السؤال عنھا.

، السیدة CCWGلذلك، بعد إجراء المناقشة، نشرت مقررة مجموعة العمل الثانیة في 

 ولكني أفترض أنھ ال بیكي بیر، مسودة تتضمن بعض األفكار لتناول ھذه التعلیقات.

وربما علینا مراقبتھ للتأكد من عدم وجود  یزال ھناك الكثیر من العمل قید التقدم.

مخاطر لتفسیر أن التزامات المصلحة العامة وسبل الحمایة خارج نطاق المھمة ضمن 

 شكًرا. اللوائح الداخلیة الجدیدة.

 

  شكًرا لممثل سویسرا.  الرئیس شنایدر: 

أن ھذه عمل قید التقدم، ثانًیا، حتى اآلن، ھذا عمل  لذا، ما قرأتھ حتى اآلن ھو أوال،

، من وجھة نظر المصلحة العامة أو السیاسة العامة وأننا یجب أن GACمھم للجنة 

مع ذلك، لیس ھناك سبب في الوقت  نواصل االطالع على كیفیة إجراء المناقشة.

حصلت علیھ ھل ھذا ما  الراھن للمخاوف من أن النقاش سیمضي في االتجاه الصحیح.
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ولكننا نحتاج لمواصلة مراقبة األمر والمشاركة في  ھل ذلك صحیح؟ مما سمعت؟

 النقاش.

إذا كان لدى أي شخص سؤال إضافي حول ھذا  أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم.

األمر، فیمكنھ أیًضا التواصل مباشرة مع أي منا، من أتیحت لھم فرصة الحصول على 

  .CCWGذه المناقشات الشیقة للغایة في موارد المشاركة بالتفصیل في ھ

دقیقة في تناول النقطة األخیرة أو الثالثة  15مع ما تقدم، سأحاول وأستغل بعد ذلك آخر 

من األمس، وھو سؤال  18أو الرابعة، إذا كنا سندرج المناقشة حول اختبار اإلجھاد 

د سمعنا بالفعل وق لمفھوم التبعیة للقطاع الخاص مقابل أصحاب المصلحة المتعددین.

حول ما إذا كنا  GACكما یبدو أن ھناك اختالف في  بعض التلمیحات لذلك أمس.

أو نقترح أو نصر على تغییر التشكیل التقلیدي لقیادة القطاع الخاص  --نصر 

والمتأصلة في القطاع الخاص، مھما تكن التشكیالت الصارمة، من خالل تأثیر أعمال 

وم أصحاب المصلحة المتعددین، المستخدم في قدر أكبر أكبر، والتدخل الدولي، ومفھ

  جًدا من المنتدیات.

لذا، أود أن أمنحكم فرصة التفاعل السریع حول ھذا الموضوع بحیث یمكننا معرفة 

حول بقیة  CCWGولكن رجاًء أیًضا إخطار المشاركین في  .GACموضعنا في 

 وحسًنا. أو عدم تحدیدھا.وضع المجتمع أو إلى أي درجة یتم تحدید ھذه المناصب 

لدي ممثل إیران وممثل  سأترك الكلمة اآلن للمشاركین بفعالیة في ھذا الموضوع.

 شكًرا. ھولندا.

 

في أننا یجب أال نذكر  GACأعتقد أن بقیة المجتمع، ال یتفقون مع  شكًرا لك، توماس. ممثل إیران: 

حتى أن علینا تغییر ما وھم یصرون على ذلك ویقولون  ھذه القیادة للقطاع الخاص.

فبعض األشخاص یقولون أنھ یجب أن تكون  سنة. 20إلى  17نقوم بھ وننتقل إلى آخر 

ھناك مساواة ویجب عدم الخضوع ألي شخص، إال أن بقیة المجتمع، بصراحة، ترید 

إننا فقط نقتبس ما  االحتفاظ بھذا القطاع الخاص المتأصل أو قیادة القطاع الخاص.

   یعني أننا نؤید أو نعارض، ولكن ھذا ما قالوه.وھذا ال قالوه.
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 مع ذلك، أود أن أضیف أن ھذه لیست مشكلة خطیرة مقارنة بالمشكالت األخرى.

 وسواء قلتم متأصل بصورة خاصة أو غیر متأصل بصورة خاصة، فاألمر سیستمر.

اإلجھاد اختبار  لدینا الكثیر من الموضوعات المھمة األخرى للتعامل معھا، ألیس كذلك؟

وھو لیس  لذا، سأترك لكم معالجة الموضوع. أو آلیات المجتمع وما إلى ذلك. 18

 شكًرا. خطیًرا ھكذا.

 

  ممثل ھولندا. شكرًا جزیًال على ھذا البیان یا كافوس. الرئیس شنایدر: 

 

عند طرح األمر أمس، اعتقدت بوجود اعتراض كبیر  نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل ھولندا:

وأعتقد  وأسمع اآلن من كافوس أنھم فكروا في األمر إال أنھ لم یكن خطیًرا. على ذلك.

أود أن أطرح رأیي حولھ وأرى أن  --ما أود أن أطرح رأیي حولھ  --أني كنت 

الصیاغة قد تكون غیر دقیقة تماًما ألني أعتقد أن القطاع الخاص لیس في القیادة، فھي 

للتنظیم الخاص واللوائح الخاصة من خالل العدید أقرب إلى شركة أو مؤسسة تخضع 

 وسیكون ھذا مناسًبا أكثر، لكني لن أصر على تغییر ذلك. من أصحاب المصلحة.

حیث یمكن وجود  وأعتقد أن ھذا نوع من التبسیط، الطریقة المنصوص علیھا اآلن.

 ا.شكًر بعض التحسین ولكني لیس لدي مشاعر قویة للغایة حول الصیاغة الحالیة.

 

 البرازیل ثم المملكة المتحدة. ھل ثمة أحد آخر؟ شكًرا لك، ممثل ھولندا.  الرئیس شنایدر: 

 

یختلف تقییمي للنقاش فیما یتعلق بھذا الموضوع قلیًال  شكًرا لك، سیادة الرئیس. نعم. ممثل البرازیل: 

وال أرى المجتمع أو األعضاء أو المشاركین في  عما ذكره ممثلنا من إیران.

CCWG بعیًدا عن ،GAC یؤیدون تماًما االحتفاظ بالمصطلح "تحت قیادة القطاع ،

كما كان ھناك بالفعل بعض المشاركین، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة،  الخاص."
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الذین أشاروا إلى دعمھم الستبدال المصطلح "تحت قیادة القطاع الخاص" بالمصطلح 

 ون مقبوًال على نطاق أوسع."أصحاب المصلحة المتعددین" وھو الذي سیك

، عبرنا عن دعمنا الستبدال المصطلح، مع مراعاة أن CCWGكوضع للمشاركین في 

وقد تم طرحھ في نھایة  المصطلح األول "تحت قیادة القطاع الخاص" قد تقادم.

، من خالل WSISالتسعینیات ھناك، لذا، ھذا شيء تطور من خالل عملیة 

NETmundial. ھناك شيء یجب على  ولذلك، أعتقد أنICANN  مالحظتھ وعلینا

 إدراج التطور الحادث على المستوى الدولي.

ثانًیا، وفًقا للتعریف الوارد، تحت قیادة القطاع الخاص، إذا قرأتم النص بالكامل في 

، تقول تحت قیادة القطاع الخاص بما في ذلك دائرة األعمال، كما أعتقد، 5االلتزام رقم 

إنھ تعریف لنا،  --وھذا شيء  ع األكادیمي، متضمًنا المجتمع المدني.بما في ذلك القطا

فمثًال، في البرازیل، ال یمكننا إدراج القطاع األكادیمي في القطاع  وھو تعارض بالفعل.

لذلك، كانت ھناك مشكلة تتعلق بالتعریف في أننا ال یمكننا أن نقبل وھذا ھو  الخاص.

ولة على نطاق أوسع مثل أصحاب المصلحة سبب اقتراح التحول إلى مفاھیم مقب

 المتعددین، على سبیل المثال.

 

 ممثل المملكة المتحدة. شكًرا.  الرئیس شنایدر: 

 

ال أعتقد أن ھذه بالفعل مشكلة خطیرة، وعلى االعتراف،  شكًرا لك، سیادة الرئیس. نعم. ممثل المملكة المتحدة: 

والوزراء والزمالء وفي الحكومة في اإلحاطات التي قدمتھا  ICANNال زلت أصف 

ولكني  على أنھا تحت قیادة القطاع الخاصة وأیًضا أصحاب المصلحة المتعددین بالطبع.

ولدینا  .GNSOأقول تحت قیادة القطاع الخاص ألن وضع السیاسات یحدث عادًة في 

كما أننا  دور كلجنة استشاریة یتعلق بتوجیھ المجلس فیما یتعلق بوضع السیاسات.

مبكًرا في عملیة وضع  GNSOكون لنا دور أحدث وأوسع في المشاركة مع سی

لذا، كان لدي میل لنوع من الرجوع إلى تحت قیادة القطاع الخاص لھذا  السیاسات.
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لبدء السیاسة ھكذا، ولكن لتوجیھ نصیحة  ICANNالسبب، وال أحضر في اجتماعات 

 للمجتمع حول السیاسات من خالل ھذه اللجنة.

ال أعرف ما إذا كان ھناك نوع من التالعب باللغة، أصحاب المصلحة ولذلك، 

المتعددین، تحت قیادة القطاع الخاص ھو خیار أو بعض التنوع في ذلك لتعكس 

ولدینا أمور  ولكن لیس ذلك موضوع تناول الطعام ثم الھرب كما تعرفون. الموضوع.

 شكًرا. أھم بكثیر من تناول ھذا.

 

 ممثل سویسرا. ا.شكًر  الرئیس شنایدر: 

 

ربما سنستفید من مقارنة ما ھو موجود في اللوائح الحالیة وما  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل سویسرا: 

وما ھو العمل قید التقدم  CCWGفبالنسبة للمضمون، ما ھو مقترح من  یتم اقتراحھ.

لماھیة عملیة  أیًضا، كما قلت سابًقا، من جانب بیان الرسالة یمثل ذلك نوع من التعریف

لذلك، كان ھذا فقط سطحًیا للغایة في اللوائح الحالیة ولم یذكر  وضع السیاسات الشاملة.

موعد الحدیث حول عملیة وضع السیاسات، التي تحدث تحت قیادة القطاع الخاص أو 

 ولم یكن ھذا نص الالئحة الداخلیة الموجود في الوقت الراھن. ال.

نوًعا من عكس ما  CCWGفي مقترح  5االلتزام رقم  عالوة على ما تقدم، یمثل ھذا

أو یجب أن یعكس ما یتم إنجازه اآلن، وكیفیة وضع السیاسات في  یتم تنفیذه ھذه األیام.

كما أعتقد أن ھناك حقیقة فیما تقولھ بعض  .ICANNھذه البیئة الخاصة للغایة وھي 

حة المتعددین أكثر بسبب التحدیات عندما یتعین التأكید ربما على جانب أصحاب المصل

كذلك، نشارك في عملیة وضع السیاسة مًعا، وفي الواقع، تتضمن  ما نقوم بھ ھنا.

مع ذلك،  أیًضا ھذه الكلمات، أصحاب المصلحة المتعددین. 5صیاغة االلتزام رقم 

بعد ذلك، فھو یقدم  یتضمن األمر أیًضا صیاغة أخرى، تحت قیادة القطاع الخاص.

شكلة بالنسبة لبعض الدول ألنھ یعرف القطاع الخاص على أنھ یتضمن تعریًفا یعتبر م

القطاع األكادیمي وبعض األجزاء األخرى من المجتمع التي تكون مستندة في بعض 
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ولذلك، حتى نختصر ھذه القصة الطویلة،  الدول إلى القطاع العام أكثر، على حد قولكم.

، ما یحدث بالفعل، 5ھذا االلتزام رقم أود أن أقول، إذا كنا نرید بالفعل أن نعكس في 

ربما علینا أن نؤكد أكثر على جانب أصحاب المصلحة المتعددین وفي أي حال، علینا 

 إدراج مرجع لمشاركة الحكومة في عملیة وضع سیاسات أصحاب المصلحة المتعددین.

وبدون المشاركة  ونحن نشارك في آلیة المراجعة السریعة. ألن ھذه ھي الحقیقة.

كذلك، بدون المشاركة  عملیات وضع السیاسات، وبدون المشاركة كمجلس استشاري.و

لذلك، لیس ھناك أي معنى لعدم  في العدید من أعمال ھذه المؤسسة ووضع السیاسة.

 شكًرا. .5إدراج دور الحكومات في االلتزام رقم 

 

 أسبانیا. شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر: 

 

، نود تقدیم بضعة 7، والقیمة الجوھریة 5فیما یتعلق بااللتزام  سیادة الرئیس. شكًرا لك، مندوب أسبانیا: 

ونحن ال نعترض على إدراج النص فیما یتعلق بتحت قیادة القطاع الخاص ال  تعلیقات.

والتي نرى أنھا تعكس واقع ما ھي  5وال االلتزام رقم  7في القیمة الجوھریة رقم 

ولكن في نفس الوقت، نشعر أنھ  .ICANNفي  المبادرة في عملیات وضع السیاسات

ولیس فقط في القیمة  .5من المھم أن ینعكس دور الحكومات بصورة جیدة في االلتزام 

كما أن ھذا ھو سبب أننا وضعنا في التعلیقات العامة على مسودة  .7الجوھریة 

نود  لذا، .5االقتراح الثانیة بعض النصوص التي تعكس دور الحكومات في االلتزام 

للغایة وجود ھذا النص الذي یحترم بالفعل نموذج أصحاب المصلحة المتعددین وأدوار 

 شكًرا. المشاركین المختلفین.

  

 إیران. شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر: 

 



 GAC  ARجلسات عصر األحد لـ –دبلن 

 

 92من  23صفحة 

 

فأنا لم أقل أن أصحاب المصلحة المتعددین  سیدي الرئیس، ربما أكون قد أسئ فھمي. ممثل إیران: 

بل قلت أن األولویة یجب أن  أن دور الحكومة یجب أن یلغى. ولم أقل غیر مھمین.

تكون عندما یكون علینا بذل جھودنا حول آلیة المجتمع وتمكین المجتمع أو ھذا القطاع 

وعلینا استغراق ساعات طویل ربما لن تغیر األمر على أرض  الخاص المتأصل.

لقد كنت  صورة عامة.على أني كنت مؤیًدا ألصحاب المصلحة المتعددین، ب الواقع.

كما أن  مؤیًدا لدور الحكومة إال أني قلت دعونا نضع األولویات موضع بذل الجھود.

لذا، برجاء فھم  فربما لن یكون لدى شخص ما أولویة. ھناك میل لتبدید جھودنا.

لقد كنت من بین األشخاص المؤیدین لدور الحكومة في نموذج أصحاب  المواقف.

حیث ال یكون أي شخص تابع لآلخرین، ولكني أتحدث أوًال فقط المصلحة المتعددین، ب

 شكًرا. عن األولویات.

 

أعتقد أن رسالتك قبل ذلك كانت واضحة وال تزال وأیًضا موقفك في  شكًرا لك، كافوس. الرئیس شنایدر: 

دقیقة لكل من النقاط الثالث  15ولكني أعتقد أنھ من المفید تكریس  ھذا الموضوع.

كذلك،  ، وقد انتھت أساًسا ھذه الدقائق الخمس عشرة.18ر اإلجھاد بخالف اختبا

وقد یود العدید  الحظنا أن ھناك بعض االختالف في وجھات النظر حول ھذه النقطة.

في نفس الوقت، لیس ھذا سؤال حیاة  رؤیة دور الحكومات معروًضا بصرة أفضل.

مت مالحظتھ، كما أعتقد أننا وأعتقد أن ذلك ت وموت فیما یتعلق بھذه النقطة المحددة.

وسنركز الجھد والوقت والطاقة على مناقشة  یمكننا ترك األمر في الوقت الراھن.

ویمكنكم التأكد من ھذا في الجلسة التالیة حول ھذا الموضوع،  .18اختبار اإلجھاد 

 ھل لدینا جلسة یوم الثالثاء؟ والتي أعتقد أنھا یوم األربعاء، إن لم أكن مخطًئا.

 

 نعم، الثالثاء عصًرا.  حدث غیر معروف:مت

 

 حًقا؟  الرئیس شنایدر: 
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 نعم.  متحدث غیر معروف:

 

 إنھا جلستین ساعة ونصف واستراحة قھوة بینھما. إنھا ساعة ونصف، ال، أكثر. ممتاز. الرئیس شنایدر: 

لھذا  لذا، نتطلع جمیًعا .18دقیقة قد نناقش فیھا اختبار اإلجھاد  90لذا، لدینا بالفعل 

لذا،  كما أالحظ أن ھناك مناقشة مباشرة على القائمة البریدیة حول ھذا األمر. بالطبع.

شكًرا لك على الدقائق الخمس واألربعین المفیدة التي نظرنا فیھا النقاط الثالث األخرى 

وأفترض أنھ ال توجد  من واقع عدم طرح أي شخص آخر نقاط یجب التركیز علیھا.

الساعة اآلن  ھذا كل شيء. ة في الوقت الراھن علینا النظر فیھا.مشكالت أخرى رئیسی

 إلینا. GNSOالثالثة والربع، لذا لدینا بضعة ثواني باقیة حتى ینضم الزمالء من 

 سنقلص الوقت قلیًال في الجدول ھنا وندعو الجمیع للجلوس. أقترح إفساح مجال لھم.

ثانیة  35لذا، لدینا  في الطریق. كما أني لم أرى جوناثان بعد، لكني متأكد من أنھ

استراحة بدون ترك المكان بالضرورة قبل االنتقال إلى الجلسة التالیة بمجرد وصول 

 جوناثان.

 

 

 

 [ استراحة ]
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 برجاء إمساك القھوة والجلوس. .GNSOمرحًبا، الجمیع، بما في ذلك زمالئي من  الرئیس شنایدر: 

  فنحن على وشك البدء. ماذا؟

لذا، ھذا ھو اجتماعنا  سًنا، شكًرا لكم جمیًعا على الجلوس، واسمحوا لي أن أبدأ.ح

دقیقة في جدول األعمال وأود فقط ترك الكلمة إلى  75لدینا  .GNSOالمعتاد مع 

 شكًرا. جوناثان اآلن، تفضل یا جوناثان.

 

أعمال مختصر لكم بحیث یمكننا لدینا جدول  لن أقول الكثیر. شكًرا. مرحبا بكم جمیعا. جوناثان روبنسون: 

االنتقال إلى الشریحة التالیة من العرض، حیث یمكننا أخذكم عبر بعض األعمال 

وھو ما  GAC / GNSOالحدیثة باإلضافة إلى تحدیث من المجموعة االستشاریة 

بعد ذلك، سنتحدث إلیكم عن بعض أعمال السیاسات  ستقوم بھ منال على یساري.

ى وجھ الخصوص، بعض عملیات وضع السیاسة الحدیثة وعل .GNSOالحدیثة في 

التي تم وضعھا من المجموعة االستشاریة  GACواستخدام آلیة المراجعة السریعة في 

GAC / GNSO.  بعد ذلك، ثالًثا، سنسمع بوضوح منكم أي شيء تودون طرحھ

  علینا.

ع بكم لذا، من الرائع أن نكون معكم مرة أخرى، ونحن دائًما متحمسون لالجتما

والتفاعل معكم وعلى وجھ الخصوص، كما تعرفون، نشعر أننا حققنا تقدًما جیًدا بالفعل 

شھًرا السابقة أو ما شابھ حتى نتعاون من خالل المجموعة االستشاریة  18خالل فترة 

GAC / GNSO.  إضافة إلى ذلك، أعتقد أنھ طرح علینا العمل في المجموعة مًعا

بدایة جیدة على األقل فیما یتعلق بما ھو مقصود تحقیقھ،  وأعتقد أنھ أتاح لنا تحقیق

 GNSOفي سیاسة  GACوالذي كان الحصول على مزید من المشاركة الفعالة من 

حسًنا،  --كذلك، أعرف أننا جمیًعا كنا مشغولین مسبًقا وإلى درجة ما  في مرحلة مبكرة.

ذلك بكافة األعمال حول أعتقد أن مشوشین لیست كلمة مناسبة ولكننا مشغولین بخالف 

ولكن ھذه ھي األعمال السھلة التي نتحدث عنھا ھنا وفي نقطة ما  .IANAانتقال 

  سنعود إلى العمل المعتاد وسیكون ھذا ھو الركن األساسي لما نقوم بھ.
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ال  لذا، سأترك الكلمة لمنال لتناول أول قسم وسنرحب بتفاعلكم حولھ، بدون أي أخطاء.

كعرض، للحدیث معكم حول المجموعة االستشاریة  یجب النظر إلى ھذا

GAC / GNSO. .تفضلي منال 

 

كما قال جوناثان، سأشارك معكم تحدیث سریع للحالة حول  شكًرا لك، جوناثان. منال إسماعیل: 

والمشكالت الحالیة التي نناقشھا مع  GAC / GNSOالمجموعة االستشاریة 

 المجموعة.

لذا تم إنشاء المجموعة االستشاریة المشتركة  تالیة رجاء.إذن ھال انتقلنا إلى الشریحة ال

من أجل البحث عن  2و ATRT 1.حسب فرق مراجعة GAC / GNSOبین 

ومن ثم،  .GNSOالمبكرة فیما یتعلق بأنشطة وضع سیاسات  GACوتعزیز مشاركة 

 GNSOو GACفقد قسمنا األعمال إلى مسارین، التنسیق الیوم المتواصل بین 

وحتى تاریخھ، لدینا  .GNSOالمبكرة في عملیة وضع سیاسات  GACومشاركة 

كما  في مشروع تجریبي وھو ماسون كول بالتحدید. GACمع  GNSOجھة اتصال 

، كموضوع تجریبي، وندعوھا آلیة PDPأن لدینا تنفیذ توصیات نطاق موضوعات 

رص كما أننا تلقینا تحدیثات شھریة في صفحة واحدة تبرز ف المراجعة السریعة.

تحدث قبل  GNSOو GACكما أن ھناك أھداف قیادیة مشتركة بین  المشاركة.

اجتماعاتنا ھنا إلعداد جداول األعمال المشتركة بین الجلسات وأي بنود للمصلحة 

 العامة لكل من الدوائر االنتخابیة.

وفیما یتعلق بما نناقشھ للفترة القادمة، إذا كنا سننتقل  لذلك ھذا ھو وضعنا الیوم.

أیًضا، وإذا كان  GACلشریحة التالیة، رجاًء، وھذا أیًضا غذاء للفكر إلى زمالئي في ل

ولكني یمكنني متابعة  لدینا أي ردود لھذه األمور اآلن، نرحب للغایة بطلب الكلمة.

 نقاش ھذا بین الجلسات.

في مرحلة مبكرة للغایة  GACلذا كما ذكرنا، نحن نركز على المشاركة المبكرة من 

عملیة وضع  وھي مرحلة تحدید نطاق المشكالت. GNSOملیة وضع سیاسات من ع

وأعتقد أني محق بالطبع، تتكون من أربعة مراحل، تحدید نطاق  --السیاسات 
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ومن ثم، ما كانت المجموعة االستشاریة  المشكالت والبدء ومجموعة العمل والتنفیذ.

 GACلى تعقیب مبكر من تركز علیھ كان مرحلة تحدید المشكالت وكیفیة الحصول ع

كما أننا ننظر اآلن في المراحل  یوضح ما إذا كانت ھناك تداعیات للسیاسات العامة.

إضافة إلى ذلك،  وننظر أیًضا في فرص المشاركة اإلضافیة في مراحل الحقة. الباقیة.

أعني، أننا  نناقش ما إذا كان یجب متابعة آلیة المراجعة السریعة في المراحل األخرى.

لذا، ھذا التعقیب  .GACد طرحنا ھذا ولكن ھذه المناقشة یجب أن تحدث بالتأكید في ق

، وإذا كانت اللجنة تطلب GACفإذا كان ھناك شروط محددة لمشاركة  مھم للغایة.

تقریر المشكالت، وكذلك،  GACتقریر مشكالت، وھذا ما یقصد أن یكون إذا طلبت 

للمشاركة  GAC الدعوة الصریحة للجنة إذا كان ھناك أي فرص مشاركة محددة، مثًال

  في وضع میثاق عملیة وضع السیاسات أو المساھمة في أنشطة الصیاغة.

وأیًضا في النھایة، ماذا إذا كانت ھذه االتفاقیة ال تزال  ھذا ھو نوع األمور التي نناقشھا.

متوافقة  المقدمة لیست GACقائمة بعد المشاركة المبكرة، أي أنھ إذا كان وجھات نظر 

كیف یمكننا حل ھذه المشكلة، فیما إذا كان یجب أن تكون  ؟GNSOمع وجھات نظر 

 ھناك بعض المشاورات أو أي آلیات أخرى مقترحة.

، المشروع GACمع  GNSOكذلك، یتمثل جدول األعمال في مراجعة اتصال 

 حتى تاریخھ. GNSOباإلضافة إلى مراجعة دور ووظیفة جھة اتصال  التجریبي.

لذا، فھذا شيء أیًضأ  انت لدینا مجموعة من المعاییر واألھداف في البدایة المبكرة.وك

 علینا استخدامھ في المراجعة.

حول متابعة ھذا الدور كمنصب  GNSOو GACكما أن علینا تقدیم توصیات إلى 

 GACمع  GNSOوحتى اآلن، یعتبر تواصل  دائم بدًءا من السنة المالیة التالیة.

لذا، مرة أخرى،  .ICANNحیث یتم تجدیده كل سنة مع السنة المالیة في تجریبًیا، ب

یبقى أن ننظر فیما إذا كنا سنستمر في المرحلة التجریبیة أو یمكننا تفعیل آلیة دائمة 

 لھذا.

كما نأخذ في االعتبار أي تحسینات أو تغییرات التي یمكننا طرحھا لتسھیل التنسیق 

 .GACمراجعة السریعة نفسھا مرة أخرى من منظور وأخیًرا، مراجعة آلیة ال أكثر.
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وحتى اآلن، تم استخدام آلیة المراجعة السریعة على عملیات وضع السیاسات الثالث، 

بالتحدید، تقریر المشكالت حول الیل التالي من خدمات دلیل نطاقات المستوى االعلى 

إال أني  ي أحد الشرائح.الجدید الالحقة ولدینا الثالثة ف gTLDالعامة وإجراءات برنامج 

 عذًرا. ال یمكنني تذكرھا اآلن.

بعد ذلك، لدینا خمس عملیات وضع سیاسات، فقد وضعنا خمس عملیات لوضع 

السیاسات كمرحلة مبدئیة حیث یمكننا تقدیم توصیات حول كیفیة مساعدة ھذا النوع من 

 العاملین وفریق الدعم.كذلك، فقد سمعنا خالل مكالماتنا من  اآللیة لنا في جھود التنسیق.

ومن  GACمع  GNSOولكن قد یفید للغایة السماع مرة أخرى من جھة اتصال 

GAC .نفسھا وكذلك من األطراف األخرى المشاركة 

 قدمت تعقیبات قبل ما ھو متوقع. GACوالمثیر في المكالمة األخیرة أني سمعت أن 

 وھذا أمر جدیر بالمالحظة كما أعتقد.

التعقیبات الموضوعیة بمجرد تفعیل عملیة وضع السیاسات أثناء فترة لذا، سیتم تقدیم 

بوضوح مساھمة موضوعیة بوقت  GACولكن، قدمت  التعلیق العام بصورة مناسبة.

كما سیتم نقل ھذا  وھذا مقدر ومرحب بھ بالطبع. مبكر بمرحلة تحدید نطاق المشكالت.

مرة أخرى، ھذا ھو األمر، كان  لذا، التعقیب إلى مجموعة العمل بمجرد تفعیل األمر.

  فعاًال حتى اآلن، من وجھة نظري.

لذا، مرة أخرى، إذا كانت لدینا أي تفاعالت مبدئیة في ھذا اآلن، یمكننا مناقشة ھذا 

ویمكننا متابعة مناقشاتنا بین  إذا لم یمكنكم كما قلت استخدام ھذا كغذاء للفكر. بالطبع.

ومرة أخرى، أعني، یمكن أن یكون لدینا  الطبع.الجلسات وفي مؤتمراتنا الھاتفیة ب

 أعضاء أكثر مھتمین وفعالین، بالتحدید، فیما یتعلق ببعض عملیات وضع السیاسات.

إضافة إلى ذلك، إذا رأى الناس أنھم یمكنھم اإلضافة إلى والمساھمة في المجموعة 

 االستشاریة، فیمكننا النظر إلى ھذا من وجھة نظر العضویة.

ك الكلمة إلى ماسون لتقدیم ملخص لنا حول عملیات وضع السیاسة الحالیة لذا، سأتر

 شكًرا. الكلمة لك، ماسون. .GACوآلیات المراجعة السریعة في 
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إذا لم نكن نرید أي أسئلة أو تعلیقات حول األعمال حتى اآلن،  مجرد خاطرة فقط. جوناثان روبنسون: 

یكون األمر أن األشخاص لدیھم ردود أولیة أو فقد  فیمكننا القیام بذلك أیًضا یا توماس.

 أسئلة أو تعلیقات قبل أن نمضي. 

 

ھذه الشریحة مكثفة إلى حد ما وبھا العدید من النقاط التي  أوافق على أننا یمكننا ذلك. منال إسماعیل: 

 یمكنكم اآلن التعلیق على ما سبق. یمكننا مناقشتھا، إذا رغب الناس في ذلك.

  

أفترض أننا یجب أن نكون  فقط تعلیق بالفعل. معكم جوناثان للسجل. شكًرا لك، توماس.  سون:جوناثان روبن

وانتھزت  GACلقد حققنا تقدم رائع بالفعل ھنا. وكما قالت منال، استجابت  مقتنعین.

لذا، من المشجع للغایة أننا لدینا شيء یمضي  وھناك آلیات فریدة وجدیدة. فرصة للرد.

  ولذا، أود فقط الحدیث بإیجابیة حول ذلك. ینا شيء سابًقا.من حیث لم یكن لد

وھذا بالرغم من كافة األنشطة األخرى في وحول اإلشراف التي كانت تستحوذ صراحة 

لذا، كما تعرفون، أنا  على الكثیر من اھتمامنا، والكثیر من االھتمام الفردي والجماعي.

حتى إذا لم تكونوا  --ي ھذا وإذا رغب أي شخص ف إیجابي للغایة حول ما یجري.

معتادین على ما یجري، إذا كنتم تودون طرح سؤال كما قالت منال، فھذه شریحة مكثفة 

وإذا لم تفھموا بوضوح أي جانب مما نقوم بھ وسبب قیامنا بھ، رجاء إخبارنا  للغایة.

  ومع ذلك، إذا لم یكن األمر كذلك، یمكننا التقدم. فقط بكافة الوسائل الممكنة.

 

  سأوافق على أن ھذا تقدم. جوناثان، ربما مالحظة من جانبي.  الرئیس شنایدر:

وحیث أن ھذه الشریحة تركز على المشكالت اإلجرائیة، ومع حمل العمل الذي 

نتعرض لھ، فقد یكون من األسھل لألشخاص التعلیق بمجرد وجود أمثلة لعملیات وضع 

الموضوعات لمعرفة ما یعنیھ بالفعل في حالة السیاسات الحالیة كما أن لدینا القلیل من 
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ولكن، ربما بمجرد حصولنا على المادة التي  لذا، أعتقد أن األسئلة ستأتي. مادیة.

 شكًرا. سیقدمھا ماسون.

 

سأقدم نظرة عامة مختصرة على ما یمكننا أن نراه في  شكًرا جزیًال لك، توماس.  میسون كول:

 م، أین تقف علمیات وضع السیاسات الحالیة فيشكًرا لك الشریحة التالیة، رجاًء.

GNSO  وكذلكGAC  سواء كانت لدینا فرصة للمساھمة أو أننا ساھمنا في ھذه

  النقطة.

لذلك، ھناك أربعة مراحل اآلن ذات صلة بھذا النقاش، مرحلة تحدید نطاق المشكالت 

ختلفة من ومرحلة البدء ومرحلة مجموعة العمل ومرحلة التنفیذ، وجمیعھا مراحل م

 .GNSOوضع السیاسات في 

األول ھو الجیل القادم من خدمات دلیل سجل  لذا، ھناك موضوعین في مرحلة البدء.

gTLD  وھو ما یقصد استبدالھ بنظامWHOIS. 

قبل وأثناء فترة التعلیق العام من خالل آلیة المراجعة السریعة  GACتم استالم تعقیبات 

 التعقیبات في تقریر المشكالت األولي والنھائي. وقد تم إدراج ھذه التي وضعناھا.

اآلن، سینظر المستشار القانوني، خالل اجتماع دبلن، في اعتماد میثاق مجموعة عمل 

PDP .المقترح، وھو ما نبدأ بھ بالفعل عملیة وضع السیاسات 

نظًرا ألن ھذه عملیة وضع سیاسات بدأھا مجلس اإلدارة، فلیس ھناك تصویت وسیط 

 العملیة نفسھا. حول بدء

إضافة إلى ما تقدم، فاآلن في مرحلة مجموعة العمل، تكون لعملیات وضع السیاسات 

التالیة اآلن في ھذه المرحلة وفي مرحلة التنفیذ األسبقیة على آلیة المراجعة السریعة 

من خالل المساھمات  GACومع ذلك، في العدید من ھذه، ھناك مشاركة من  نفسھا.

ا، حول موضوع الوكیل واعتماد خدمات 1ل .GACخالل بعض أجزاء الفردیة أو من 

الخصوصیة، تم استالم تعلیقات بالرغم من أنھا كانت بعد إغالق فترة التعلیق العام، 
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تناول التقریر النھائي كافة التعقیبات المستلمة ویتوقع نشره بنھایة  حول التقریر األولي.

  السنة حتى ینظر فیھ المجلس.

لتالیة ھي المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر المشكلة ا

لذا، عقب طلب للتعقیب وتوضیح إضافي حول ھذا  الحكومیة ومشكلة الحقوق العالجیة.

وتتوقع مجموعة العمل  GACداخل  IGOالموضوع، تم استالم تعقیبات من ائتالف 

 السنة. نشر التقریر األولي للتعلیق العام الحًقا ھذه

وقد تم اعتماد  في مرحلة التنفیذ، توجد ثالثة موضوعات. الترجمة والترجمة الصوتیة.

 GACكما شارك مختلف أعضاء  .ICANNمؤخًرا من قبل مجلس  PDPتوصیات 

المفّصل  WHOISموضوع  بصفتھم الفردیة في عملیة وضع السیاسات ھذه.

)thick WHOIS.( IRTP  بین أمناء السجالت، والتي تم التي تشیر إلى سیاسة النقل

تقسیمھا إلى األجزاء "ب" و"ج" و"د"، وقد كان ھذه عملیة وضع سیاسات طویلة 

 .وھناك عملیات وضع سیاسات أخرى موجودة حالًیا في مرحلة التنفیذ ومعقدة للغایة.

، تم اعتماد تنفیذ ھذه gTLDفي كافة نطاقات  IGOبالنسبة لمشكلة حمایة أسماء 

لنتائج المناقشات بین  GNSOأثناء انتظار  ICANNن قبل مجلس التوصیات م

GAC وNGPC  حول التوصیات المقدمة لتحدي اإلجراء اإلضافي الالزم حول ھذه

 جوناثان أو توماس. وبھذا، أنتھي من النظرة العامة. المشكلة أیًضا.

 

 سأترك الكلمة لتوماس إلدارة أي أسئلة أو تعلیقات.  جوناثان روبنسون:

 

بالكامل وكذلك اآلخرین لطرح أسئلة أو تقدیم  GACدعوني أفتح الكامل للجنة  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

تعلیقات حول ھذه الحاالت المادیة لعملیات وضع السیاسات وأین نحن إذا كان لدیكم أي 

 منھا.

 األرجنتین.
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وناثان على ذلك العرض وشكًرا جزیًال لك میسون وج شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل األرجنتین:

  التوضیحي.

على كیفیة التعامل مع  GACوكما تعرفون، فنحن نعمل في مجموعة عمل داخلیة في 

 gTLDاألسماء الجغرافیة وأسماء المجتمع األخرى في الجوالت التالیة من نطاقات 

ما نرید تجنبھ باألساس ھو أننا نرید استبعاد الخالف والشكوك لكل من  الجدیدة.

لذا، من ھذا الجانب، أفھم أن ھذه ھي  قدمین والشركات والمجتمعات والدول.المت

ھل ھذه عملیة وضع السیاسات ذات الصلة  الجدید. gTLDاإلجراءات الالحقة لنطاق 

 بالجوالت الجدیدة؟

ھل ھذه ھي  .GACوإذا كان األمر كذلك، علینا ربما التفاعل مع مجموعة العمل داخل 

 في مشاركة بعض المعلومات التي جمعناھا من مجموعة العمل؟ المساحة لبدء التفاعل

 ھل ذلك على ما یرام؟

 

كما أعتقد أنھ مھم أن نعمل  وأعتقد أننا سنرحب بھذه الفرصة. أعتقد أن ھذا ضروري.  جوناثان روبنسون:

لذا، سنود منكم، إذا كان ھذا السؤال، المشاركة في  معكم على ھذا النوع من األمور.

  دیم أي تعقیبات في مجموعة العمل بصورة خاصة ألن ذلك سیكون مفیًدا للغایة.ھذا وتق

بصورة عامة أكثر، سیكون من الجید للغایة إن أمكننا التنسیق معكم حول أي أعمال 

مثل ذلك، أوًال، من خالل معرفة ما یجري وثانًیا، التأكد من أي أعمال منجزة ذات 

أعني، ھناك  --یجب علینا أن نجعل ھذا فقط  وال أعرف إذا كان صلة یتم تنسیقھا.

، ھنا كذلك، یرغبون في الحدیث حول نقاط خاصة، سواء شخص GNSOأعضاء في 

 --الجدید أو من یعمل  gTLDعمل في مرحلة اإلعداد لإلجراءات الالحقة في نطاق 

 ھناك مجموعة عمل عبر المجتمعات، كما ترعفون، العمل على منطقة ذات صلة.

 ذا كان أي شخص یرغب في التعلیق أو تقدیم أي نقاط، الرجاء القیام بذلك.وھكذا، إ
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سأود فقط توضح أن مجموعة العمل عبر المجتمعات حول أسماء  شكًرا لك، جوناثان.  ممثل األرجنتین:

ركزت مجموعة  .GACالدول واألقالیم لدیھا تركیز مختلف فیما یتعلق بمجموعة عمل 

غیر المدرجة في القائمة، قائمة رسمیة خارجیة في  على ھذه األسماء GACعمل 

ISO  أو األمم المتحدة أو القوائم األخرى التي یمكن استخدامھا إلنفاذ القانون أو إعادة

  النظر.

ولكن أعمال  ھي أحد أعضاء مجموعة العمل ھذه، وھذا جید. GACلذا، فلجنة 

 مركزة على موضوع آخر. GACمجموعة العمل الداخلیة في 

ا نرید تجنبھ ھو مستوى التعارض الذي كان لدینا في الجولة األولى من خالل ھذه م

األسماء الجغرافیة وأسماء المدن التي لم تكن في القوائم على النحو المدرج في الجولة 

 األولى من دلیل مقدم الطلب.

 لكن ھذه مسألة مختلفة. لذا، نعم، نحن على درایة بمجموعة العمل.

 

فقط للتسجیل بصورة صحیحة، كان المتحدث السابق  معكم منال، للتسجیل فقط. عذًرا. : منال إسماعیل

وھذا فقط  ألن التدوین لم یدون ذلك بصورة صحیحة. ھو أولجا من األرجنتین.

 شكًرا. للتسجیل.

 

ممثل الوالیات  أرى ممثل الوالیات المتحدة وممثل إیران. أشكرك على ھذا التوضیح.  الرئیس شنایدر:

 المتحدة، تفضل.

 

وشكًرا مرة أخرى لجوناثان ومیسون وبالطبع منال، الرئیس  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

المشارك الممیز في مجموعة العمل المشتركة مع تعبیر شخصي فیھ بعض االعتذار 

لعدم التمكن من تنفیذ بعض المكالمات األحدث بسبب ضغط األعمال األخرى 

ولكني ممتن للغایة لتطوعكم لتحدیث السجل لنا فیما یتعلق بما ھو  ألولویات األخرى.وا
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من ناحیة أخرى، ال أعرف أن لدینا  وأعتقد أنھ دلیل مفید. معلق حالًیا وما ھو أمامنا.

ولكن سیدفعنا لمحاولة العمل علیھا، كما  GACوقت محدد مخصص في جدول أعمال 

لنظر في مجموعات العمل القائمة الخاصة بنا وحمل العمل یمكن أن تساعدنا للغایة في ا

وبعدھا، ربما نقوم ببعض التعدیالت الطفیفة، إن أمكنني االقتراح، بحیث نضمن أن 

 منصة یمكننا وفًقا لھا یمكننا بعدھا وضع مناصب إلدراجھا في ھذا. GACیكون لدى 

  ات الخاصة.لذا، ال تتوافق جمیع مجموعات العمل لدینا مع ھذه الموضوع

، لدینا بوضوح مجموعة عمل السالمة العامة WHOISفیما یتعلق بالجیل التالي من 

ولكن، في الجولة التالیة من نطاقات  التي تتولى الملكیة بالفعل، إن كنتم ستتولون القیادة.

gTLD أعتقد أنھا تغطي مجموعة متنوعة من المشكالت أكثر من األسماء الجغرافیة ،

  مور.وكثیر من األ

لذا، أعتقد أن ھذا مفید لنا للغایة أن نفكر في طرق العمل الخاصة بنا وكیف یمكننا بدء 

كما أننا نتأكد من أننا في  االستعداد بمجرد بقائنا بعد ضغط العمل الحالي ونتطلع لألمام.

كما توقعت  GNSOموقعنا بالفعل ومستعدون إلدراجھا في عملیات وضع سیاسة 

ATRT1.  

فأنت تتمتع بكرم شدید في التأكید على تحقیق تقدم  تقد أنك محق یا جوناثان.لذا، أع

، قد نحتاج إلعادة GACولكن لدي شعور بأن ھناك الكثیر أمامنا وأننا، أي  رائع.

 لذا، أكرر شكري. التفكیر في كیفیة استعدادنا لذلك.

  

اإلجراءات  --نحن  جوناثان للتدوین.أنا  --لذا، فقط للتوضیح  شكًرا لك على ھذا.  جوناثان روبنسون:

الجدید، أعتقد أن تقریر المشكالت، الذي یمثل وثیقة تحدید النطاق  gTLDالالحقة في 

وأرغب في سماع أي تعلیقات على  لمجموعة العمل المحتملة متاح للتعلیق العام اآلن.

ن أعمال بعد ذلك بالطبع، قد یتبع ذلك أي أعمال موضوعیة تأتي م تقریر المشكالت.

 شكًرا. لذا، فكالھما مرغوب وسنرحب بھ. مجموعة العمل.
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 إیران. شكًرا.  الرئیس شنایدر: 

 

ونعتذر على  شكًرا جزیًال لكل منكم، جوناثان ومیسون ومنال على العمل الذي قمتم بھ.  ممثل إیران:

كما  األخرى التي لدینا. ICANNأننا لن نتمكن من المشاركة بأي صورة نظًرا لمھام 

وشكًرا لك أولجا على طرح األسئلة حول التعاون  أتمنى أن نشارك أكثر في المستقبل.

ففي الواقع، حتى بدون طرح ذلك، ال شيء سیمنعك من التواصل  بین المجموعتین.

 ولكن شكرًا جزیًال لك. حتى لتنفیذ ھذا بھدف تجنب الطلبات أو بھدف تحسین ذلك.

لكني أتمنى أنھ بعد تخفیف حمل  ر جید وأجزاء جیدة.أعتقد أن السؤال، كما أعتقد، أم

ونتمنى مرة أخرى أن نشارك سوزان  العمل، یمكننا المشاركة أكثر في المجموعة.

 شكًرا. للتعبیر عن خالص تقدیرنا لألعمال التي أنجزناھا.

 

المستخدمة،  لست متأكًدا من أن الجمیع معتاد على المصطلحات شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

الجدیدة مصطلًحا رائًعا  gTLDفعلى سبیل المثال، تعتبر اإلجراءات الالحقة لنطاقات 

لذا، یبدو ھذا، مشكلة  للغایة أنا متأكد من أن الجمیع في القاعة یعرف ما تعنیھ تماًما.

كما  رئیسیة بالفعل یمكنك أن ترغبوا في توضیحھا وبالخصوص أیًضا اإلطار الزمني.

ھناك فترة التعلیق العام، ومتأكد من أن ھذا عنصر أساسي، الجولة التالیة  نالحظ أن

بالطبع، حیث نقضي الكثیر من الوقت في مناقشة المخاوف التي لدینا أو استمرارھا 

فیما یتعلق بالجولة األولى ولكن عندما نود تقدیم تعقیبات في أي مرحلة حول التوصیات 

مور ربما یكون مختلًفا، وأتمنى أن یكون أفضل في أو النصائح حول كیفیة القیام باأل

الجولة الثانیة، كذلك األمور التي قد نرغب فیھا ونود تشجیع إنجازھا بنفس الطریقة 

  السابقة.

بالرغم من ذلك،  وعلینا أال نخسر فرصة التعلیق على ھذا. لذا، ھذه مشكلة رئیسیة لنا.

 لى حد ما بعض المشكالت في الماضي.بالنسبة لألسباب الرئیسیة، فقد استغرقتنا إ

 وأتمنى لیس لألبد. واعتماًدا على كیفیة جریان االجتماع، قد یستمر ھذا لفترة قصیرة.
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الحصول على معلومات واضحة ومفھومة لممثل  --ولكن، سیكون من الجید معرفة 

GAC ھذا  العادي الذي یدرك ما تتعلق بھ وما ھي األطر الزمنیة بحیث یمكننا تقییم أن

  الشيء مھم بسھولة.

 GACلیس ھذا موجًھا بالطبع لكم فقط ولكنھ موجھ لنا كفریق قیادة وأیًضا إلى جانب 

بأن نساعد في ترجمة ھذا النص المحدد  GAC / GNSOفي المجموعة االستشاریة 

حتى یمكننا التحقق، حسًنا، ھذا  GACإلى شيء یمكن فھمھ بسھولة بالنسبة ألعضاء 

نحتاج لتكریس العنایة الالزمة والموارد المطلوبة، إن  ذا شيء مھم.شيء أساسي، وھ

 شكًرا جزیًال. أمكننا لھذا األمر.

 

دعوني اقدم لكم بضعة تعلیقات، ثم نحاول ربما  معكم جوناثان. شكًرا لك، توماس.  جوناثان روبنسون:

د الجدی gTLDولدینا بالطبع برنامج  تحویل ذلك إلى نص بسیط وواضح للغایة.

ما  المباشرة وكافة المشكالت القائمة. gTLDكما أن لدینا كافة نطاقات  بالكامل.

كان خطة بأن تحدث  --في الواقع في البرنامج األصل كان نوًعا من  GNSOوضعتھ 

 الجوالت المستقبلیة وھي یجب أن تحدث في الواقع.

قیام بمراجعة ھو قول أننا مدینون ألنفسنا وللمجتمع األوسع بال GNSOوما فعلتھ 

ولیست ھذه  لذا، فقد شكلنا مجموعة سمیناھا مجموعة النقاش. تفصیلیة للبرنامج.

لكن مجموعات النقاش اجتمعت وحللت  إرشادات رسمیة لما تقوم بھ مجموعة النقاش.

ونظرت بأوسع قدر ممكن من المشكالت التي ظھرت من ذلك وحاولت بالفعل تجمیعھا 

ائج مجموعة النقاش وطرحناھا في الجزء التالي من عملیة كما أننا أخذنا نت جمیًعا.

  وضع السیاسات، وھي إنشاء تقریر المشكالت.

ما نص علیھ تقریر المشكالت ھو ما أصبح بعدھا نطاق أعمال السیاسة الرسمیة التي 

  وھذا ما كان لدیكم قبل الوقت الراھن. .GNSOستحدث في 

مشكالت استناًدا إلى نتائج مجموعة النقاش تقریر ال ICANNكذلك، أعد العاملین في 

وقد أوضح ھذا بالفعل النطاق المنظور ألعمال السیاسات ألي من  .GNSOفي 
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على أنھا ال تحدد الوقت المحتمل  الجدیدة. gTLDالجوالت المستقبلیة لنطاقات 

  للحدوث، لكنھا تسعى للنظر في نطاق المشكالت.

شيء تختارون النظر إلیھ سیكون ھل یغطي ھذا  وھكذا، ما نود النظر فیھ من بین أي

وإن حدث، حسًنا  نطاق المشكالت التي تودون تغطیتھا في أعمال السیاسات المستقبلیة؟

أما إذا لم یحدث، فنود أن نسمع منكم عن طریق فترة التعلیق العام حول تقریر  وجید.

بحد أدنى ما نود  المشكالت، قائلین، حسًنا لیس لدیكم، أ وب وج ود، وھذا بالفعل

 لذا، أتمنى أن یفید إضافة شيء ما. سماعھ منكم، كما أعتقد.

 

ما ھو الموعد النھائي مرة أخرى لفرصة التعلیق األولین إن أمكنكم  ھذا مفید. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 --نھایة أكتوبر أو  فقط تذكرھا؟

 

 أكتوبر. 30  جوناثان روبنسون:

 

 یوًما الستخدامھا. 12وأعتقد أن ذلك یترك لنا  ر.أكتوب 30   الرئیس شنایدر:

 أجل، ممثل المملكة المتحدة. ھل لدیكم أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة؟ ونعم.

 

وشكًرا لكل من منال وجوناثان ومیسون وكافة أفراد  نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

 التي ساھمت قلیًال فیھا. GAC/ GNSOالفریق في المجموعة االستشاریة 

ولكن الخبرة  إنھا أیام مبكرة. .GACفھذا تغییر خطوة في  وأعتقد أن ذلك تقدم جید.

ولكن ھناك أعمال إضافیة مطلوب إنجازھا، في  حتى اآلن، كما أعتقد جیدة جًدا بالفعل.

المجموعة االستشاریة حیث ربما نكون في نوع من التوافق مع عملیات وضع 

لمراعاة كیفیة استمرار مشاركتھا في  GACوستحتاج  قید التقدم اآلن. السیاسات
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ولدینا بعض التفكیر في مجموعة  مرحلة مجموعة العمل لعملیات وضع السیاسات ھذه.

عمل حول ذلك بجانب دور جھة االتصال في شخص میسون والذي كان مھًما إلى حد ال

 ما.

وقد ال یتوافق ھذا  تعقیبات. GAC على سبیل المثال، یمكنكم تصور موقف تقدم فیھ

ومن المھم  وأیًضا كیف یمكننا تسویة ھذا؟ بسھولة مع نطاق مشكالت مجموعة العمل.

ومع تقدم عملیة وضع السیاسات، یتقدم العمل  أن یوجد نوع من اآللیة للقیام بھذا.

في نشر  GACوینضج وتظھر الموضوعات الجدیدة، فھناك أیًضا احتمالیة بأن ترغب 

وانب جدید للمشكلة في قلب عملیة وضع السیاسات، التي لم تكن واضحة في المراحل ج

 المتقدمة، في مرحلة النظرة السریعة وما إلى ذلك.

ولكن سیكون من الجید لمجموعة االستشارات  لذا، سیأتي ھذا مع الخبرة، بدون شك.

لجا، وفھمت الخاصة بنا، كما ذكرت أو GACوبالنسبة لمجموعات عمل  لتتوقع ھذا.

وسائل للتركیز على  GACفي الشریحة، لدى مجموعة عمل السالمة العامة في 

في نطاق صالحیات مجموعات العمل المحددة وكیف یمكن بعدھا أن  GACمشاركة 

وإن كان فھمي  تصبح أكثر صرامة في شروطھا حول كیفیة بدء مجموعة العمل.

مشارك اآلن في  GACامة في صحیًحا، فھناك عضو في مجموعة عمل السالمة الع

 مجموعة العمل الخاصة بعملیة وضع السیاسات.

بصورة فعالة وصلبة وكفؤة،  GACلذا، فھذا مثال حول كیفیة بدء إدراج ھذا في أنماط 

لذا، ھذا  تتمثل في كیف نتصور دائًما المشاركة المبكرة في وضع السیاسات المحققة.

  جید.

تاج لمعرفة ما إذا كنا سنواصل االعتماد على ھذا فنحن في مجموعة االستشارات، سنح

لذا، یمكن للمزید من الزمالء المشاركة ومشاركة األفكار مع  التقدم وتحسین اآللیة.

  ، وھذا أفضل.GAC / GNSOالمجموعة االستشاریة 

أتمنى لكم التقدم في جمیع  لكني أعتقد أن ھناك بعض النقاط التي أردت ذكرھا.

أتطلع إلى ورقة مشكالت تالیة لعملیة وضع السیاسات تأتي خلف و شكًرا. الجوانب.

 شكًرا. المسار في نقطة ما.
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وأقترح  وبعدھا، سیود أولوف إضافة شيء ما. أعتقد بأن لدینا ممثل تایالند. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 لیتفضل ممثل تایالند من فضلكم. ھذا مناسب. حسًنا. االنتقال إلى الشریحة التالیة.

  

ومع مشاركتنا في عملیة وضع السیاسات طوال الوقت  أنا واناویت من أجل التسجیل.  ممثل تایالند:

  حتى مرحلة التنفیذ، ونشكر فرق االتصال والفرق التي تعمل للتنسیق.

 -- GACولكني أود طرح المشكالت بأن الطریقة التي نحتاج للمشاركة بھا، حیث أن 

حتى إذا أعدت قراءة األمر، مثل مراجعة  --ان أعتقد أن الموضع في بعض األحی

RPM  في جمیعgTLD.فكیف یمكننا التواصل مع  ، ال أعرف حتى ما ھيGAC؟ 

وكان لدیھا  GACوأعتقد في معظم الحاالت عندما نرى مجموعات العمل، إن شاركت 

، وتقدیم مختصر PDPإحساس باالنتماء بحیث یكونون من لدیھم حاجة للدخول في 

االستشاریة الحكومیة، فأعتقد أن أحد األمور التي أؤمن بھا أن ھناك حاجة لھذا للجان 

ولیس األمر مثل اإلشارة إلى أن ھذه الدولة یمكن أن تتولى  النوع من اآللیات.

ھل من الممكن أن یشارك  ولكن كیف یمكننا إجراء ھذا بطرق غیر رسمیة؟ المسؤولیة.

 ثم یعرفون كل منھم اآلخر؟ GACمع لجان  GNSOرئیس مجموعة العمل في 

وذلك ألني أعرف من ھو الرئیس ومن یعمل  وبعدھا، أعتقد أن ھذه كیفیة مشاركتي.

 GNSOلذا، في حالة عدم قراءة شخص للوثیقة المرسلة إلى  وما ھي الموضوعات؟

 فقط، كیف یمكننا التفاعل أكثر مع الفریق، واألشخاص الذین یعرفون من یقوم بماذا؟

 شكًرا. أن ھذا ھو ما نود أن نقترحھ.وأعتقد 

 

وأود أن أعطى الكلمة لمنال لمتابعة  أعتقد أن ھذا كان اقتراح قوي ومفید للغایة. شكًرا.  جوناثان روبنسون:

 شكًرا. عرض الشرائح.

 

 --لمداخالتھم التي مھدت الطریق بصورة جیدة  GACوشكًرا لكافة الزمالء في  شكًرا.  منال إسماعیل:

  تتم تغطیتھ حتى في شریحتنا األخیرة من ھذا العرض.إن لم 
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إذن إذا انتقلنا إلى الشریحة التالیة رجاًء، فقد فكرنا أنھا قد تفید إذا كنا نقوم بنفس األمر 

بالنسبة آللیة المراجعة السریعة، لقد قمنا  .GNSOحیث تتعلق بمنظمة  GACألعمال 

لعملیة وضع السیاسات  gTLDیل في الجیل القادم من خدمات دلیل التسج --بالفعل 

وبالنسبة لإلجراءات الالحقة في  ھذه، لقد قدمت آلیة المراجعة السریعة تعقیبھا بالفعل.

 الجدید، فإن آلیة المراجعة السریعة قید اإلعداد بالفعل. gTLDنطاق 

ا القدیمة، فقد تم استالم ھذ gTLDأما بالنسبة لمراجعة آلیات حمایة الحقوق في نطاقات 

وھذا بقدر ما تتعلق بھ صفحة المراجعات  الطلب فقط من لجنة آلیة المراجعة السریعة.

 السریعة.

اآلن، إذا انتقلنا إلى الخطوات التالیة بعد آلیة المراجعة السریعة، فلدینا الجیل التالي من 

وبالنسبة لمجموعة عمل السالمة العامة، كما ذكر  .gTLDخدمات دلیل التسجیل في 

أما بالنسبة لإلجراءات الالحقة  ، فقد تم تعیینھا بالفعل لمتابعة ھذا الموضوع.زمالئي

وھو قید النقاش من جانب  مرة أخرى، كما ذكر جوناثان، فھذا قید النقاش حالًیا.

GAC.  كما أنھ لیس واضًحا بعد ما إذا كان ھذا سیرجع إلى أحد مجموعات العمل

 كیفیة متابعة األمور.الحالیة، ونحتاج لھیكل جدید لذلك، أو 

ومرة  أخیًرا، فیما یتعلق بالسالسل األخرى، فلدینا اعتماد خدمات الخصوصیة والوكیل.

أخرى، بالنسبة لھذا، قدمت مجموعة عمل السالمة العامة بالفعل تعلیقات في التقریر 

تعمل على ھذا،  GAC، ھناك مجموعة عمل IGOبالنسبة لحمایة أسماء  األولي.

قد شاركوا بصورة  GACترجمة والترجمة الصوتیة، أعرف أن أعضاء وبالنسبة لل

كما أني أفھم أنكم كنتم  فردیة في ھذا، وبالتحدید أتذكر ممثل تایالند في ھذا الصدد.

 ھذه. PDPنشطین بالفعل في عملیة 

، إطار العمل األمني، تشارك مجموعة عمل السالمة العامة 11مرة أخرى، المواصفة 

 األمر.أیًضا في ھذا 

وأخیًرا، األسماء الجغرافیة والرموز من ثالثة حروف التي تم اختصارھا حول ھذا 

كما أن ھناك مجموعة العمل عبر المجتمعات حول استخدام أسماء الدول  صباًحا.

 لقد انتھیت. عذًرا. --أیًضا  GACومجموعة عمل  واألقالیم كنطاقات مستوى أعلى.
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 .GACسیاسات مختلفة من خطوات ومراحل لذا، مرة أخرى، ھذه عملیات وضع 

 GACمن كلتا وجھتي النظر،  PDPلذا، فكرنا إذا نظرنا في مختلف عملیات 

 ، فسیكون ذلك مفیًدا.GNSو

حول آلیة المراجعة السریعة  GNSOومرة أخرى، بمجرد أن تأتي التنبیھات من 

وعة عمل بھذا، وإذا كنا أنشأنا مجم GACیوضح اھتمام  GNSOوعودة الرد إلى 

یمكنھا تولي مسؤولیة ومتابعة المھمة، فسیحدث ھذا بالفعل، كما لو أنجزنا ذلك مع 

فیما إذا كنا نحتاج  GACبخالف ذلك، ستنظر  مجموعة عمل السالمة العامة.

 لمجموعة عمل جدیدة لذلك أم ال.

 بھذا، سأعید الكلمة إلى جوناثان ألي أعمل أخرى أو ربما توماس؟

 

 أنا جوناثان للتدوین.  ن:جوناثان روبنسو

أعتقد أنھا كانت فكرة مثیرة، وربما یمكن أن  مجرد رد سریع على اقتراح واناویت.

تنجح عندما وإذا كان لدینا مجموعات عمل جدیدة مفوضة أو تتعلق بالقیام بأعمالھا، 

فیمكننا دعوة رؤساء مجموعة العمل ربما حتى إلى ھذه الجلسة لتقدیم ملخص، كما 

، مدتھ خمس دقائق أو وصف لألعمال ومعرفة ما إذا كان ھناك معنى، للتشجیع تعرفون

 اإلضافي ألي مشاركة.

حیث ستؤكد أن  عالوة على ھذا، تبدو ھذه فكرة جیدة، ألنھا تتضمن فائدة من جانبین.

ومن ثم،  سیتمكن بالفعل من عرض العمل. GNSOالشخص الذي یقود العمل في 

ح الفرصة لإلعالن، بھذا المعني، عن أعمال مجموعة العمل كما أمن ستتناولھا أوًال.

وأمنح أي شخص من ھذه المجموعة فرصة المشاركة إذا رأى أن ذلك مناسب، حتى 

 إذا كان مفھوًما أن ھذا بصفة فردیة فقط.

 شكًرا.
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ركز كثیًرا على ال نزال ن أعتقد أنھ ھذا اقتراح جید للغایة، ویحتاج لتعلیق بالفعل. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

العملیة في المراسالت التي لدینا وقلیل جًدا على المضمون، وھو المھم، ولكننا یجب أن 

نصل إلى مرحلة نكون قد اجتزنا فیھا مرحلة وضع العملیات في كیفیة المشاركة مع 

كل منا اآلخر، وأعتقد أننا نمضي في مسار مناسب لھذا، كما یجب علینا بدء استغراق 

في تبادل المضمون الفعلي، وعلى سبیل المثال، أنظر إلى ھذا أیًضا كشيء وقت أكبر 

ضمن مسؤولیة جانبنا آلیة التشاور ھذه التي یجب أن نكون واضحین أكثر حول من 

، GACیقوم بماذا، ومن یعمل على ماذا، بحیث تعرفون من جانبكم، من ھي قیادات 

 ي المشكالت الرئیسیة.ونعرف من جانبنا من رؤساء مجموعات العمل، وما ھ

أما فیما یتعلق بالصلة بأعمالنا، فإذا نظرتم في جدول األعمال، فلدیكم باألساس كل ثانیة 

حسًنا، المساءلة، إذا أخذنا المساءلة، فتقریًبا كل شيء نقوم بھ  --بند متعلق على األقل 

 متصل بأحد عملیات وضع السیاسات الجاریة، على وجھ الخصوص، تلك المتعلقة

كما یتضمن ھذا بالطبع مراجعة الجولة الحالیة حیث ستستمر معظم  بالجولة التالیة.

 IGOالمشكالت، بما في ذلك رموز الدول من حرفین ومن ثالثة حروف وحمایة 

 وكافة ھذه الموضوعات في الجولة التالیة.

وضع كذلك، أعتقد أننا یجب أن نسرع بالفعل، مثًال، من وضع العملیات وإنھاء عملیة 

العملیات بسرعة شدیدة وبعدھا البدء في المشاركة بالفعل بطریقة تكون أیًضا، كما قلت 

الذین لیس لدیھم العدید  GACسابًقا، في بعض األحیان، لدي شعور بالنسبة ألعضاء 

وبعدھا بالطبع،  من الموارد، أنھم ال یرون المغزى في مناقشة العملیة أكثر من ذلك.

ما سنستمر في الموضوعات التي یكون فیھا الموضوع مرئیة ك سیفقدون االھتمام.

 أكثر.

لذا، یجب أن نبذل قصارى جھدنا في تنفیذ ھذه األعمال، وھذه الرسائل بأقصى درجة 

ولذلك، فأنا سعید للغایة بمعرفة أننا یبدو أن لدینا  ممكنة من سھولة الوصول والصرامة.

كذلك، أعتقد أننا یجب من جانبنا أن نرى أننا یمكننا  عملیة تبدو أن تكون ساریة وتعمل.

من أجل  GAC / GNSOزیادة فریقنا الذي یشكل جزًءا من المجموعة االستشاریة 

 وجود موارد وقنوات أكثر لنقل المعلومات الجوھریة.
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وفقط لعلمكم، فقد بدأنا التعامل مع بعض جوانب المراجعة للجولة األولى ومناقشة 

إضافة إلى ذلك، فھذه أعمال رئیسیة  للجولة الثانیة. GACللجنة  العناصر المھمة

ستستمر اآلن في المناقشة في دبلن، مع وجھة نظر كما أتمنى بالمساھمة بموضوعیة 

ھذا ھو العنصر  قبل نھایة الشھر في مجموعة عمل اإلجراءات الالحقة أو المشكلة.

عملیة إلى الجوھر، وسیكون ھذا مفیًدا لذا، أعتقد أننا یجب أن ننتقل بالفعل من ال األول.

 للغایة، كما أعتقد لكال الطرفین.

 شكًرا.

 

ویمكننا  فھذا وقت التقدم اآلن. وال یمكنني المساعدة لكني أتفق معك. شكًرا لك، توماس.  جوناثان روبنسون:

بسھولة االختیار والتركیز أكثر على المضمون، وأعتقد أنھ سیكون مفید للغایة أن نقوم 

 بذلك.

األول ھو أي تعلیق  لقد خلقنا فرصة في جدول األعمال، وھناك بالفعل أمران إضافیان.

وبعدھا تحت أي أعمال أخرى، اعتقدت أن ذلك بالفعل،  .GACإضافي على أنشطة 

الرسمي،  GACأعتقد أننا نقدم لكم تعلیًقا مختصًرا من دیفید حول األعمال في بیان 

 التعلیق أو طرح السؤال. وأي مواطن أخرى سیود أي شخص

 

 في ھذه الشریحة. GACأعتقد أنكم ترون الكثیر من المواطن التي تعمل علیھا  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

فحیث أننا ال یمكننا تناول أي شيء بالتفصیل، فلن  وقد تم ذكر المواطن األخرى.

تم عنھ أكررھا، لكن إذا كان لدیكم سؤال محدد حول موضع نعمل علیھ والذي سمع

الیوم أو ربما لم تسمعوه وتتساءلون عما إذا كنا نعمل على شيء ما، فتفضلوا بالتأكید 

 بتوجیھ األسئلة والتعلیقات.

أعتقد أن أحد الموضوعات ستكون االستفادة من المداوالت بینكم، وھذا بالفعل على 

 جدول األعمال، وبالطبع للسماع منكم، استغراق وقت في سماعكم وعرض وجھات

نظركم حول تطبیق ھیكل االجتماع الجدید وما ھي خطتكم للقیام بذلك، ومن ثم، فھذا 
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لذا، سنكون مھتمین للغایة  أمر أنا متأكد منھ ألننا سنجري ھذه المناقشة یوم الخمیس.

وأعتقد أن ھذا أحد العناصر الرئیسیة التي أعتقد  بسماعكم حول ھیكل االجتماع الجدید.

 ولھا، والتي سیھمنا سماعھا.أننا یجب أن نتحدث ح

 

لدینا بعض األعمال الجاریة حول ھذا األمر وما ھو  معكم جوناثان. ھذه نقطة جیدة.  جوناثان روبنسون:

 مھم لھذا العمل في الواقع بوضوح أن ھناك أحد االجتماعات المختلفة بصورة جوھریة.

شیًئا حیث أنجزنا بعض  وفي الواقع، كان ھذا أما اآلخرون فربما تكون مختلفة قلیًال.

وما أصبح واضًحا تماًما، وھو مضمن فیما قلتم  العمل ونفكر في كیفیة القیام باألمور.

في الواقع، لقد طرحنا ھذا  ھناك، یا توماس، أن ھذا لیس شیئا یمكننا القیام بھ وحدنا.

 .الیوم، وإبرازھا لھم بأن ھذه بعض األعمال الجاریة ICANNفي اجتماعنا مع مجلس 

تحت قیادة نیك توماسو  ICANNوأرى أن ھذا اجتماع تجدولھ مجموعة اجتماعات 

 في دبلن. ICANN 54لمحاولة التنسیق حلو ھذا بعد اجتماع 

كما یمكننا بالتأكید التواصل معكم حول خططنا األولیة ثم  ولذا، ندرك ھذا بالتأكید.

ویبدوا أن ھذا  ة وخططكم.الحدیث معكم حول كیف یمكن التوفیق بین ھذه الخطط األولی

سیكون شیًئا ما یتم إنجازه بصورة متوافقة ألن لدینا وجھات نظرنا الخاصة فیما یتعلق 

وكلمة "نحن" تعني ھنا مختلف المنظمات الداعمة  بكیف تحقیق أقصى استفادة من ھذا.

 بعد ذلك، نحتاج بصورة ما لالجتماع وصیاغة خطة جماعیة. واللجان االستشاریة.

ولكن، بالفعل، عندما یأتي األمر  من جانب، یبدو أن لدینا وقت طویل لترتیب ھذا. لذا،

للتوفیق بین اقتراحات مختلفة بخصوص كیفیة التعامل مع الھیكل الجدید، فھذا الوقت 

 المناسب بالفعل لمتابعة ھذا اآلن.

 لذلك، ندرك ذلك ویسعدنا التنسیق والتواصل معكم في ھذا الصدد.

 

 ممثل المفوضیة األوروبیة.  یدر:الرئیس شنا
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أنا میغین ریتشاردز من المفوضیة األوروبیة  شكًرا جزیًال لك وشكًرا على العرض.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

 للسجل.

وال تقلقوا، فأنا لن أسألكم عن التفاصیل أو توضیح أي شيء،  لقد أردت أن أسألكم.

المشارك،  GACكننا توجیھنا إلى عضو ولكن فقط الترجمة والترجمة الصوتیة، ھل یم

فأنا ال أرید أن أزعج المجموعة  بحیث یمكننا طرح أسئلة أكثر تحدیًدا وتفصیًال علیھم؟

 بالكامل بھذا.

 شكًرا.

 

 معكم منال، للتسجیل فقط. عذًرا.   منال إسماعیل:

النشطین في عملیة وضع سیاسات  GACیسأل ممثل المفوضیة األوربیة عن أعضاء 

 إن كنت تود التعلیق على ھذا. رجمة والترجمة الصوتیة.الت

 

نعم، أنا ممثل تایالند، ونحن نشارك من وقت مبكر للغایة، أو حتى منذ أول اجتماع،   ممثل تایالند:

وفي الواقع، أعتقد أنھ قد یكون من  كما أعتقد، فقد كنا نعمل فقط في قاعات االجتماع.

بھذه الموضوعات، وقد شاركنا من حینھا ألننا نرى لقد كنا مھتمین فقط  قبیل الصدفة.

كما أننا نجتمع في الصین  المشكلة التي تتعلق بالسیاسة العامة للدول غیر الرومانیة.

كما أننا نرى بالفعل  وھكذا یبدأ األمر. وفي الدولة األخرى خالل فترات التعلیق.

ائیة، بعض المشكالت المصلحة، ألن ھناك، كما قلت ھذا الصباح من التقاریر النھ

وحتى بالرغم من أن التوصیة لم تكن كما أشرنا،  المعروفة التي تطرحھا التعلیقات.

ولیست ھناك مشكلة على أي حال، إال أننا فقط  مثل ما إذا كان الترجمة الزمة أم ال.

نطرح المشكالت التي نھتم بھا حول التكلفة، وكیف یجب إنجازھا وكافة األمور 

 لصلة.األخرى ذات ا
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لذا، سیساعد إذا كانت ھناك حاجة في النھایة لعملیات تنفیذ أو إذا كنا نحتاج لنصیحة 

GAC .كما أننا نفھم الموضوع، كما  في المستقبل، فأعتقد أن لدینا بعض األسباب

 فاألمر یتعلق بما نساھم بھ في بعض األوقات. أعتقد.

 

 شكرًا جزیًال لممثل تایالند.   الرئیس شنایدر:

 ة أسئلة أخرى؟أی

 

 ھذا اقتراح فقط، ولكن ھذه الشریحة مفیدة إلى حد ما. نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

لیس إلى  --وربما یمكن توسعة ذلك إلى  فھي تقدم حساًبا جیًدا للعمل الحالي قید التقدم.

إلى آخر بحیث  وثیقة كبیرة ولكن إلى نشرة من صفحتین أو ثالثة ستصدر من وقت

یمكنكم تتبع تقدم المشكالت الفردیة مع طرح نظرة سریعة، ثم االستمرار في 

وفقط كنوع من  .GACالموضوعات ومجموعات العمل والمشاركة النشطة في 

أعتقد أنھ سیكون من المفید للغایة لنا وأیًضا للوافدین الجدد في  المعلومات المركزیة.

GACء یودون التواصل معھ.، بحیث یمكنھم معرفة أي شي 

 شكًرا.

 

 أعتقد أنھ ھذا اقتراح مفید قمنا بتدوینھ ھنا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أعني، في كل االتجاھات، سیكون  أعتقد أنھ ربما یكون مفیًدا لكم ولكنھ مفید بالتأكید لنا.  جوناثان روبنسون:

 مفیًدا.
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 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى؟   الرئیس شنایدر:

إذا كنتم  --إذا لم تكن ھناك، فأعتقد أننا سنود بالفعل أن نسمع المزید حول مدى صالبة 

بالفعل ھناك، ألننا لسنا ھناك بعد، حول كیفیة التخطیط لتنظیم اجتماع "ب" للسنة 

إذا كانت لدیكم خطط واقعیة یمكنكم مشاركتھا، فسیكون  القادمة على وجھ الخصوص.

صوص، یوم المجتمع وما إذا كانت لدیكم أیة أفكار مادیة وعلى وجھ الخ ھذا مفیًدا.

حول ھذا وربما أسئلة مثل ما ھي عناصر االجتماعات التي اعتدتم القیام بھا في كل 

على سبیل المثال، أسئلة مثل ھذه،  اجتماع التي ترون عدم القیام بھا في االجتماع "ب"؟

كما تقولون، فھذا مناسب من حیث و ألننا سیكون علینا طرح ھذه األسئلة یوم الخمیس.

الوقت، ألننا نحتاج لمعرفة كیفیة إجراء االجتماع "أ" فیما یتعلق باالجتماع "ب"، وما 

 لذا، مھما یكن ما تشاركون معنا في ھذه المرحلة بالطبع، فسیكون مفیًدا. إلى ذلك.

 

 ھل فولكر موجود؟ .GNSOلس یقود ھذه المبادرة فولكر جریمان، نائب الرئیس في مج  جوناثان روبنسون:

 یبدو أنھ لیس ھنا، ھل ھناك أي شخص آخر یرغب في الحدیث عن ذلك أو یمكنھ ذلك؟

من الرائع أن توجد مشاركة من شخص بخالف من ھم في  وسوف یكون ذلك مفیًدا.

 الطاولة األمامیة.

ذه ھي وأعتقد ربما تكون ھ لدینا جدول أساسي كنا نعمل علیھ ویمكننا مشاركتھ معكم.

حیث یمكننا مشاركتھ عبر األمانة وعرض أین ذھبنا ونوع التفكیر الذي  أفضل طریقة.

كذلك، على األقل، سیكون بعدھا رائًعا  كان لدینا وأننا یمكننا القیام بھذا كنقطة بدایة.

 ألنكم تدركون أین وصلنا بالنسبة لذلك مع بدء المناقشات الخاصة بكم حول األمر.

 

التي  SO/ACكما تعرفون، ھناك مكالمات قیادة  أعتقد أن ھذه مشكلة. بالطبع، سنتابع.  الرئیس شنایدر:

 نحاول الحصول علیھا، وأعتقد أن ھذه مشكلة یمكننا طرحھا للشھور القلیلة القادمة.

 مع الشكر. ربما لیس بانتظام ولكن من وقت آلخر.

 ھل ھناك أي أعمال تحت أي أعمال أخرى؟
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كما ذكرت في االجتماع األخیر، قررنا في  --فقط أن أوضح باختصار شدید أننا أردت   دیفید كیك:

GNSO  إصدار رد على بیانGAC .الرسمي 

 (مشكلة بالصوت) 

(غیر مسموع)  GNSO... تم اإلخطار من خالل، كما تعرفون، التعلیقات المحددة من 

ذلك، ألن األمر ومع  ومن ثم، فببساطة یفضل إخطار مجلس اإلدارة. افتراضات عامة.

 GACالرسمي، فنحن مھتمون بسماع ما إذا كان مفیًدا أم ال للجنة  GACیتعلق ببیان 

 على أي حال، وما إذا كنتم تعتقدون أم ال أن التنسیق كان مناسًبا أو مھما یكن.

وھذه  من ناحیة أخرى، كل ما أردت قولھ باألساس ھو إطالعكم على أننا أنجزنا ھذا.

كما أننا ال نزال نتحسس طریقنا فیما إذا كانت ھذه آلیة مفیدة أم ال،  ى.ھي المرة األول

ومع ذلك، إذا كانت لدیكم أي  وقد أجرینا بعض المناقشات مع مجلس اإلدارة الیوم.

ھذه  GACتعلیقات لنا، سواء رسمیة أو غیر رسمیة، في ھذا الصدد، كیف ترى 

ا على التوصل إلى كیفیة استخدام ھذه وال نزال نعمل نوًعا م اآللیة، فنحن نرحب بھا.

 اآللیة في المستقبل.

 ھذا كل شيء بالفعل.

 

أنا جوناثان  معكم جوناثان روبینسون اآلن. كان ھذا دیفید كیك، للتسجیل. شكًرا دیفید.  جوناثان روبنسون:

 اآلن ولیس توماس.

 نعم، تحدثنا معكم عن ھذا في االجتماع السابق.

بالضرورة بیاًنا رسمًیا، كما تعرفون، في كل اجتماع، وقد  من ناحیة أخرى، تصدرون

شعرنا أنھ سیكون من القیم لمجلس اإلدارة ولنا وربما لكم إذا نظرنا في البیان برؤیة 

وھذه الرؤیة كانت تقول أن ھناك أعمال محتملة حول حالیة أو مستقبلة حول  خاصة.

 -- GNSOسیاسة 
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 أو سابقة.    دیفید كیك:

 

أعمال سابقة أو حالیة أو مستقبلیة فیما یتعلق بعملیة مستمرة أو  أو سابقة، ھذا صحیح.  روبنسون: جوناثان

 ستستثمر متصلة مباشرة بالبیان.

لذا، فھذه محاولة، مرة أخرى، للنظر في األعمال التي نقوم بھا والتأكد من أننا ال نقوم 

زي ولكن على مسارات بتشعیب الطریقة التي نعمل بھا وفصلھا في العمل بالتوا

 متصلة.

لذا، نحاول القیام بھذا على مختلف المستویات، وسیكون ھذا أحد االقتراحات البناءة 

وقد قمنا بذلك ألول مرة استناًدا  األخرى، التي تلقیناھا واتخذنا قرار في التعامل معھا.

تماعات إلى بیانكم في آخر اجتماع، باإلضافة إلى أني أقترح القیام بھذا في االج

 المستقبلیة أیًضا.

من ناحیة أخرى، إلى الحد الذي ال یتضمن بھ بیانكم أي محتوى یمس أعمال السیاسات 

السابقة أو الحالیة أو المستقبلیة، سأتوقع أننا لن نقول أي شيء، ولكن إلى الحد الذي 

ق یمس بھ، سنبذل كل جھودنا لنقل ھذا إلى مجلس اإلدارة مع نسخة لكم بحیث یتم إغال

وكما قلت، نحن ال ننتھي بالفصل، ولكننا نحافظ على  الفجوات في الطرق المختلفة.

 عالقات العمل قویة ومنسقة.

 األمر ال یتجاوز ھذا. ھذا كل شيء.

 شكًرا لك، توماس.

 

نحن لم نترك احتمالیة أننا قد نعرض بعض الردود التفصیلیة  أرید اإلضافة إلى ما قیل.  دیفید كیك:

س نشرح فیھا كیف نرى الطریقة المناسبة لمعالجة األمر ضمن عملیات على المجل

فاألمر ببساطة أنھا آلیة  إال أننا ال نضمن أننا سنقوم بھذا. السیاسات، وما إلى ذلك.

 متطورة.
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 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

إذا كانت لدیكم أیة تعلیقات أو أسئلة حول ھذا البند، الذي، عذًرا، نسیت وضعھ على 

 جدول، ومن الجید أن نضعھ، فالرجاء عدم التردد في التعلیق.ال

لقد كنت أنظر في ھذا من قبل لكني كنت  --في القت الراھن، أعتقد بالفعل النظر 

أقرأت عدد كبیر للغایة من األوراق التي احتجت إلعادة النظر فیھا، وأفكر بالفعل أن 

إلى حد ما بعد االجتماع، مفیدة بالفعل المعلومات التي قدمت لكم في نھایة یونیو، قریًبا 

كما أنھا تقدم معلومات فعلیة حول عملیاتكم  من حیث معرفة ما نقوم بھ في المشكالت.

 وما یجري وما تم إنجازه وما یخطط إلنجازه.

 لذلك، أعتقد أن ھذه معلومات مفیدة یجب علینا أیًضا االستفادة منھا في مناقشاتنا.

 

 معكم جوناثان. ا لك، توماس.شكًر  جوناثان روبنسون:

 مع الشكر. لذا، فقد حاولنا عن عمد الرد بصورة منظمة مع وضع ھذا في االعتبار.

 وأعرف وأفھم، ونعرف ونفھم ألننا في نفس الموضع، مدى تدفق المعلومات.

كذلك، كما قلت في بدایة ھذا االجتماع وربما یمكن أن یكون ھذا تعلیًقا ختامًیا، بمعني 

تمنى العودة إلى األعمال كالمعتاد في نقطة ما حیث نعمل مًعا بصورة فعالة أننا ن

باستخدام األدوات التي وضعناھا خالل السنة السابقة أو ما إلى ذلك أثناء إدارة تدفق 

مفید إلى ومن تطویر أعمال صنع السیاسات، وخالل القیام بھذا، عرض االستخدام 

 دین.الفعال لنموذج أصحاب المصلحة المتعد

 یسدني تقدیركم، وسنرحب بأي تعلیقات قد تعدل ذلك أو تحسنھ. مع الشكر.
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 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

تبقى  لذا، إذا كانت لدیكم أي تعلیقات على ھذه الوثیقة التي نناقشھا، فرجاء التفضل.

 لدینا بضعة دقائق، لذا، یمكنكم القیام بذلك.

ت الراھن ألضیفھ بخالف أني أشكركم على إن لم تكن ھناك، فلیس لدي شيء آخر للوق

 القدوم.

 وال أعرف ما إذا كان لدیكم أي أعمال معنا اآلن.

 

كما  كان ھذا ما أردنا طرحھ وكان تبادًال مفیًدا لآلراء. أعتقد أن ھذا كل ما في األمر.  جوناثان روبنسون:

ونھا والتي تتسق مع أننا تلقینا تعلیقات مفیدة للغایة، وكذلك تعقیباتكم المھمة في مضم

 النقطة التي كنت أتحدث فیھا عن نوع من األعمال كالمعتاد.

 ونتطلع للمتابعة. حسًنا، شكًرا جزیًال.

 

 اسمي منال. شكًرا لك، توماس.   منال إسماعیل:

في المجموعة االستشاریة، جوناثان  GACفقط أضیف خالص شكري إلى الزمالء في 

المشاركین معنا، وكذلك أولوف  GNSOن من ومیسون ودیفید والزمالء اآلخری

فقد ساعدونا  للدعم الھائل الذي یقدموه لنا وللعرض المتمیز. ICANNوماریكا ودعم 

كما أوجھ شكري إلى توم لمساعدتنا في  على تجمیع كل شيء بصورة منظمة للغایة.

 ا.شكًر لذا، شكًرا للجمیع. لجنة آلیة المراجعة السریعة طوال الفترة السابقة.

 

 15ھذا یعني أن لدینا أربع دقائق باإلضافة إلى  شكًرا لكم على المشاركة والقدوم ھنا.  الرئیس شنایدر:

 دقیقة استراحة قھوة.
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 ربما یمكننا شكر معظمنا على ذلك.  جوناثان روبنسون:

 

 ال ال، ال داعي للشكر. حسًنا.   الرئیس شنایدر:

 االجتماع مرة أخرى في الخامسة إال ربع. سنستأنف واآلن استراحة القھوة. حسًنا.

كما أن لدینا ثقة إلى حد ما في أننا لن نحتاج ھذا  .ICGدقیقة لمجموعة  45ولدینا فترة 

، كما 18على اإلطالق إلى أن لدي طلبات بأن علینا متابعة مناقشة اختبار اإلجھاد 

 .18ار اإلجھاد لذا سنستخدم جزًءا من ھذا الوقت المناقشة اختب تعرفون، الیوم.

 نعم، ممثل إیران، تفضل.

 

 فقط. ICGأتفق معك، ستحتاج خمسة دقائق لـ  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

 شكًرا.

  

 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 [ ضحك ]

 

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ]
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 لجلوس.نرجو منكم التفضل با حان وقت استئناف االجتماع.   الرئیس شنایدر:

 كما نحتاج لمتابعة جدول األعمال، لذا، برجاء الجلوس.

وسنبدأ بتقدیم الكلمة إلى من یمكنھ  .14البند التالي في جدول األعمال ھو البند رقم 

 GACكما أود أن أبدأ بمنال كأحد أعضاء  .ICGمتابعتنا من جانبنا في التقدم في 

التطورات وأیضا األعمال غیر وذلك لمساعدتنا في مواكبة أحدث  ICGالخمسة في 

 شكًرا لك منال على البدء. المنجزة واألعمال الالزم تلبیتھا.

 

ھنا في دبلن أمس والیوم  ICGلذا، كما تعرفون یا زمالئي، لبت  شكًرا لك، توماس.  منال إسماعیل:

  وسأعید عقده مرة أخرى یومي الخمیس والجمعة.

كما یتم تنسیق ھذا من خالل المجتمعات  .وقد كنا نعمل على مخزون أنشطة التنفیذ 

إضافة إلى ذلك، یتوفر ملخص للتعلیقات العامة المستلمة خالل فترة  التشغیلیة الثالثة.

اإلحصاءات واألسلوب المتبع  -وسیتكون التقریر من ثالثة أجزاء مختلفة  التعلیق العام.

 في معالجة التعلیقات، ثم الموضوعات الرئیسیة المستلمة.

 تعلیًقا من نطاق واسع من أصحاب المصلحة. 157تلقینا  لقد

إال  اإلجابات عن ھذه األسئلة. ICGوقد تم االتفاق على ھذه المشكالت بالفعل، وتعرف 

وسیتم تحریر ھذا  أن المجتمع یشعر أن ھذا لم یكن واضًحا بما یكفي في المقترح.

 بالمقترح. المرفق ICGمباشرة في الجزء صفر من المقترح، وھو تقریر 

تم  --إضافة إلى ما تقدم، سیتم إعادة توجیھ الموضوعات األخرى التي تحتاج إجابات 

 توجیھھا بالفعل إلى المجتمعات التشغیلیة الثالثة.

وبمجرد استالمنا كافة التعلیقات مرة أخرى، نطلب منھم نصیحة فیما إذا كان یمكن 

 في مختلف المجتمعات التشغیلیة.أو یلزم تحریره  ICGتحریر ذلك مباشرة في تقریر 

كما أن ھذا یعمل مًعا  ألن األخیر كما تعرفون، قد یحتاج لجولة إضافیة للتعلیق العام.

  مع المجتمعات التشغیلیة.
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وأخیًرا، كانت الفئة األخیرة من التعلیقات المستلمة ھي تعلیقات تعترض على فكرة 

جراء مثل التعلیقات المعارضة لكامل االنتقال بالكامل، أعني تعلیقات ال تتطلب أي إ

أو، أعني، تعلیقات ال تتطلب إجراءات مثل التعلیقات المعارضة لعملیة  --الفكرة 

 االنتقال بالكامل وھذا متأخر للغایة لطرح ھذا ووجود خطة عمل فیما یتعلق بھ.

والقائم بصیانة المنطقة الجذر  PTIتتضمن الموضوعات الرئیسیة المستلمة اختصاص 

بالطبع،  IANA IPR، ومشكالت CCWGواإلطار الزمني والتبعیة مع مقترح 

وكذلك  CG RFPفیما یتعلق بمعاییر  ICGباإلضافة إلى الردود المباشرة على أسئلة 

 .NTIAمعاییر 

وبالفعل، عقب ھذا التمرین، سننظر أیًضا في مقترح االنتقال وتحدیثات الجزء صفر 

 قات العامة المستلمة والردود من المجتمعات التشغیلیة.من المتقرح فیما یتعلق بالتعلی

وھذه مناقشات  إن وجد، خالل مرحلة التنفیذ. ICGعالوة على ذلك، نناقش أیًضا دور 

كما  جاریة حول ما إذا كان یجب بالفعل مناقشة ھذا بالتعاون مع المجتمعات التشغیلیة.

، یعتبر ھذا أیًضأ CCWGیة وطریقة التقدم في منح تبع ICGأن اإلطار الزمني في 

ویتحھ المیل نحو متابعة التقدم في المقترح على النحو  موضوع تمت مناقشتھ الیوم.

المخطط بھدف تحقیق أقصى تقدم ممكن وإبراز الترابط المتبادل طول المقترح 

وإصدار تحدیث حالة بنھایة ھذا األسبوع واستمرار متابعة التقدم بالطبع وانتظار مزید 

 طورات.من الت

والواحدة عقب  12أخیًرا، أشجع الزمالء على حضور جلسة المشاركة غًدا بین الساعة 

وعلى أن أقول أني لم  مناقشات المساءلة في صالة العرض التي سیحدث فیھا االفتتاح.

لذا، رجاًء، إن أمكنكم أضافة  تتاح لي أبًدا فرصة تنسیق كل شيء مع الزمالء اآلخرین.

 ، فرجاء التقدم.شيء للوضع الحالي

 شكًرا.     
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ھذا السؤال إلى األعضاء اآلخرین، ھل تریدون إضافة شيء إلى المعلومات التي  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وإذا لم تكن ھذه ھي الحالة، ھل ھناك أي أسئلة یرید أعضاء  قدمتھا منال من مصر لنا؟

GAC  تناولھا وتختص باألعضاء المشاركین فيICG؟  

ھل ھناك أي إجراءات أو استجابة مطلوبة منا  الحال، ربما فقط سؤال سریع. وھذا لیس

لیست ھذه ھي الحال في ھذا  للوقت الراھن؟ ICGفیما یتعلق بمجموعة  GACفي 

 أرى منال والجمیع یومؤون. حسًنا. ھل أفھم ذلك بشكل صحیح؟ الوقت وفًقا لما قرأت.

 --لذلك 

 

 موضوع المساءلة.نعم، ربما سنسرع    منال إسماعیل:

 

 نعم، اندونیسیا. ال أرى أي أید مرفوعة. شكرًا لكم على ھذه المساھمة القیمة. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 

ذكر  وما إلى ذلك. IANAمسؤولة عن االجتماع لنقل  ICGألن  مجرد سؤال إضافي.  ممثل إندونیسیا:

وفي الوقت  للنقل.بعض المخاوف حول اإلطار الزمني  --فادي أمس موضوعات حول 

وأردت  الراھن أخرى الوالیات المتحدة النقل لسنة واحدة مع خیار ثالث سنوات أخرى.

ھل یمكنني االنتھاء من ھذا في سنة أو  في ھذا الصدد. ICGفقط معرفة ما یفكر فیھ 

بخالف ذلك، إذا لم تكن ھناك فكرة، یجب أن یطرح على األقل سؤال  ثالث سنوات؟

وبالرغم من تمدید ھذا لسنة  لوالیات المتحدة لثالثة سنوات أخرى.عن سبب تمدید ا

ویجب أن یكون ھناك سبب لرغبتھم في وضع خیار  واحدة فھناك خیار ثالث سنوات.

كذلك، أشعر أن ھناك بعض األشخاص ال یصدقون أنھا یمكن  كل ثالث سنوات.

وأود معرفة  سنوات.كما أن ھناك خیار لثالث  االنتھاء منھا ووضعھا في سنة واحدة.

 شكًرا. حیال األمر. ICGكیفیة تفكیر 
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ولكن دعوني أنقل الكلمة  أعتقد أن ھذا كان أحد الخیارات النظریة إلى حد ما. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

إلى منال التي كانت أول من یرفع یده لإلجابة على سؤالكم حول اإلطار الزمني فیما 

 .ICGیتعلق بـ 

 

، كما تعرفون، یتكون المقترح النھائي من ثالثة مقترحات ICGلذلك من وجھة نظر   منال إسماعیل:

وبالتحدید، یعتمد مقترح األسماء على مقترح  مختلفة من ثالث مجتمعات تشغیلیة.

لذا، لدینا بعض إجراءات المساءلة التي تحتاج لمراعاتھا ونظرھا في مقترح  المساءلة.

بأنھا، بمجرد جاھزیة مقترح المساءلة،  ICGت ومن ثم، التزم المساءلة النھائي.

ومن ثم، فھذا  ستتواصل مع مجتمع األسماء للتأكد من تلبیة متطلبات المساءلة لدیھم.

 .ICGأمر معلق فقط من منظور 

 

مستعدة وتحتاج فقط لالنتظار بحیث تتمكن من التوافق مع عناصر  ICGیعني ھذا أن   الرئیس شنایدر:

ومن ثم، لیس ھناك سبب لتمدید اإلطار الزمني من وجھة نظر  المساءلة الالزمة.

ICG. .لدینا ممثل المفوضیة األوروبیة 

 

وأردت  أنا میجان ریتشاردز، للتسجیل، من المفوضیة األوروبیة. نعم، شكًرا جزیًال.  ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

 فقط توضیح الحقائق استناًدا إلى ما قالھ ممثل إندونیسیا.

سبتمبر  30في  ICANNو NTIAن متوقعا أن ینتھي العقد القائم بین كل من كا

إال أن العقد الحالي تضمن فقرة تنص على أنھ یمكن التمدید لعامین ثم لعامین  .2015

 وبالتالي تكون أربعة سنوات كحد أقصى. آخرین.

 أي شيء.قامت بالتمدید لسنة واحدة لم تكن سؤاًال حول تأخیر  NTIAلذا، فحقیقة أن 

فبالتأكید تم تمدید  وربما ال تكون كلمة "تأخیر" ھي األفضل الستخدامھا في ھذا السیاق.

أنھ سیتم تمدیده تلقائًیا  ھذا ما ینص علیھ العقد. ویمكن تمدیده لسنتین. العقد لسنة واحدة.
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 NTIAالمجتمع و --ولكن، تم التمدید لسنة واحدة فقط للسماح لنا جمیًعا لعامین.

بأخذ مكانھ وقد كان متوقًعا أن یتیح التمدید  --یات المتحدة، والعملیة كل شيء والوال

لذا، أعتقد  لسنة واحدة للجمیع تنفیذ األعمال ویمكن أن ینتھي العقد بعد انتھاء ھذه المدة.

 أن ذلك مھم للغایة فقط لتوضیح ھذه الجوانب.

فالعقد الحالي  ث سنوات أخرى.ومن ثم، لم یكن التمدید الحدیث لسنة واحدة تمدیدا وثال

 فقط للتوضیح. وفي الواقع، تم تمدید العقد لسنة واحدة. توقع تمدیًدا ألربع سنوات.

 

سألت المجتمع قبل التمدید عن مدى طول الفترة  NTIAفقط إلضافة شيء، أعتقد أن   الرئیس شنایدر:

ا، استناًدا إلى التعلیقات وبعدھ التي تعتقد فیھا أن یمكنھا االنتھاء من األعمال القائمة.

 التي تلقتھا من المجتمع، تم اتخاذ قرار بتمدید لمدة سنة واحدة.

الذي  ICGھل ھناك أي شخص آخر یرغب في التعلیق أو السؤال حول تحدیث 

  استلمناه؟

إذا لم تكن ھذه الحالة، فدعنا نتابع ونستغرق بعض الوقت في أعمال المساءلة، على 

على النحو المطلوب الذي خصصنا لھ بعض  18اإلجھاد وجھ الخصوص اختبار 

اآلن، سأترك لكم الكلمة لمن یري القدوم ومتابعة  فلنستغل الوقت. الوقت كما أعتقد.

 على الرحب والسعة. النقاش من البارحة.

ربما لمساعدتكم في اللحاق، سمعنا أمس بضعة آراء ووجھات نظر لعدد من أعضاء 

GAC. بما في 18ف حول فائدة أو ضرورة اختبار اإلجھاد ویبدو أن ھناك اختال ،

على الجانب اآلخر، یبدو أننا نتفق  ذلك األسباب المفترض أن تشرح ھذه الضرورة.

كما أننا نحتاج لمحاولة واكتشاف طریقة  على النتائج المقترحة لالختبار، فقط لالختصار.

 18حول اختبار اإلجھاد  إلى اتفاق أو رؤیة مشتركة GACیمكن أن تتوصل من خاللھا 

كما أني سعید للغایة بالقیام بكافة ما  وھذا ھو الھدف الذي نحاول تحقیقھ ھنا. ونتائجھ.

 یمكنني لتسھیل ھذه العملیة معكم ومع اآلخرین الذین قد ینضمون لتسھیل ھذا.

 نعم، ممثل إیران، تفضل. من یرید أن یبدأ؟
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  شكًرا لك، توماس. ممثل إیران:

ففي  بعنایة. 2أننا نحتاج لقراءة النص الموجود حالًیا في المادة التاسعة، القسم  أعتقد

 وتابع حتى النھایة. الفقرة "ج"، ذكرت نصیحة اللجنة االستشاریة الحكومیة.

، الذي قد یكون غیر قابل للترجمة في بعض اللغات 18كذلك، یعتبر اختبار اإلجھاد 

المشورة  ف تصنیف النصیحة في فئتین.األخرى بخالف اختبارات الطوارئ بھد

وأیًضا، عندما نرید طرح كل شيء في الالئحة  باإلجماع والمشورة بخالف اإلجماع.

الداخلیة فیما یتعلق باإلجراءات المطلوب اتخاذھا من قبل مجلس اإلدارة إن لم یوافق 

ومحاولة العثور على حل  GAC، أو الدخول في مناقشات مع GACعلى نصیحة 

بینما یمكن  فھم یریدون تقیید ھذا اإلجراء فقط للنصیحة المقدمة باإلجماع. للعمل. قابل

  وھذا ھو االختالف الرئیسي. وضع النوع اآلخر من النصیحة جانًبا.

في الوقت الراھن، المشكلة ھي الملكیة، وھي واسعة وربما تسري بصراحة على 

للوصول إلى  ICANNجراءات إال أنھم یریدون أن یقولوا أن إ النصیحة بالكامل.

محدودة بمن یوجھون النصیحة التي  GACالمشاورات واالتفاق والمشاورات مع 

 یتبعھا اإلجماع.

ولكن  .47بعد ذلك یأتي اإلجماع حیث یجب أن یتبعوا اإلجماع المطروح في المبدأ 

فقد  بعض الزمالء، ال أرید ذكر األسماء، أشاروا إلى أن االمتناع لیس فكرة محایدة.

ویجب أن نحرص في ھذا  لذا، فھذا موضوع حرج للغایة. ینظر إلیھا كاعتراضات.

 18كذلك، إذا وافق الجمیع على أن ھذه الصیاغة الجدیدة الختبار اإلجھاد  الصدد.

  مقبولة، یمكن أن نقبلھا.

وھو أنھم یقدمون بعض  .18مع ما تقدم، یوجد عنصر آخر في اختبار اإلجھاد رقم 

وال أعتقد شخصًیا أنھم في  في المستقبل. 47لنا تقول أننا قد نغیر المبدأ رقم التعلیمات 

فكل مجتمع وكل مجموعة استشاریة وكل منظمة  حاجة إلى نصیحة أو تعلیمات مماثلة.

فلیست ھناك حاجة  دعم ولجنة استشاریة قد تغیر في نفس الوقت مبادئھا التشغیلیة.

 لذلك.
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، إال 18ة بعض األشخاص في وضع اختبار اإلجھاد أما الموضوع الثالث، فھو رغب

وال  DNSأنھم یجب إال یشاركوا ذلك مع االستقرار األمن والمرونة والقوة لنطاق 

وھم یریدون تغییره لبعض  حتى الذي التقطتھ منظمة دعم أو لجنة استشاریة محددة.

  لذا، علینا التوافق مع ھذا. األغراض األخرى.

م في إجراء االجتماع لمعرفة ما إذا كنتم ترغبون في تصنیفھا واآلن، یرجع األمر لك

أو تریدون جعل األمر عاًما كما ھو الحال في المبدأ  GACبنصیحتكم أو النصیحة في 

47. 

إضافة إلى ما تقدم، أود أن أضیف مخاطر في المستقبل قد تأتي في المستقبل ویمكن أن 

من المبادئ  47م تغییر المبدأ رقم ومن خالل الطلبات یمكنھ GACیأتي البعض إلى 

لذا،  التشغیلیة. بعد ذلك، ببساطة ینتقلون من اإلجماع إلى األغلبیة البسیطة أو المطلقة.

 یجب أن نراعي التغییرات الناتجة أو المشكالت الناتجة التي قد توجد في المستقبل.

 شكًرا. وكاف ھذه المشكالت یجب أن تأخذ في الحسبان تناول طریقة أو أخرى.

 

 فقط ألوضح لكم أننا جمیًعا لدینا نفس المھام اآلن بجانب النسخة المطبوعة. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

  وسیتم عرض األجزاء األكثر صلة أیًضا على الشاشات خلفنا.

 لیتفضل ممثل باراغواي. إذا لدي ممثل باراجواي ثم الدنمارك.

 

تعارض باراجواي  رقم واحد: شیاء بشكل سریع.لدي ثالثة أ شكًرا سیدي الرئیس.  باراغواي:

، 11ال نرى باألساس حاجة أو ضرورة لتعدیل المادة  .18بصراحة اختبار اإلجھاد 

  ، البند "ي" من اللوائح الداخلیة.2القسم 

، التي تمثل حكومات، یجب أن تتصرف GACواألمر الثالث أننا ال نفھم سبب أن 

 ا.شكًر .CCWGفورا استناًدا إلى طلب 
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  ممثل الدانمرك. شكًرا لك، ممثل باراجواي.   الرئیس شنایدر:

 

ھذا بالتأكید فھمنا على أن یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة  لدي تعلیق موجز. نعم، شكًرا.  الدانمارك:

  حتى النصیحة غیر المدعومة باإلجماع. GACالمراعاة أصوًال لكافة نصائح 

 شكًرا.

 

ممثل أسترالیا ثم  حسًنا. تشیلي. وأنت لست ممثل فیتنام. ل إسبانیا، ثم البرازیل.لدي ممث  الرئیس شنایدر:

  ممثل الصین.

 حسًنا.

 شكًرا. دور ممثل إسبانیا، تفضل.

 

أود الترحیب بالتعلیق الذي قدمھ كافوس لیخبرنا بأن مقصد أو نتائج اختبار  شكًرا.  مندوب أسبانیا:

، األولى التي یمكن أن تبدأ GACصیحة یمكن أن تقدم نوعین من ن 18اإلجھاد 

 إجراءات المشاورة حول اللوائح الداخلیة واألخرى التي ال یمكنھا ذلك.

على ذلك، وعندما ال یمكن  GACفي مبادئ تشغیل  47وأعتقد أنھ، عندما ینص المبدأ 

الوصول إلى إجماع، یجب أن ینقل الرئیس نطاق العروض الكاملة التي عبر عنھا 

في  GAC، كما أشار زمیلي العبقري، یقصد منھ أن تنظر ICANNس أعضاء مجل

من الوصول في موضع  GACجمیع اآلراء التي یمكن عرضھا حتى إذا لم تتمكن 

تنوع وجھات النظر تنقل منظور  --وذلك حتى بالرغم من أن كافة اآلراء  اإلجماع.

قیید االعتبار الخاص لذا، فت بدونھا. ICANNالسیاسة العامة، التي ال یمكن أن تعمل 

حصرًیا بما تم تحقیقھ باإلجماع قد یعني أن وجھات النظر األخرى  GACلنصیحة 

  للسیاسة العامة لم تؤخذ في االعتبار.
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إضافة إلى  .18وكما أعربت سابًقا، ال زلت أفشل في معرفة منطق اختبار اإلجھاد رقم 

ون ھناك مخاطر على ذلك، سمعت أمس تعلیقات حول األسئلة تقول أنھ ربما تك

التي لم یتم الوصول  GACملتزمة بمراعاة نصیحة  GACاستقرار النظام، إذا كانت 

 فما ھي ھذه المخاطر؟ في حوار. GACإلیھا باإلجماع، إذا كان علیكم المشاركة مع 

وذلك، ألننا  وقد أكون ممتًنا للغایة إن تمكن شخص من شرح ما ھي ھذه المخاطر؟

 ھي مؤسسة وضع سیاسات. GNSOة، إال أن مجرد لجنة استشاری

وتوجد مقترحات تؤثر على  كما یمكنھم اعتماد مقترحات السیاسات بأغلبیة مطلقة.

وفي  وحتى اآلن، لم یطرح أي شخص أي سؤال حول مخاطر المجتمع. المجتمع أیًضا.

 --أو قبولھ بسبب القیمة الحدیة  GNSOحالة عدم قبول مجلس اإلدارة مقترح 

أتوقف فقط لسماع المزید من اآلراء حول  ولذا، لن أكرر ما قالھ اآلخرون. ھ.لتحقیق

 ذلك.

 

دقائق حتى بند جدول األعمال التالي حیث یجب أن یكون لدینا  10تبقت لدینا  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

لذا، سأطلب منكم عدم تجاوز حد الدقیقتین كل مرة ألن لدینا خمسة  نفس الوقت تقریًبا.

 لذا سأبدأ بممثل البرازیل. للكلمة في الوقت الراھن.طلبات 

 

دعوني أبدأ بالترحیب بالزمالء لمعرفة المفاوضات المحتملة حول  شكًرا لك، توماس.  ممثل البرازیل:

ودعوني أقول أنھ لألسف، بالرغم من المناقشات  الشھیر. 18اختبار اإلجھاد رقم 

تمسك بوجھة النظر أنھ من الخطأ عرض المھذبة المطروحة حتى اآلن، فنحن نتابع ال

كذلك، نعتقد أ، ھذا النقاش  .IANAكشرط، وكمتطلب أولي النتقال  18اختبار اإلجھاد 

، محاط بعدد من المفاھیم الخاطئة، ربما بعض المفاھیم 18حول اختبار اإلجھاد 

ر وجھات كذلك، فأنا أسمع باستمرا كما أننا نتابع ھذا النقاش بعنایة شدیدة. المستقلة.

، مثًال لدى GACنظر مختلفة مثل أنا أقتبس أن مستوى االحترام ممیز بالنسبة إلى 

GAC .وھذه بیانات خاطئة یتم  منصب ممیز أو حتى أنھا یمكنھا توجیھ المجلس

  تقدیمھا حول ھذا الموضوع.
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في ھذا الصدد، نعتقد أن ھذه االفتراضات تتجاھل ببساطة حقیقة أنھ في النھایة یمكن 

وبالنسبة لي، لیس  بأغلبیة التصویت الفردي. GACرفض نصیحة  ICANNلمجلس 

من  PDPھذا منصًبا ممیًزا، خاصة عندما تكون القیمة الحدیة للمجلس لرفض توصیة 

GNSO .على سبیل المثال ھوي التصویب بأغلبیة الثلثین 

ًحا في یشكل تدخًال واض 18وھذا ھو السبب من وجھة نظرنا ألن اختبار اإلجھاد 

كما أننا نعتقد أن ما یتعرض للخطر ھنا ھو  .GACعملیة اتخاذ القرار الحالیة في 

وفي ضوء المنطق المختلف المعروض  العتماد إجراءاتھا الداخلیة. GACاستقالل 

حتى اآلن، وفي غیاب الحجج األخرى، تبقى البرازیل مقتنعة أننا یجب أن نرفض 

 ع الراھن.ونبقي على الوض 18اختبار اإلجھاد 

 

 تشیلي. شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 

یرید  وسأكون موجًزا. سوف أتحدث إلیكم باللغة اإلسبانیة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل تشیلي:

وقد ذكر  .18ممثل تشیلي الدعم وأن یكون جزًءا من الدول المعارضة الختبار اإلجھاد 

انیا وفرنسا والبرازیل في الحجج التي كما أني أشارك ممثلي أسب زمالئي بالفعل الحجج.

  وأدود أن أبین أن شیلي تنضم لھذا الموقف. طرحوھا.

 

أساسي في  GACكما أننا نراعي أن الدور االستشاري للجنة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل أسترالیا:

 ولكننا ندعم بقوة القرارات المتخذة باإلجماع. نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

عتقد أنھ عندما تتفق كافة الحكومات على موضوع محدد، یجب أن یحترم مجلس ون

  اإلدارة مخاوف الحكومة.

مع ذلك، أعتقد فقط أنھ من الصعب معرفة كیف یمكن لمجلس اإلدارة االستجابة 

لذا، نعتقد أن  نفسھا التفاق حول ذلك. GACللنصیحة عندما ال یمكن أن تتوصل 
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بالرغم من أن المجلس مطلوب منھ  --یجب أن تكون النصیحة الموجھة للمجلس 

ونعتقد أن  یجب أن یكون فقط بإجماع كبیر. --التفاوض فقط إذا لم یرغب في اتباع 

كما أنھ یشجع على تنوع وجھات النظر ویضمن مراعاة مخاوف كافة  اإلجماع شامل.

 شكًرا. وندعم صیاغة قاعدة اإلجماع. .GACأعضاء 

 

 دور ممثل الصین. كًرا لك، ممثل أسترالیا.ش   الرئیس شنایدر:

 

، فنحن ال ندعم 18فیما یتعلق بھذه المشكلة، اختبار اإلجھاد  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الصین:

 المقترحة. ICANNتغییر الئحة 

كذلك، یمكننا فھم أن ھؤالء األعضاء المؤیدین للتغییر المقترح في الالئحة الداخلیة، إال 

كما أنھ من غیر  .GACمن أعمال  GACد اتخاذ قرار فیما إذا كانت نصیحة أننا نعتق

وھناك خطر في ھذا  .GACالمناسب للمجموعات األخرى تحدید ما ھي نصیحة 

 .GACیتعلق بالحكم المسبق على ما ھي نصیحة 

یجب أال یكون نطاق عمل  GAC، تعریف نصیحة GACلذلك، نعتقد أن نصیحة 

CCWG. المشكلة، أن ھذا یسبب نقاش غیر الزم في  وأعتقد حول ھذهGAC.  ،لذا

 شكًرا. بحرص مع ھذا المحتوى. CCWGنقترح تعامل تقریر 

 

 ھل قائمتي مناسبة؟  ھل أنتم من تركمانستان؟ --بعد ذلك لدي أیھا السادة  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

وھذه ھي أول مرة  .GACاخل وأنا أممثل لبنان رسمًیا، في الواقع، د طاب صباحكم. ممثل لبنان: 

وقد سمعت ممثلي إسبانیا، وتشیلي  ألن ھذه مشكلة مھمة للجمیع. GACأتحدث ھنا في 

ولكن قبل تقدیم رأي  والبرازیل ومداخلة الممثلین اآلخرین، بما في ذلك ممثل أسترالیا.
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 لبنان، سأود التراجع خطوة ألن ھذا النوع من المواضیع ذات الصلة بحوكمة الشركات

 .ICANNیتعلق أیًضا باإلصالح في 

، فیرجع ھذا إلى أن بعض الممثلین GACكذلك، في حالة مناقشة الموضوع في 

الحاضرین في ھذه القاعة تشارك أیًضا في نفس المناقشات ضمن بعض المؤسسات 

وبقدر ما أتذكر، ھناك مناقشة في اجتماع المندوبین المفوضین لالتحاد الدولي  األخرى.

 .2015ت، في بوزان السنة السابقة، لالتصاال

مؤتمر االتصاالت،  --ولكن األسبوع السابق في بودابست، في المؤتمر الھاتفي الدولي 

كانت ھناك مناقشة في ھذا الصدد، بأن ھذه المناقشة تعقد أیًضا في االتحاد األوروبي أو 

 في الجامعة العربیة.

وھذا  رك في حوكمة اإلنترنت.ھناك شعور أو انطباع بأن الحكومات یجب أن تشا

 .NETmundialمذكور بوضوح في بیان 

 .ICANNلذلك، من الضروري وجود إجماع بحیث یمكن طرح المشكلة على مجالس 

 .GACوھذا یمنع بالتأكید الحوار و

 فماذا سیحدث في ھذه الحالة؟ فلنفترض أنھ لیس ھناك إجماع على موضوع محدد.

 دھا ماذا ستكون الرسالة التي تنقلھا الحكومات؟، وبعGACبعد ذلك، سیتوقف عمل 

وبعد ھذا العرض، سأشارك في الرأي الدول التي عرضت بعض األبحاث فیما یتعلق 

 .18، وسأقول أن ممثل لبنان ضد اختبار اإلجھاد 18باختبار اإلجھاد 

 

 شكًرا لممثل لبنان.   الرئیس شنایدر:

الیوم بعد حدیث ممثل بیرو، وقد كان السید  سأغلق القائمة --وال یمكنن  توقف عند ھذا.

أعتقد أن ذلك كان (قول اسم)، وبعدھا، نحتاج للتوقف للیوم واتخاذ قرار حول  أوًال.
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ولذلك، ال یمكننا التوسعة ألن لدینا جلسة أخرى حیث لدینا أشخاص یستمعون  التقدم.

  وربما یتفاعلون.

 لذلك دعونا نبدأ بممثل بیرو.

 

 سأتحدث باللغة اإلسبانیة.     ممثل البیرو:

سأؤید ما قالھ زمالئي من إسبانیا وفرنسا وباراجواي وشیلي، وكافة من أیدوا ھذا 

 الرأي، وبالخصوص رأي ممثل البرازیل.

فعلى سبیل المثال، الشخص الذي ذكر أن التنوع ھو تعبیر عن أن اإلجماع قد یعرض 

اإلجماع لیس تعبیًرا، وانعكاًسا للتنوع، كما أن  التنوع، أود قول أنھا الطریقة األخرى.

 ولكنكم في الطریق اآلخر.

الداخلیة فقد تكون  ICANNكذلك، یھتم ممثل بیرو أنھ وراء ھذه النیة بتعدیل لوائح 

 .GACھذه نیة مخفیة باستبعاد استقالل 

أعتقد أننا یجب أال نعترف بذلك ألن ھذا شيء لم یتم طلبھ ألي لجنة أخرى ضمن  

ICANN ، وثانًیا، ألن ذلك سیكون ضد مبدأ أصحاب المصلحة المتعددین، ألنھ في

نموذج أصحاب المصلحة المتعددین، فنحن یفترض أن یكون لدینا نفس الفرصة بقول 

 أو التعبیر عن وجھات نظرنا.

لذلك، إذا كان علي إبداء رأي على أساس اإلجراءات غیر المطلوبة ألي جھة أخرى  

 س منصًفا.، فھذا لیICANNداخل 

وال أدرك الغرض من تعدیل شيء نجح في  لذا، أكرر كلمات زمیلي من باراجواي. 

 أدائھ حتى اآلن.

 

 (یذكر االسم).   الرئیس شنایدر:
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 شكرًا جزیًال سیدي الرئیس، ولكني أمثل فنزویال. متحدث غیر معروف: 

لتي قمتم بإعدادھا أود أن أشكر الفرصة على أن معي الكلمة، وأشكر بالتأكید الوثیقة ا

وعرضھا على الشاشة، ألن ھذا مھم للغایة، وقیم للغایة، وبدون ھذه المعلومات، من 

 الصعب للغایة على الحكومات إدارة ھذا الموضوع المھم.

ألن الحجج  CCWGبعد قراءة ھذا بالتفصیل، لیس واضًحا لنا أسباب أو منطق 

عندما ل الالئحة الداخلیة أو فرض شروط المعروضة لم تكن قویة بالتأكید، حتى یتم تعدی

 یكون ھناك إجماع وعندما ال یكون.

 .18ھذا سبب أننا ندعم ما قالھ زمالؤنا الذین ذكروا في السابقة رأیھم ضد اختبار اإلجھاد 

 شكًرا جزیًال.

 

 علیكم.بالنظر إلى الساعة، وأعرف أن ھناك طلبات أكثر للكلمة، فدعوني أقترح شیًئا   الرئیس شنایدر:

وقد سمعنا عدًدا من اآلراء، وأرحب بالفعل بمن یتحدثون وال یتحدثون كثیًرا، لذا ھذه 

ومع ذلك، لدینا فرصة تالیة لمناقشة ھذا كما أعتقد یوم الثالثاء،  إضافة لتنوع اآلراء.

ویمكننا التفكیر في طلب أو إنشاء فریق تسھیل یستخدم الوقت بین اآلن واالجتماع 

سنمنح  --متابعة مناقشة ھذا بصورة غیر رسمیة، ألننا لن یكون لدینا وقت التالي لنا ل

خمس أو عشر دقائق أكثر لكني لن أغیر الكثیر ألننا سیكون لدینا أشخاص أكثر 

 یرغبون في الحدیث الیوم.

مع حقیقة أن زمیلنا أندریھ ھكتور من السوید كان نشًطا لبعض الوقت على القائمة 

النظر في طرق لتجمیعنا على ھذا، فأقترح أنھ إذا كان سیقبل وإذا البریدیة، محاولین 

كنتم تقبلون أن نقوم ببناء فریق فرعي ومجموعة فرعیة تستخدم الوقت بین اآلن 

لذا،  واالجتماع التالي بصورة غیر رسمیة لمحاولة مساعدتنا في التقدم في ھذا الصدد.

 رجاء طرح وجھات نظركم في ھذا.

 األرجنتین.
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كما أن تغییر  ولن نقبل التغییر في الالئحة الداخلیة. عذًرا سیدي الرئیس، ال نقبل ھذا.  ل األرجنتین:ممث

فلماذا علینا تغییر  بدون تداول، وبدون الذھاب إلى الوطن، بدون وقت. GACقواعد 

 ألي شخص ما اقترح شیئا ال نقبلھ؟ GACقواعد 

 نقبل التغییر في الالئحة الداخلیة.ولن  لذا، ال أعتقد بصراحة أن ھذا عرض منصف.

 لذلك، لن نعثر على طریقة لتغییر قواعدنا.

 شكًرا.

 

 شكرا لك، واألرجنتین.   الرئیس شنایدر:

حسًنا، أعتقد أننا یجب أن نقوم بكل ما یمكننا ونستخدم كافة الفرص التي لدینا للوصول 

المشاركة والعثور على وأعتقد أنھ على األقل محاولة  إلى إجماع حول ھذا الموضوع.

 طرق كما أتمنى، إذا لم نتفق، فنحن غیر متفقین، ولیست ھذه نھایة اإلطار الزمني بعد.

 الرجاء مراعاة فكرة إنشاء فریق صیاغة. لذلك، ھناك بعض الوقت، وأعتقد نعم.

 أرى ممثل المملكة المتحدة وإسبانیا ثم إیران.

 

باختصار شدید، دعم المقترح والموافقة على التوجیھ  ضرة الرئیس.نعم، شكًرا لك، ح  ممثل المملكة المتحدة:

 CCWGحل األھداف ھنا، وھو المشاركة البناءة والتعاونیة مع المجتمع حول مقترح 

 في ھذا العنصر المحدد من المقترح.

فھذا كثیر جًدا بروح أسلوب أصحاب المصلحة المتعددین نحو  لذا أتمنى دعم ھذا.

 االنتقال.

 شكًرا.
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 شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة.   الرئیس شنایدر:

 أسبانیا.

 

 سوف أتحدث إلیكم باللغة اإلسبانیة.    مندوب أسبانیا:

ولیس لدي أي مشكلة في العمل مع أندریھ أو  ولكن لألسف، ال یمكنني نقل اقتراحك.

 ید.، ولكن لیس على أساس المقترح الذي قدمھ ممثل السوGACمع أي ممثل آخر في 

وإذا كنا سنغیر الالئحة الداخلیة، وإذا كنا سنعدل الالئحة، أو  ھذا مجرد تغییر ھیكلي.

نعدل المبادئ التشغیلیة، ولكن لیس ھذا تغییر أو تعدیل الذي قررناه من جانبنا بعد 

ال أعرف السبب،  ألغلبیة بسیطة. 53مناقشات مدروسة بعد تحلیل سبب دعوة المبدأ 

باب لذلك، وبعض المنطق، وھذا صعب للغایة لنا حتى نقوم بأي ولكن ھناك بعض األس

لذا، لماذا فجأة یكون علینا العمل من أجل تغییر وتعدیل  تغییر على المبادئ التشغیلیة.

 للمبادئ التشغیلیة خاصة فیما یتعلق بھذه النقطة.

ینا وقد أفكر في بعضھا، ولكني ال أعرف سبب أن عل لذا، ال أعرف بالفعل األسباب.

  االستسالم في ھذا الموضوع.

 لذلك، اعتقد أنھ من الصعب للغایة الوصول إلى أي نوع من االتفاق.

بحیث یمكن أن تتخذ  GACإن تمكن أي شخص من تقدیم مقترح قد یبقي على استقالل 

ولكن  ، فھذا مناسب.CCWGقرارھا الخاص وھذا المقترح مقبول بالفعل من جانب 

 جد شرط لقبول ھذا التعدیل.اآلن، أعتقد أنھ ال یو

 

 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 إیران.
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أتمنى أن تدخل أولجا وجیما لن یتم تفسیره كما لو أنھم ضد  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیران:

كما كان بین األشخاص الذین حللوا الموقف بصورة قیمة  قیادة صدیقنا من السوید.

 ي القیم وما ھي األضرار.وبناءة للغایة وشاملة توضح ما ھ

وإذا كان الضرر سائًدا،  كذلك، في النھایة، قال أنھ إذا كانت القیم سائدة، سنأخذھا.

 لذا، فلدیھ مواقف محایدة تماًما. نتركھ.

وھذا الموضوع ھو أنھ ما إذا كان  من ناحیة أخرى، یجب عدم تفسیر أنھم ضد ذلك.

ا وجیما القادم من المجموعة، أي دعونا نأخذ مقترح أولج یجب أن نأخذه اآلن.

كذلك، یفكر  ولنتخذ قراًرا في الغد حول ھذه المجموعة ولكن لیس اآلن. مجموعة.

وربما  الناس قلیًال، ألنكم اقترحتم فقط ذلك بدون ربما (غیر مسموع) استشارة الناس.

 ولكني أعتقد أنكم سوف تطرحون األمر غًدا صباًحا مرة أخرى، علینا استشارتھما.

وأعتقد أن أي نتیجة یجب أن تأتي من المجموعة، سواء تحت رئاسة أولجا أو جیما، أو 

 زمالئنا من السوید، أندریھ، وھو شخص منفتح للغایة ومفید للغایة بقدر معرفتي بھ.

وھناك شيء على الطاولة، وھذه  لذا، لن نتخذ قراًرا حول ھذا، بأن نترك ھذا تماًما.

 دم القیام باألمر.ھناك دفعة لع دفعة لذلك.

 لذلك، ال أستبعد الموقف اآلن. لذا، دعونا ننظر في الدرجة التي یمكننا بھ القیام بذلك.

 لذا، یمكنكم النوم على ذلك الیوم، واستشارة زوجاتكم. --بخال ذلك  فسیكون صعًبا.

 [ ضحك ]

لعودة، وغًدا علیكم ا فالزوج لن یكون لدیھ قادة. أو ربما الزوج. أو القادة، ثم العودة.

كما أعتقد أن مقترحكم ربما یكون جیًدا وجود شيء من  یمكنك طرحھ مرة أخرى.

وأعتقد أن األمر  المجموعة، ألنھ سیكون صعًبا في مجموعة كبیرة كھذه لوجود أمر.

 صعب للغایة.

أو ربما یكون االقتراح اآلخر أنھ إذا اتفقنا  كذلك، لن یتم تغییر المقترح على اإلطالق.

وھذا اقتراح آخر قدمتھ البرازیل بصورة  عدم التغییر، فلن نقوم بالتغییر. على

 دبلوماسیة للغایة.
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لذا، دعونا نركز على ھذا، وغًدا صباًحا نطرحھ مرة أخرى، ومشاورة بضعة أشخاص 

 كما أننا نتفق عادة مع الرئیس. یوافقون على ھذا.

 شكًرا.

 

  شكًرا لك ممثل إیران.  الرئیس شنایدر: 

وًال، أعتقد أن الفكرة لم تكن، من خالل اقتراح أن أندریھ من السوید قد یقوم بذلك، أ

لذا، كانت ھذه محاولة باألساس للعثور على شخص  حیث كانت مداوالتھ ھي األساس.

وشكًرا لكم على مقترحة باالنكباب  كان یحاول، كما قال ممثل إیران، بناء جسور ھنا.

 على ھذا.

ي أننا لن نجتمع غًدا صباًحا، لذا سنحتاج إلى االتفاق إلكترونًیا على المشكلة الوحیدة ھ

 حسًنا. تعتقدون أن األمر أسھل. ھذا، وھو أمر صعب للغایة.

 [ ضحك ]

 حسًنا، ولكن فكروا فیما قالھ كافوس. حسًنا.

ولكن كان ھذا شخص ما قبل ذلك،  لدي ممثل السوید، أندریھ، وسویسرا ونیوزیلندا.

 مكن من قراءة خطي.لكني لم أت

ممثل السوید ثم سویسرا  دعونا نأخذ ھذه للوقت الراھن ثم نرى ما سنفعل. حسًنا.

 ونیوزیلندا.

 ممثل السوید، تفضل.
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وشكرًا لك على  شكرا على طلب ذلك مني، تسھیل أمر ما. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل السوید:

أفھم تماًما تدخلكم  اك مشاعر عدائیة.وكذلك، أولجا وجیما، لیس ھن التأیید یا كافوس.

تتمثل الفكرة مثلما قال توماس، أني قمت بالتأكید بتقدیم مقترح، وبنزاھة  وأحترمھا.

تامة، أعتقد أن ذلك سیكون أحد المقترحات المطلوب مناقشتھا ولكن ھناك مقترحات 

طالق وكما قال توماس، لیس تغییر أي شيء على اإل أخرى مطلوب مناقشتھا أیًضا.

، أعتقد أنھ یمكن أن یكون بدایة 18وفقط البدء بفھم أفضل ألسباب اختبار اإلجھاد 

 جیدة.

 لذا، إذا كانت المجموعة ستقبل ھذا، فیمكنني تولي القیام بھذا في مجموعة صغیرة.

 شكًرا.

 

 شكرًا لممثل السوید.   الرئیس شنایدر:

 ممثل سویسرا.

 

لیس مفاجًئا أني أوافق على مقترحكم وأوافق على توضیح أن  یس.شكًرا لك، سیادة الرئ ممثل سویسرا: 

ما تعامل معھ أندریھ بنفسھ كان أنھ سیتصرف كوسیط محاید تماًما بھدف تعزیز  --

 الفھم المتفق علیھ تماًما للموضوعات.

 وقد توصلنا إلى ھذا الفھم المشترك، أتمنى أن یمكننا وضع استنتاجات بناًء على ذلك.

ھي العملیة، وأعتقد أنھ سیكون من الجید أن یكون لدینا شيء منطقي مع  لذا، وھذه

محاولة أندریھ لوضع الحقائق والموضوعات على ورقة مشتركة بدًال من وجود المئات 

مجموعة مصغرة مختلفة للتوصل إلى حلول بصورة غیر  12أو  10أو على األقل 

 منسقة.



 GAC  ARجلسات عصر األحد لـ –دبلن 

 

 92من  72صفحة 

 

ھم المشكالت والجلوس مًعا والحدیث حول لذا، ربما على األقل ھذا المقصد بمحاولة ف

 األمر، سیكون جدیًرا باالھتمام والجھد من الیوم حتى یوم الثالثاء.

 شكًرا.

 

 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 التالي ھو ممثل الھند، ثم نیوزیلندا.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الھند: 

معاینة سبب  --السوید لتوه حول  إن أمكننا أن نتراجع للحظة وننظر فیما قالھ ممثل

 ، أود إضافة فكرة أخرى.18وجود اختبار اإلجھاد 

في ضوء التطورات األوسع فیما یتعلق بمقترح المساءلة واالحتمال الفعلي بأن نموذج 

الثانیة قد ال یتم اعتمادھا في  CCWGالعضویة حالًیا في (غیر مسموع) في مسودة 

 ؟18ى صلة اختبار اإلجھاد النھایة، فھل ھناك أي تغییر عل

، خاصة CCWGالمشاركین بفعالیة في  GACسیكون من الجید إذا كانت أعضاء 

 كافوس، یمكنھم تقدیم وجھة نظرھم حول ھذا.

 شكًرا.

 

 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

متابعة النقاش  --وال یمكننا الدخول في  علینا االنتھاء من ھذه المناقشة ھنا.

لذا، أطلب منك نظر المقترح الذي  تفاق على طریقة للتقدم.فعلینا اال الموضوعي.

 قدمتھ، باستخدام الوقت واستخدام أندریھ كوسیط.

 شكًرا. لدي ممثل نیوزیلندا.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.   ممثل نیوزیلندا:

لقد أردنا فقط قول أننا نرحب بالعمل الذي بدأه أندریھ من السوید، ومقترح تشكیل 

 رة، ونقدر قبول أندریھ لمساعدتنا في إدارة ھذا.مجموعة صغی

كما نشعر أن  نطلب من المجتمع احترام وجھات نظرنا عند نقلھا. GACونحن في 

المجتمع عبر عن وجھة نظر، ربما مخاوف لنا من خالل اختبار اإلجھاد، لذا، نعتقد أنھ 

 جدیر باالھتمام محاولة معرفة ما یمكننا فعلھ.

 شكًرا.

 

 شكًرا.   ایدر:الرئیس شن

 وھذه لیس جلسة مفتوحة. .1745الفقرة  دقیقة اإلضافیة التي طلبتموھا. 15كان لدیكم 

كما أن لدینا بند آخر على جدول األعمال بأن  ویمكننا حل ذلك یوم الثالثاء مساًءا.

 بعض األشخاص ینتظرون منا القدوم ھنا لذلك.

حاولة استغالل الوقت حتى یوم الثالثاء لذلك، لدینا باألساس خیار إما م --ھل ھناك أي 

مع االتفاق أو عدم االتفاق على ذلك، وھو ما ال أعتقد أنھ مفید للغایة، أو نتیح ألندریھ 

ولنا فرصة التقدم خطوة لألمام، ربما بصورة غیر رسمیة، النظر في األمور، ومحاولة 

 الطرح، بمعنى.

استغالل أندریھ في األیام المقبلة  سأطلب منك، إذا كان ھناك أي اعتراض على محاولة

 حتى نلتقي المرة القادمة ونرى أین نحن؟

وأتمنى أال یكون ھناك،  لذا، رجاًء، إذا كان ھناك أي اعتراض، فرجاء تقدیمھ اآلن.

 ولكن ذلك بالطبع قراركم.

 نعم، فلیتفضل مندوب فرنسا.
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 ممثل إسبانیا واألرجنتین. لألسف، توماس، أعتقد أنكم ال تراعون اعتراضات  ممثل فرنسا:

 وما أعتقده ھو أن علیكم تقدیم أسلوب مختلف.

 

 ما ھو مطلوب اقتراحھ یجب أن أضعھ ھنا؟   الرئیس شنایدر:

 

كنت أصغي إلى التعلیقات، وأتساءل، ربما ستؤدي  --أعتقد  شكًرا لك، سیدي الرئیس. متحدث غیر معروف: 

إنھا  وھي مرتبطة بھذا. .GACالتشغیلیة في  ھذه العملیة إلى تعدیل أیًضا في المبادئ

وال أعرف ألیس علینا فقط ترك ھذا  مرتبطة، لذا، لدینا مجموعة عمل حول ھذا.

لدینا مجموعة  المبادئ التشغیلیة. -- GACالموضوع، ثم نطرح أي حالة عند مناقشتنا 

 عمل لذلك.

 شكًرا.

 

 قاش الموضوعي.ودعونا ال ندخل في ھذا الن شكًرا.   الرئیس شنایدر:

والسؤال الذي أطرحھ علیكم ھو ھل ترغبون في استغالل الوقت في أعمال غیر رسمیة 

 تحت قیادة أندریھ أو شخص آخر أم ال.

بالنسبة لمن یعترض على ھذا المقترح، ما ھو المقترح البدیل الذي توصونا بھ 

 أتمنى أن یكون ھذا واضًحا. الستغالل الوقت حتى االجتماع القادم؟

لذا، رجاًء، لمن یعترض على العمل بصورة غیر رسمیة، ما ھو بدیل العمل بصورة 

 شكًرا. غیر رسمیة؟

 ممثل فرنسا.
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لدى  تحدث نائب الرئیس نیابة عن نامیبیا فقط. دعني أحاول أن أجاوب ھذا السؤال.  ممثل فرنسا:

GAC .نؤید الوضع كما أننا  ولدیھا أسالیب عمل داخلیة. قواعد واضحة للغایة للعمل

 ونرید مالحظة ھذه القواعد. الراھن.

 .GACكذلك، بالنسبة لنا، یكمن الحل في اتباع العادات، والتقالید التي لدینا عادًة في 

كما أن ھذه مجموعة عمل یتم تشكیلھا، وقد اقترحت قیادة نامیبیا، نائب الرئیس، عمل 

 ھذه المجموعة.

 

واألمر  ، تتمثل المشكلة ھنا في عدم تعدیل المبادئ التشغیلیة.بالنسبة للوقت الراھن  الرئیس شنایدر:

برجاء  على األقل ھذا ما أفھمھ. .18یتعلق فقط بإیجاد حل لموضوع اختبار اإلجھاد 

 التصحیح لي إن كنت مخطًئا.

أنا أحاول العثور على طریقة للتقدم في أعمالنا آملین أن نتوصل إلى اتفاق أو حل وسط 

 .18ر اإلجھاد حول موضوع اختبا

لذا، فما أقترحھ ھو أننا یجب علینا استغالل الوقت الذي لدینا بین اآلن واالجتماع التالي 

ولكن إذا كان بعض األعضاء ال یوافقون، فرجاء تقدیم  للعمل بصورة غیر رسمیة.

 بعض البدائل من أجل العثور على خیار آخر.

 شكًرا.

 

، 18نحتاج للبحث عن حل وسط سیعني قبول اختبار اإلجھاد توماس، ال أعرف لماذا   مندوب أسبانیا:

 إذا لم نكن مقتنعین بالحاجة لھذا االختبار.
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حول  GACفنحن نحاول العثور على وضع وسط في  علینا عدم استباق النتائج.  الرئیس شنایدر:

كما أننا ال نقول أننا  وال نحاول العثور على ھذا بدون استباق النتائج. الموضوع.

 ربما أسأت طرح المقترح. وھذه لیست الفكرة. نعمل على االتفاق على ما یجري.س

أحاول العثور على طریقة تتیح لنا متابعة العمل على إجماع حول ما نقوم بھ في 

GAC  18بشأن اختبار اإلجھاد. 

 وأرجو أن یكون ھذا األمر واضًحا.

 لدینا ممثل لبنان وإیران ثم ممثل المفوضیة األوروبیة.

 

ولیس لدینا إجماع في القاعة لمناقشة  لدینا أمثلة واضحة ھنا. شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل لبنان:

لذا، سنعمل على أساس اإلجماع، لذا، یمكننا الیوم قول عدم  وفحص ھذا الموضوع.

 وجود إجماع بالفعل.

نا العدید من لذا، الیوم او غًدا أو ربما بعد غد، لدینا قدر كبیر من العمل لنقوم بھ، فلدی

وإذا لم  المناقشات حول أمور مھمة للغایة لیس لدینا وقت إلضافة ھذا المقترح البسیط.

 یكن ھناك إجماع، فلنترك ھذا األمر ونستمر في أمر آخر لعدم وجود إجماع.

 شكًرا.

 

صول إلى للرد، أعتقد أن علینا جمیًعا االتفاق على طرق العمل الرئیسیة تتمثل في الو  الرئیس شنایدر:

وھذا ھو ما نقوم بھ حتى اآلن، حتى وقت متأخر من اللیل، معظم  إجماع في المنتدى.

 ومع استثناءات نادرة للغایة، لم نتمكن من تحقیق ذلك. الوقت.

أعتقد أن ھذه ستكون إشارة سیئة للغایة للعالم الخارجي بأننا نقول "لم نتوصل إلى 

حسًنا، لقد انتھینا، وال  الساعة السادسة مساًء.إجماع یوم األحد وفي یومنا الثاني قبل 

 ال أعتقد أننا یجب علینا القیام بذلك. یوجد إجماع.
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كذلك، أحاول  فال یزال لدینا متسع من الوقت. أعتقد أنھ ینبغي علینا أال نستسلم بعد.

التوصل إلى طرق الستغالل الوقت بأقصى فعالیة، ولكني ال أعتقد أننا یجب أن نقول، 

ولن نستمر في محاولة  ھذا كل شيء. ا لم نتوصل إلى إجماع یوم األحد مساًء."حسًن

الوصول إلى اإلجماع، حول ھذا الموضوع،" ألن ھذا موضوع مھم، وینبغي استمرار 

 وأنا ھنا على األقل للمساعدة في استمرار المحاولة. المحاولة، كما أعتقد.

دعم من اآلخرین في ھذا الدور،  ھذه ھي كیفیة فھمي لدوري، وأتمنى أن أحصل على

أنا بین یدیكم  ولم تكن ھذه في منتصف السبب. لكني ال یمكننا القیام بھذا لوحدي.

أننا لسنا في نھایة الوقت حتى اآلن لمحاولة التوصل  --بالطبع، لكني مقتنع بأننا یجب 

 إلى إجماع حول ھذا الموضوع.

 وبالنظر في، نعم، ممثل إیران.

 

 شكًرا لك، توماس.   ممثل إیران:

عاًما في المنظمات الدولیة، فنحن محظوظون بالجلوس في  42عبر العمل لمدة 

GAC.ولیس من عادتنا المعارضة التصنیفیة ألي مجموعة  ، التي تتضمن الحكومات

كما أن علینا ان نترك القاعة مھما یكن ما یریده  لمناقشة ما إذا كنا نأخذ مناصب أم ال.

 لھذه المجموعة. الناس كنتائج

لذا، أطلب من الزمالء الممیزین من إسبانیا واألرجنتین وفرنسا، وجمیعھم زمالئي، أن 

وإذا كانت األغلبیة في المجموعة مؤیدة  یدركوا أن ما یقولوه سیكون نتائج المجموعة.

 لعدم التغییر، فستكون ھذه نتیجة المجموعة.

 من النقاش، لكني اآلن مستمر لنصف ساعة.ما أقولھ غًدا، فكرت أنكم تریدون االنتھاء 

لألشخاص  GACلذا، أسأل الناس أن یؤیدوا رجاًء الرئیس وأال یضعوا األسبقیة في 

وأنا متأكد من أن المناقشة  علینا دائًما مناقشة الموضوع. المعارضین ألي مناقشات.

دعون نضع  ولكن ستكون كما لو أن األغلبیة ستقول ال تغییر، فلن یكون ھناك تغییر.
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بصورة دیمقراطیة وكمبدأ لكافة الحكومات في كافة االجتماعات، على المستوى 

 الدولي، وما إلى ذلك.

لذا، أؤیدك وأطلب ربما من الزمالء، أن یعیدوا النظر في السماح لك بھذه المجموعة 

 والعمل، وربما ستكون لدینا نتائج لھذه المجموعة بالطریقة التي تكون فیھا األغلبیة

 مؤیدة، سواء للتغییر أو عدمھ.

 شكًرا.

 

 شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 األرجنتین.

 

 شكرا لممثل إیران على ھذه التعلیقات البناءة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل األرجنتین:

سیدي الرئیس، على أي حال، أرید وضعك في موقف عدم القیام بوظیفتك بصورة 

 ھو أني أقترح أي تغییر في القواعد التشغیلیة في وما أعنیھ عندما قلت ال مناسبة.

GAC.  ال نرى ضرورة لتغییر الالئحة الداخلیة. --كما أننا ال نرى األمر ضرورًیا 

 فلن یتغیر ھذا.

 ونحن نرى أننا یجب أن نبقى كما نحن اآلن.

وقد  لقد انتھینا. كذلك، لن یعارض ممثل األرجنتین أي مجموعة عمل أو فریق صیاغة.

 ولینا قیادة فرق الصیاغة.ت

ما أود التأكید علیھ بالفعل ھو أنھ عندما یتم االنتھاء من بعض النصوص في عملیة 

كما أن كافة  .18المساءلة ھذه، فستصبح فجأة مكتوبة على الصخر كاختبار اإلجھاد 

التعلیقات التي قدمناھا نحو تغییر رفضنا تم تجاھلھا وعدم عرضھا في المرتین التین 

 منا فیھا تعلیقات، كذلك مع ما ذكره اآلخرین للقطاع الخاص وكل ذلك.قد
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لذا، إذا كان النص المقترح أننا یمكن أن ننظر بیننا جمیًعا، ثم یمكننا الموافقة أو 

وإذا كان النص سینظر إلیھ كقابل للطعن في المستقبل، فلن نوافق  الرفض، فھذا جید.

عملیة، ونحن ال نفھم بالفعل سبب طلب حدث ھذا عدة مرات في ھذه ال على ھذا.

 تعلیقاتنا ھو إذا كانت لن یتم النظر فیھا.

 ولكنكم تعرفون وضعنا. لذا، إذا كان ھذا ھو الحال، فال بأس بمجموعة العمل.

 شكًرا.

 

 شكرا لك، واألرجنتین.   الرئیس شنایدر:

ي منع الناس من وال یمكنن اسمحوا لي بتقدیم مقترح بأننا قد نقوم بھ بصورة تطوعیة.

لذلك، إذا كان أي منكم یرغب في المشاركة مع أندریھ  المشاركة بصورة غیر رسمیة.

بعد ذلك، یمكننا معرفة موضعنا  وأنتم مدعوون لذلك. ومع الجمیع، فیمكنھ القیام بذلك.

 في االجتماع التالي.

 شكرًا جزیًال على االستمرار. لذا أعتقد أن علینا التوقف ھنا.

ند آخر نحتاج للتعامل معھ الیوم ألن المساءلة لیست األمر الوحید الذي علینا لدینا ب

حول استخدام رموز الدول من حرفین وأسماء  15وھو بند جدول األعمال رقم  تناولھ.

كما قمنا ببعض األعمال في ھذا الصدد وأرى أن  الدول واألقالیم في المستوى الثاني.

لذا، فھي تنوي أن تقدم لنا تحدیًثا أو  ادمة لنا.ق ICANNكارین من فریق الدعم في 

 مختصًرا حول موضعنا وسبب وجود ھذا على جدول األعمال مرة أخرى.

 وشكًرا یا كارین على طرح بند جدول األعمال ھذا.

 شكًرا.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.   كارین بیریست:

ا االجتماع حول موضوع ال بد أنكم استلمتم مذكرة تحضیریة لھذ طاب مساؤكم جمیعًا.

 وبوجھ خاص، رموز الدول. الرموز من حرفین في المستوى الثاني.

 لذا، سأطرح ھذا بسرعة بالفعل.

 جولیا، ھل یمكنك وضع الشریحة ألعلى رجاًء.

لذا، أردت فقط بسرعة أ، أمیز مرة أخرى المشكلة التي ناقشناھا ھذا الصباح والتي 

ألعلى من ھذا الموضوع الحالي الذي یتعلق كانت حول المستقبل وھو المستوى ا

 بالمستوى الثاني وحول موضوع التنفیذ الحالي.

 ، رجاًء.4لذا، ھل یمكنك الذھاب للشریحة رقم 

 GAC، عقب مراسالت بین مجلس اإلدارة/ 2014لذا، كما قد تتذكرون، في أواخر 

من  ASCIIعملیة للتصریح بإصدار عناوین  ICANNوقرار مجلس اإلدارة، بدأت 

، حسًنا، رموز الدول، باألساس ISO 31حرفین وعناوین من حرفین تتوافق مع 

 الجدیدة وفق شروط محددة. gTLDلسجالت 

لذا، بعد ذلك، قامت  بعض التوجیھ. ICANNخططت اتفاقیة السجل لذلك وقدم مجلس 

ICANN  كاستجابة لنصیحة  2015بتنقیح التقدم في فبرایرGAC  ،من شھر ینایر

سیتم نظرھا بالكامل في  GACر آخر لمجلس اإلدارة، ووافقت على أن نصیحة وقرا

 ھذه النقطة.

بعدھا على إصدار رموز الدول المقابلة لدولھم، وبین  GACلذلك، علق أعضاء 

فقد علق البعض على  .GACمعلًقا من  24 -- 26فبرایر وأكتوبر كان ھناك حوالي 

على مجموعة فرعیة من نطاقات المستوى  نطاقات المستوى األعلى وعلق البعض فقط

 األعلى المستھدفة.

 لذا، لماذا نناقش ھذا الیوم؟
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 الشریحة التالیة من فضلك.

 ICANNبعد ذلك، في السادس من أكتوبر، األسبوع السابق على ما أعتقد، أطلقت 

عملیة جدیدة لمراجعة وبعدھا تناول تعلیقات الحكومة المستلمة حول إطالق نطاقات 

كما أن  لقد أربكني ھذا. ستوى األعلى من حرفین، عذًرا، نطاقات المستوى الثاني.الم

یوًما،  60الدول التي علقت سابًقا یطلب منھا توضیح تعلیقاتھا والقیام بذلك في غضون 

بعد ذلك، سیطلب من السجالت اقتراح خطة  .2015أي بحلول الخامس من دیسمبر 

 مات وتجنب اللبس مع رموز الدول.لتالفي المخاوف المطروحة من الحكو

التعلیقات من الحكومات  ICANNستكون الخطوة الثالثة عقب ھذا أن تستخدم 

والسجالت في خطط الحد من المخاطر لصیاغة معاییر العتماد خطط الحد من مخاطر 

السجل إلصدار ھذه العناوین، ربما في بعض الحاالت، وبعدھا صیاغة المعاییر النھائیة 

 د.لالعتما

 الشریحة التالیة، من فضلك.

اآلن، سأطرح نظرة عامة سریعة على بعض األسئلة والمخاوف التي طرحھا أعضاء 

GAC  في سبتمبر وأكتوبر حول ھذه العملیة الجدیدة، وھذه الخطوة اإلضافیة للعملیة

  لبدء النقاش.

ما إذا كانت الحكومات سیكون لھا أي حق  GACلذا، أوًال، سأل بعض أعضاء 

اعتراض فیما یتعلق باستخدام الرموز من حرفین الخاصة بھا في المستوى الثاني 

وعلى سبیل المثال، إذا حدث اختالف حول خطة الحد  الجدیدة. gTLDحسب نطاقات 

كما تتمثل أحد المناطق األخرى التي  للخطة. ICANNمن مخاطر السجل أو تقییم 

من العملیات یمكن استخدامھ في تتضمن مخاوف جوھریة فیما إذا كان ھذا النوع 

 العالج المستقبلي ألسماء الدول بالكامل في المستوى الثاني وھو حتى أكثر حساسیة.

كان السؤال الثالث المطروح ما إذا كانت أسباب خوف الحكومات من أكثر من مجرد 

المقابلة، الساریة أو التي تعتبر ساریة أو التي یجب اعتبار أنھا  ccTLDاللبس مع 

مشكالت مثل حمایة المستھلك أو سمعة  GACكما طرح بعض أعضاء  ساریة.
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 GACكما طرح العدید من أعضاء  المؤسسة وھذا النوع من مشكالت السیاسات.

، حیث یمكن أن تتضمن عالمات TLD، من نطاقات 1مشكلة أخرى وھي الفئة 

فھذا  .ccTLDضمنیة، ومن ثم، قد تؤدي إلى لبس بالرغم من وجود لبس مباشر مع 

 .ccTLDسیؤدي إلى لبس مع 

لذا، ھناك شك حول ما یمكن أن یصبح سبًبا بالضبط، أو منطق للتعلیق أو االعتراض 

 كما أذكر. ICANNلذا، تم توجیھ ھذه الطلبات إلى  أو طلب الموافقة.

كما یتعلق أحد األسئلة األخرى بنوع اإلجراءات التي یمكن للسجالت اتخاذھا لتالفي 

 لبس.مخاوف ال

 الشریحة التالیة من فضلك، جولیا. عذًرا.

على سبیل المثال، سألت  وبالنسبة لھذه اإلجراءات، ما الدور المنوط بھ الحكومات؟

العدید من الحكومات على األقل الحصول على استشارة قبل معالجة التسجیالت، كما 

ول على موافق تساءلت عن الدور الذي ستلعبھ، وھل سیشكل ذلك إجراًء للتالفي للحص

 الحكومة على المشترك، إن كنتم تفھمون ما أقول.

كذلك، یوجد سؤال عما إذا كان ھناك أمثلة إلجراءات الحد من مخاطر السجالت 

 وما ھو متصور ھنا. .GACالمحتملة التي یمكن طرحھا على 

الصیغة وعلقوا بأنھا یمكن أن یتم تحسین سھولة  GACوأخیًرا، جرب بعض أعضاء 

امھا، وبالتالي، فھي تغطي حالًیا نطاقات المستوى األعلى القائمة التي تم استخد

 600على الرغم من ذلك، ھناك حوالي  .TLDنطاق  700وھي حوالي  تفویضھا.

لذا، بالنسبة للدول التي لدیھا قدرات مشكالت في  أخرى قادمة، وھي معروفة بالفعل.

من الجولة  TLDلكاملة لنطاقات قدرات الموارد، قد یكون أسھل إدراج القائمة ا

 الحالیة.

 .GACوقد كانت ھذه األسئلة الستة الرئیسیة التي طرحتھا  لقد انتھیت من المقدمة.

 ویسعدني الرد على أي أسئلة.
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على ھذه  GACشكًرا لك كارین، على تجمیع ھذا وتذكر األسئلة التي طرحھا أعضاء   الرئیس شنایدر:

 .ICANNملین في العملیة كما لو طرحھا العا

 للتعلیق على ھذا. GACلذلك، أود ترك الكلمة إلى أعضاء 

 لدي السید تشین تشانج شو ثم ممثل إسبانیا وممثل المفوضیة األوروبیة.

 

بالنسبة لھذا الموضوع، أود مشاركة رأیي المتواضع مع  شكًرا لك، سیادة الرئیس. تشین تشانج شو: 

  زمیلي.

دیھا ثقافتھا الخاصة بھا، وھو ما یختلف من دولة إلى أخرى نعرف جمیًعا أن كل دولة ل

في العدید من الجوانب، من بینھا، قیمة (غیر مسموع) وطریقة اللبس والتي عادة ما 

فالیوم في المجتمع العالمي المتحضر حیث نعیش، ال بد أن تعرف  تكون أمور بارزة.

 وتتمكن من احترام التنوع الثقافي.

فردیة، (غیر مسموع) أو الحساسیة، ما إذا كانت ستقبل ذلك أو وبالمثل، كل دولة 

سیتسبب في مخاوف من  SLDكنطاق  ccTLDخاصة بوجود مفھوم بأن استخدام 

 ھو أمر متنوع أیًضا. ccTLDاللبس مع 

 كما أعتقد أن ھذا مجرد جزء من انعكاس ثقافة الدولة.

 ترام؟وھكذا، ھل تستحق ھذه الممارسة أقصى قدر ممكن من االح

 أكثر ھذا األمر عند التعامل مع الموضوع. ICANNلذا، أقترح أن تراعي 

 شكًرا.

  

  شكًرا لك، ممثل أسبانیا.  الرئیس شنایدر: 
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طلب الخطاب  لدي تعلیق مختصر. شكًرا جزیًال. ممثل إسبانیا یتحدث. شكًرا جزیًال.  مندوب أسبانیا:

یولیو في ھذا الصدد معلومات  16إلى أكرم عطا اهللا في  GACالذي أرسلھ رئیس 

ویجب إرسال ھذه المعلومات  حول اإلجراءات یرغب فیھ بنظر اعتراضات الحكومات.

  إال أن ھذه لم یحترم. قبل بدء اإلجراء. GACإلى 

التي یقبلھا  GACتعلیقي الثاني ھو أن ھذا مثال واضح على أن تطبیق توصیات 

نغافورة ھذا العام لم یتبع ھدف التوصیة مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد في س

  وقرار مجلس اإلدارة.

، إن وافقت على ذلك، یجب أن تحذر مجلس اإلدارة GACبناًء على ما تقدم، أعتقد أن 

وقرار مجلس  GACفیما یتعلق بوضع ھذه العملیة في طریقھا ثم اتباع نصیحة 

  اإلدارة.

لتام، یجب أن أقول، أن آراء الحكومة تجب وأقول ھذا ألننا في سنغافورة قلنا باإلجماع ا

ولم یتم تحدید نوع االعتراضات التي نتحدث عنھا، أي نوع من  مراعاتھا بالكامل.

 االعتراض.

مع ذلك، یبدو اآلن أن االعتراضات فقط فیما یتعلق باللبس سیتم أخذھا في االعتبار عند 

التي قبلھا بالفعل  GACكذلك، فنحن نحدد نطاق توصیات  الحدیث عن رموز الدولة.

وأعتقد  كما سیتم إرسال أي اعتراضات أخرى إلى آلیة موارد محددة. مجلس اإلدارة.

كما أننا ال نعرف بالضبط  أن الحكومة یجب أن تتحمل بعدھا مسؤولیة تنفیذھا أو عدمھ.

  ما ھو اللبس، وما إذا كان ھناك مفھوم بإسھاب أو مفھوم (غیر مسموع).

 --توصیاتھا، كنا نأمل أن یكون اإلجراء ھو تحلیل الدراسة  GACبعد أن قدمت 

إال أنا ما قیل  اعتراضات الحكومة، ولم یكن اإلجراء أن ننظر في اعتراضات الحكومة.

وعلیكم تنقیح ھذه  ھو أنھ، إذا كنتم بالفعل قد قدمتم تعلیًقا، فعلیكم تقدیمھ مرة أخرى.

 دیسمبر. 5یوًما حتى  60قتھا في غضون كما أن علیكم توضیحھا أو مواف التعلیقات.

ھل ستبقى ھذه االعتراضات  فماذا سیحدث إذا لم نتوافق مع ھذا الموعد النھائي؟

أنھا ستنظر في  ICANNأو ھل تقول  -- ICANNوماذا تقول  في خزانة؟ مكدسة؟
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وعلیكم تقدیم االعتراضات  ال، علیكم تقدیم االعتراضات مرة أخرى. االعتراضات؟

لذا، تلك المتعلقة  رغب في نظر ما إذا كانت تتضمن اعتراضات على اللبس.التي أ

 باللبس.

لذا، فنحن موجھون بعملیة معقدة مع اثنین من فترات التعلیق العامة، بالنسبة للتعلیقات 

وأعتقد أن االعتراضات التي قدمتھا الحكومة سیتم وضعھا  المستلمة من المجتمع ككل.

ونحن نأمل أن نقابل باحترام أو  ني ال أعرف ما ھي النتیجة النھائیة.إال أ جانًبا بالتأكید.

كما أننا أردنا طرح السؤال  طموح العدید من الحكومات عندما قدمنا ھذه االعتراضات.

ولم نرغب في االحتفاظ  لقد أردنا معرفة استخدام اسم النطاق. قبل تعیین اسم النطاق.

ف ما سیكون االستخدام حتى ال نسبب أضرار ولكننا ننوي اآلن أن نعر بھ لنفسنا.

 للمستخدمین أو للتسبب في لبس في المستخدمین النھائیین.

 ستنظر في طرق باب الحكومات أو السجالت. ICANNكما أننا ال نعرف ما إذا كانت 

لذلك، كان اإلجراء  وإذا طرح أحد المتقدمین سؤال حول ھذه النطاقات، فماذا سیحدث؟

وقد نظرت  من االتفاقیة مع السجالت. 5یل الثاني أي إنشاء المواصفة المنفذ ھو البد

ولكنھم أرادوا  لذا، فھم ال یحتاجون ذلك. ھذه المواصفة بالفعل في أن ھناك لبس.

 لذا، ال أعرف سبب أن علینا تقدیم التعلیقات. التعلیقات من الحكومة في ھذا الصدد.

 2ات ففي نھایة الیوم سیتبعون اإلجراء رقم وإذا قبل مجلس اإلدارة التعلیقات والتوصی

 .5من المواصفة 

وقد جربت  اآلن، تغیر اإلجراء لتقدیم تعلیقات جدیدة للتطبیق الجدید، كما قالت كارین.

ال یمكن ملء النموذج بالتأكید، لذا، سأطلب إیقاف الساعة حتى تبدأ فترة  ذلك بنفسي.

 شكًرا جزیًال. یوًما عند مراجعة النموذج ویمكنك ملؤه، 60

 

 ممثل المفوضیة األوروبیة. شكًرا لك، ممثل أسبانیا.   الرئیس شنایدر:
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 نعم، شكًرا جزیًال.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

ألننا ربما یكون لدینا أسئلة ومخاوف مماثلة إذا لم  حسًنا، أقدر للغایة مداخلة إسبانیا.

حسًنا، لیس  --وبیة أیًضا، التي تدیر وفي الحالة الخاصة للمفوضیة األور تكن كما ھي.

  .EUحالة  لدینا شخص ما یقوم بھذا لنا. بالتحدید.

أو ھل ھو سؤال لحمایة المستھلك، والثقة  فھل یمكن الدفع بأن ھذا سؤال مسبب للبس؟

بالنسبة لي، ھذا أحد العناصر األساسیة والسبب أننا  واألمانة في اإلنترنت، وما إلیھ.

ة، ولیس االعتراض إال أننا نراجع كافة الحاالت القادمة إلینا تقدم طلًبا قمنا بالمراجع

إلى المفوضیة في المستوى الثاني فیما یتعلق بالتأكد من عدم وجود لبس محتمل حول، 

دعوني فقط أطرح مثاًال على  على سبیل المثال، حمایة قانون المفوضیة األوروبیة.

 حمایة البیانات.

 مایة بیانات صارمة إلى حد ما، قواعد حمایة البیانات الشخصیة.في أوروبا، لدینا ح

 gTLDلذا، إذا كان شخص ما سیستخدم المفوضیة في المستوى الثاني، في سیاق 

محدد، فقد یؤدي ھذا إلى لبس بأن قواعد حمایة البیانات في المفوضیة قد تسري لھذا 

 ال یھمني ما تسمونھ. أدري. ال ھل ھذه حمایة للمستھلك؟ ھل ھذا یشكل لبًسا؟ السبب.

وھو  ولكن في بعض الحاالت المحدودة للغایة، قلنا، ال، سیؤدي ھذا إلى لبس للمستھلك.

لذا، بالنسبة لھذه األسباب، أقدر وأؤكد  ال یشجع على االحترام والثقة في بیئة اإلنترنت.

في أن ھذا تم لقد فكرت  ولدي سؤال أیًضا. وأصادق على ما قالھ بالفعل ممثل إسبانیا.

تناولھ بالفعل في االستبیان الذي طلب منا ملؤه لتحدید كافة قوائم أسماء المستوى الثاني 

فقد  إال أن ھذا یبدو أنھ اختفى الیوم. حیث كان یفترض أن تتم مراجعتھا وما إلى ذلك.

 ًرا.شك إال أني أعتقد أننا نحتاج بالفعل لتوضیح ما یجري. ذكر ممثل إسبانیا ھذا بالفعل.

 

 شكًرا. أولوف، ھل ترغب في اإلجابة عن السؤال؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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  .ICANNفریق عمل  أنا أولوف نوردلینغ، ألغراض السجل. بكل ترحاب، شكًرا.  أولوف نوردلینغ:

وكان ھذا مع اإلدراك المتأخر حول الخطوة األولى في ھذه العملیة  --وما توصلنا إلیھ 

كما  نھا كان الوقت أیًضا لمراجعة ما یحدث مع أسماء الدول.ألن حی من حرفین.

المصفوفة التي وضعناھا وطلبنا منك مألھا ألسماء الدول، فیما إذا كنتم تتمتعون بحریة 

ونأمل  لقد كانت ممارسة مستقلة. االستخدام أو ال، ستتطلب إخطار في كل حالة فردیة.

ألن  رسة مستقلة بالتحدید ألسماء الدول.أن نكون قد وضحنا بما یكفي أن ھذه كانت مما

 إذن نعم. القطر قد بدأ بالفعل في طریق األسماء من حرفین.

أعتذر الستخدام الكلمة مرة  لكنھ متصل عن قرب وسھل اإلرباك. فاألمر لیس نفسھ.

 شكًرا. أخرى.

 

 إیران. تعلیقات أو أسئلة أخرى؟ شكًرا.   الرئیس شنایدر:

 

أي رابط بین ھذا المستوى الثاني من حرفین وما ناقشناه ھذا الصباح حول  ھل ھناك  ممثل إیران:

كذلك، ھل ھناك محاولة، أوًال، فیما  ؟ccTLDتغییر الحرفین إلى ثالثة حروف لنطاق 

یتعلق بتغییرنا كل شيء إلى ثالثة حروف ونطلق كافة رموز الدول من حرفین، وقد 

 ا.شكًر قدمناھا لھم، ھل ھناك أي رابط أم ال؟

 

 أعتقد أن الوقت متأخر لنا جمیًعا. شكرًا لك على إجابة ھذا السؤال.  الرئیس شنایدر:

ونحن اآلن  ال، كان النقاش ھذا الصباح للرموز من ثالثة حروف في المستوى األعلى.

إال أنھ قد  نناقش الموضوع، مرة أخرى، حول الرموز من حرفین في المستوى الثاني.

خاوف ظھرت، كما ترون في الشرائح التي تعرضھا كارین، یكون ھناك رابط، أو م

فیما یتعلق بالموضوعات التي تم تقدیم نصیحة لنا فیھا وقد تم قبول النصیحة، إال أن 

للنصیحة، كان ھناك شعور أن ھذا لیس متوافًقا مع نصیحتنا التي  ICANNتنفیذ 
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صیل الموضوعة لما یبدو أنھ وقد كان ممثل إسبانیا ھادئا في التفا --لذا، ھذا  قبلناھا.

  مشكلة ھنا.

واألمر األساسي األخیر ھو قرار  لذا، ھذا أمر متعلق بتنفیذ نصیحة مقبولة باألساس.

المجلس في نھایة اجتماع سنغافورة في فبرایر بعد ابتكارنا الذي أدى بعدھا إلى 

  یوًما وما إلى ذلك. 60یوًما إلى  30اإلعالن عن فترة 

العنصر األول ھو أنھ، في خطاب یولیو، كما الحظ  یوجد عنصران. عالوة على ذلك،

إطالعنا بمستجدات إجراءات التنفیذ، والطریقة التي  ICANNممثل إسبانیا، طلبت من 

  خططنا بھا لتنفیذ ھذا، وھو ما وافقوا علیھ.

 بصورة یشعر الناس أنھا ال تتوافق مع النصیحة وبدون --واآلن، تم تنفیذ األمر بدون 

إال أن ھذا لم یكن لھ عالقة بمناقشة النطاق  قبل إطالق ھذه اآللیة. GACاستشارة 

 إیران. وأرجو أن أكون نجحت في توضیح األمر. األعلى من ثالثة حروف.

  

وأتفق تماًما مع ما قلتم  أعتقد أنھا عملیات متوازیة. ال أعتقد ھذا. ال، حضرة الرئیس.  ممثل إیران:

ففي بعض الدول، توجد مشكالت في القوى  أرید إضافة شيء أیًضا.كما أن  وما تركتم.

  العاملة للتحقق من كافة ھذه الموضوعات والرد علیھا في الوقت المحدد.

إال أني أعتقد أن ھناك خطر سیبدأ في المستقبل في االنتقال إلى نطاق المستوى األعلى 

، فأنتم تصدرون كافة بعد ذلك من النطاقات من حرفین إلى تلك من ثالثة حروف.

  الرموز من حرفین في نطاق المستوى األعلى وتقدمونھا في نطاق المستوى الثاني.

وھذا سبب سؤالي، ھل  لذا، ھذه ھي المشكلة التي أرى أن بعض الناس قد ال یرونھا.

وأعتقد أنھ ھناك بعض المحاوالت للقیام بذلك، ھاتین العملیات  ھناك أي عالقة؟

 كًرا.ش المتوازیتین.

 

  ممثل نامیبیا ثم ممثل إندونیسیا. شكًرا.  الرئیس شنایدر: 
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 كما أود دعم ما قالھ ممثل إسبانیا، زمیلي. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل نامیبیا:

أعتقد أن مشكلة القدرات في بعض الدول وعدم اللحاق بالركب، قال أولوف أن القطر 

عتقد للسجل، من حیث اعتراضاتنا بأنھا عدد وكنت، أ قد تحرك بالفعل، ھو أمر واقعي.

األمر  من العملیات التي ال نفھمھا في بعض األحیان، وھي تمضي فقط تحت العیون.

األول ھو أنھ عندما أنظر في النماذج عند تقدیم الطلبات إلصدار ھذه األسماء، فقد كان 

كل حتى بالرغم من نموذج فقط یقول، أن ھذا یقدم كافة الطلبات فقط كخیار الختیار ال

ھذا سیسھل األمر  لذا، فسیتم رفضھا جمیًعا. عدم اھتمامھم في بعض أسماء النطاقات.

  للغایة.

ولم یتم إخبارنا أن ھناك تغییر  اآلن، نحن في النقطة التي قدمنا حولھا اعتراضات.

 لكنھا اعتراضات تتعلق فقط باللبس وما إلى ذلك. طفیف في ذلك اآلن.

أعتقد أن العملیة كما فھمت كانت أن ھذه السجالت  --النقطة حیث بعد ذلك تأتي 

 المطبقة، ویجب أن یشارك مقدمو الطلبات اآلن مع الحكومات الفردیة كما أعتقد.

وبعد ذلك، ستدخلون في مشاورات لفھم  فھؤالء من قدموا اعتراضات على مشاركتكم.

  ا.وأیًضا الشرح كحكومة، وجھات نظرنا حول السبب ومخاوفن

كمؤسسة،  --في ذلك  ICANNوقد سھل ذلك مرة أخرى األمر جًدا اآلن حیث دخلت 

  دخلت في الموقف أو في ھذا المنصب كمقدمي الطلبات.

لذا،  فنحن سنتدخل ونقول فقط أن اللبس لن یتم نظره. اآلن، نیابة عنھم أقول حسًنا.

یجب أن توضح  أو الدول -- GACو كمؤسسة. ICANNفمقدمو الطلبات اآلن وراء 

بدًال من مقدمي الطلبات، مقدمي الطلبات الفردیة الساریة، نقول أن ھذه  ICANNإلى 

بالرغم من أننا  --أن ھذا ھو كیف  ICANNاآلن، علینا أن نشرح إلى  وجھات نظرنا.

 قدمنا بالفعل اعتراًضا.

أننا لیست أصبح ھذا مرھًقا وطویال إلى حد ما بالنسبة لبعض الحكومات مثل نامیبیا ب

لدینا اآلن فرصة كي نوضح للمتقدمین سبب رفض نامیبیا، واألمر یتعلق باعتراض 

عام أو اعتراض یحتاج اآلن أن یتحول إلى لبس، بالرغم من أن لدینا موضوعات 
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لذا، أصبح األمر معقًدا إلى حد ما  أخرى مثل الثقة وما إلى ذلك والتي طرحناھا بالفعل.

  لنا اآلن.

ربما  عذًرا. دیسمبر، فھي أول مرة أسمع بالفعل ذلك. 5ھ حول اعتراض واألمر برمت

واآلن یمكن للحكومات أو لمن  دیسمبر. 5إنھا أول مرة أسمع فیھا عن  لم أتابع.

  یعترضون توضیح األمر.

كما كنت أفكر بالفعل في أنھ إذا كان ذلك مقدم الطلب، فسیأتون بصورة فردیة لكل 

اآلن، إنھا  سیكون ھذا نقاًشا مباشًرا شخص أمام شخص.و حكومة قدمت اعتراًضا.

وعلیكم االستجابة بحلول الخامس من دیسمبر، والذي  مناقشة منشورة على اإلنترنت.

سیضیف مرة أخرى إلى مشكلة قد ینزلق فیھا العدید من األشخاص عبر العدید من 

 شكًرا سیدي الرئیس. المشكالت بسبب الدول.

 

كما أن علینا عاجًال أم آجًال أن ننتھي حیث نعمل بالفعل بصورة  رك، ممثل نامیبیا.أشك  الرئیس شنایدر:

بعد ذلك، أقترح أن نصل إلى الموضوع  ممثل إندونیسیا، تفضل. جوھریة مع الوقت.

 شكًرا. فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع ھذا.

 

 نعم، توماس، فقط تعلیق قصیر مختصر.    ممثل إندونیسیا:

أن شخص ما قال أن رموز الدول من حرفین لم تتمكن من المراقبة وما إلى  لقد تم ذكر

لذا،  دولة حول العالم. 150وأتفق مع ھذا، ألنھ من الصعب مراقبة أكثر من  ذلك.

أعتقد أنھ إذا لم تكن ھناك مشكلة في استخدام نطاق المستوى الثاني للدولة، فلنترك 

  الوضع الراھن كما ھو.

كما نستخدم معرف  آلالف الشركات. COسیا، نستخدم بالفعل معرف .أعني، في إندونی

AC .وكولومبیا ما ھي . لمئات من الجامعات وما إلى ذلكACجزیرة أخرى أو  ؟

فاألمر مثل فتح باب  وال بأس بلماذا یجب أن توجد مشكلة ھنا. شيء من ھذا القبیل.



 GAC  ARجلسات عصر األحد لـ –دبلن 

 

 92من  91صفحة 

 

 ر للغایة من المشكالت كل یوم.ونحن بالفعل لدینا قدر كبی للمشكالت علینا كما تعرفون.

وأرى أننا من األفضل أن نركز على  فقد ال تتعرض لھا. إذا كان ال بأس، فال بأس.

  مشكلة كبرى. AFRICA.فمثال نطاق  األمور التي لدینا مشكالت فیھا.

.SPA. .ماذا عن  حسًنا. لقد ذكر صدیقي من تروسو أنھا ال تزال مشكلة.WINEال  ؟

  كافة ھذه األسماء.لقد نسیت  أدري.

.WINE.یمكنني سؤال ممثل فرنسا عن  ، ال أعرف ما إذا كانت ال تزال مشكلة أم ال

  ذلك.

.WINE .SPA و.AFRICA .دعونا نفتح أبواب المشكالت  تمثل مشكلة كبیرة لنا

 شكًرا. ونكتشف حًال لبضعة حاالت والمشكالت التي أمامنا.

 

بل  القائمة. ccTLDفقط للتوضیح، ال یتعلق األمر بنطاقات  ونیسیا.شكًرا لك، ممثل إند  الرئیس شنایدر:

وكما قلت، لدینا سلسلة  الجدیدة. gTLDیتعلق باستخدام رموز من حرفین في نطاقات 

فیما یتعلق بكیف تجب معالجة  GACكما أن ھناك بعض التوقعات في  من االتصاالت.

  األمر أو ھل یجب تناولھ.

ھل نفوض شخص  والسؤال ھو ماذا نفعل في ھذا اآلن؟ توقف ھنا.لذا أعتقد أن علینا ال

ما بمھمة صیاغة مسودة نص للبیان حول ھذا األمر ونرى ما إذا كان یمكننا الموافقة 

أرى أشخاصا یومئون  ھذا ھو أحد االقتراحات. على ذلك بحلول یوم األربعاء؟

 برؤوسھم.

ا، مع مساعدة األمانة، طرح شيء ھل علینا أن نطلب من ممثل إسبانی ومن یكون ھذا؟

 بعد ذلك، نتطلع إلى ھذا ونرى ما إذا كان یبدو مناسًبا. ما؟

إذا لم یكن ھناك مزید من الطلبات للكلمة، فأود أن أشكر، قبل أي شيء،  حسًنا.

والشكر موصول لكم  المترجمون على التضحیة بنصف ساعة إضافیة یوم األحد مساًء.
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كما أني أدعوكم الستغالل الوقت المتوفر للعمل بصورة رسمیة  جمیًعا على البقاء معي.

 وغیر رسمیة وفي أي وقت ومكان ترون أنھ الزم ومھم.

 شكًرا لكم، وأراكم في ھذه القاعة یوم الثالثاء مرة أخرى.

 شكًرا.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]

  

  


