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ICANN54 دبلن، إیرلندا | 
 

 GACشكراً على حضوركم في ھذه الساعة المبكرة إلى اجتماع  طاب صباحكم جمیًعا. الرئیس شنایدر: 

 لیوم األحد.

 

 (المیكروفون موقوف). متحدث غیر معروف:

  

 سنذھب سویاً اللیلة. أجل، أعتذر على ذلك.  الرئیس شنایدر:

من جدول األعمال بالنسبة للثالثین دقیقة ھذه، وھي عبارة عن  5قمنا بجدولة البند  حسًنا.

البلد من ثالثة أحرف باعتباراھا نطاقات المستوى األعلى في الجوالت  مسألة رموز

 المستقبلیة.

، فإننا نستفید ICANNوبما أن كارین قد اعتادت على ھذه المسألة في جوانب عدة من 

من وجودھا لدعمنا، وسأسلم الكلمة لھا لتزودنا بمقدمة سریعة حول ھذه المسائل وما 

 تھ.الذي یفترض بنا فعلھ ومناقش

 كارین، تفضلي. شكًرا.

 

 طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، سیادة الرئیس. كارین بیریست: 

لھذا االجتماع حول  -كان من المفترض بكم الحصول على مذكرة تحضیریة حول 

 لذلك سأمّر علیھا سریعاً. موضوع نطاقات المستوى األعلى من ثالثة رموز.

 التالیة من فضلك.الشریحة  -أوالً، أود التأكید على 

 

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

 الصوت األصلي، إال أنھ ال ینبغي أن یعامل كسجل رسمي.
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أوالً، أود التأكید على أن ھذا موضوع مختلف تماماً عن مسألة رمز البلد من حرفین 

ونناقش ھا ھنا المستوى األعلى بدالً من المستوى الثاني،  والتي استھلكت الوقت الكثیر.

وبالتالي تعني الجوالت  كما ونناقش الجوالت المستقبلیة عوضاً عن الجولة الحالیة.

  ستقبلیة سنوات عدیدة قادمة.الم

كما ومن المھم معرفة أن دلیل مقدم الطلب الحالي یحظر كافة أسماء البلدان ورموز البلد 

وبالتالي لم تكن ھذه قضیة في الجولة  في المستوى األعلى، والذي ینظم الجولة الحالیة.

 ال یمكن ألحد تقدیم طلب لرموز البلد وأسماء البلدان. الحالیة.

 حة التالیة من فضلك.الشری

شّكلت مجموعة عمل للنظر إلى  -العام الماضي  GNSOو ccNSOلذلك أنشأت 

 احتمالیة استخدام أسماء البلدان ورموز البلد في المستوى األعلى في الجوالت المستقبلیة.

والتي شاركت بھ أولغا بشكل  - GACوبالتالي فإن مجموعة العمل ھذه، والذي تعتبر 

النظر في الرموز من ثالثة أحرف ورموز البلد، وھي في بدایة العملیة متقطع، بدأت 

 وبالتالي ال یوجد اقتراح في ھذه المرحلة. .GACفعالً وتسعى إلى تجمیع المساھمات من 

فقد طرحت سبعة أسئلة على كافة المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة،  -فھو مجرد 

 وھي لیست اقتراحات على اإلطالق. ت مشابھة.وتتطابق في ھذه المرحلة مع سیناریوھا

 الشریحة التالیة من فضلك.

، ظننت بأنھ من المفید GACقبل الخوض في أسئلة فعلیة یقترحونھا على  -إذن قبل 

 تقدیم فكرة أكثر دقة عما تعنیھ األسئلة من مجموعة العمل.

يء، رموز البلد من بدایًة وقبل كل ش -األول، وھو أن ھناك حوالي  واآلن، ثمة أمران.

وبالتالي، على سبیل المثال،  المجموع من تلك. 300ثالثة حروف، وھناك ما یقارب 

وباإلضافة إلى ذلك، یوجد ما یزید عن  .FRبدالً من  FRAبالنسبة لفرنسا ستكون 

وبالتالي ھذا كثیر  رمز من غیر البلد من مجموعات الرموز من ثالثة حروف. 17.000

، .COM، مثل TLDsالكثیر من إرث نطاقات المستوى األعلى  بما في ذلك جداً.

NET ،.BLZ.نطاقات المستوى األعلى العام  130باإلضافة إلى ما یزید عن  .، والخ
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gTLDs بما فیھا العدید من نطاقات المستوى األعلى العام ،gTLDs .وبالتالي  التجاریة

ھا  تعتبر رموز البلد تم إثبات شعبیتالرموز من ثالثة حروف والتي ال -تم إثبات ھذه كثیراً 

 ، منذ بدایة، منذ تنفیذ نظام اسم النطاق.1984تعلمون، منذ  -في جمیع األرجاء 

بشأنھا، وتلك المجموعات  GACرمز بلد التي تقلق  300وبالتالي فإن األسئلة لكل من 

 من رموز الحروف. 17.000األخرى 

وبالتالي فھو  ن رموز أسماء النطاق المدّول.وكذلك، تتعلق األسئلة أیضاً بكمیة أكبر م

 وال یقتصر األمر على رموز البلد. رقم كبیر جداً.

 الشریحة التالیة، من فضلك. --وبالتالي ھذا ھو  --اآلن 

 وجولیا، ھّل وضعِت الشریحة التالیة؟

واآلن، ھذا بمثابة خوض في  .GACوبالتالي ھذه ھي األسئلة السبعة المطروحة على 

ألن األسئلة طویلة بعض  --التفاصیل، إال أن بوسعنا العودة إلى الشریحة، ولكن أود أن 

سأحاول  الشيء، أود وحسب تقدیم فكرة أكثر دقة عما تعنیھ األسئلة من مجموعة العمل.

 توضیحھا قلیالً.

 الشریحة التالیة من فضلك.

للتعامل مع رموز من ثالثة وبالتالي كما ذكرت، تعكس ھذه األسئلة سیناریوھات مختلفة 

، فإن 1إذا نظرتم إلى السؤال  --ولذا فإن السؤال  حروف في المستوى األعلى مستقبالً.

ھو ھل ینبغي منا إبقاء الثالثة حروف في نطاقات المستوى األعلى لـ  1السؤال 

ccTLDs  وعدم تأھیلھا لـgTLDsاآلن، ھذا ما تم إجرائھ لنطاقات المستوى األعلى  ؟

وال تتوفر الرموز  ccTLDsحرفین حیث تشغل مشغالت رمز البلد باألساس نطاقات من 

ویعد السبب في عدم توفرھا ألي شخص في حالة تطور  المتبقیة من حرفین ألي شخص.

و، على سبیل المثال، تم إنشاء رمز بلد جدید أو تم دمج آخر، وإلخ، حیث  ISOمعاییر 

 ستتوفر ھذه الرموز في تلك الحاالت.

 وبالتالي كما ذكرت، ھذا ھو النظام الحالي المتوفر للحرفین.

 

 90من  3صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

 واآلن السؤال المطروح ھل ینبغي منا تنفیذ ذلك النوع من النظام لتصبح الرموز من ثالثة

 وبصراحة، الجواب ھو، من الناحیة اإلیجابیة، أجل، سیكون من الجید ألنھ سیتمكن حروف؟

 أما من الناحیة السلبیة، ربما من المتأخر للغایة مر.لتتطور إذا لزم األ ISOمن تفعیل قائمة 

 اآلن. 200ما یقارب  .150وھي أكثر من  وذلك لوجود رموز من ثالثة حروف عدة بالفعل.

 وبالتالي فإن السؤال ربما غیر منطقي بعض الشيء.

ـ  --أما السؤال الثاني یتعلق بالسماح للثالثة   ن ثالثةم gTLDsیتعلق السؤال الثاني بالسماح ل

 وبالتالي ھذا ھو باألساس وضع السؤال الموجود حالیاً. حروف التي ال تعتبر رمز البلد.

بإمكان أي شخص في النسخة الحالیة من دلیل مقدم الطلب باألساس تقدیم طلب ألي نطاق 

 لرمز البلد. ISOمستوى أعلى من ثالثة حروف بشرط أن ال یتوفق مع رمز البلد، معاییر 

 الثالث، سیكون السیناریو نفس السیناریو بالضبط باإلضافة إلى أنھ سیقدم نوعاً  وفي السؤال

ال توجد تفاصیل في الرسالة،  من حق االعتراض للحكومات بالنسبة لألسماء الجغرافیة.

إال أن ما یعنیھ ذلك، بالتأكید، تكمن الخطورة في التفاصیل، حیث یتطلب األمر القلیل من 

قرار مستنیر، ولكن أعتقد بأنھ تكمن الفكرة عموماً في تفادي  المعلومات للحصول على

 وبالتالي تزود الحكومات بمزید من القول عما ھي األسماء المؤھلة أم ال. .SPAحالة نوع 

ما ھو الموقع والمعالم واالسم  --وبال شك ستكون الصعوبة في، كما قلت، تحدید ما ھو 

ما مدى  حسناً، لما تحددون ذلك بثالثة حروف؟ومن ثم السؤال اآلخر ھو،  الجغرافي.

صلة ذلك بنطاقات المستوى األعلى من ثالثة حروف بالمقارنة مع أي طول من نطاقات 

 المستوى األعلى؟

 والشریحة التالیة، من فضلك.

، gTLDsیشیر السؤال الرابع إلى االستخدام الغیر محدود لسالسل من ثالثة حروف كما 

ة من الناحی --الخروج عن وضع السؤال الحالي بالتأكید، وسیعني والذي سیكون بمثابة 

، gTLDsالسلبیة یعني األمر من أجل معارضة تقدیم طلب لسلسة من ثالثة حروف كما 

مع قواعد تشابھ السلسلة، تلك  TLDبما فیھا أي رمز بلد، ستزعم الحكومات تضارب 

اإلدعاء بأن السلسلة مشابھة  بأن من شأنھم --وسیعني  التي لم یتم تحدیدھا بوضوح.

 بحیث تشكل احتمالیة ارتباك المستخدم مع كافة التجارب التي خضناھا مع ذلك إلى الیوم.
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ومن ثم بالنسبة لسؤال الخامس والسادس، تلك المرتبطة بأسماء النطاقات  --ومن ثم 

تم سیحیث تشیر إلى أنھ  فھي مربكة بعض الشيء في سیاق الحروف الثالثة. المدّولة.

وسیتم االحتفاظ بسالسل أسماء  ccTLDsاالحتفاظ بالسالسل من ثالثة حروف كما 

 .IDN gTLDsإال أنھا غیر مؤھلة كما  ccTLDsكما  IDNالنطاق المدّول 

على  gTLD IDNو ccTLDsفي الواقع، توجد العشرات من سالسل  --واآلن، بما أن 

، وبالتالي فإن السؤال DNSسم النطاق حد سواء فعلیاً باستخدام واسع النطاق في نظام ا

 فقد یكون حینھا قد تأخر الوقت جًدا. مثیر للجدل بعض الشيء.

وباإلضافة إلى ذلك، ربما ال یبدو األمر منطقي كثیراً لتمییز نطاقات  --وباإلضافة 

حسب الطول وذلك العتماده على النصوص، فقد تصبح الترجمة  IDNالمستوى األعلى 

لبلد أو رمز البلد من حرفین أو ثالث حروف أو ربما المزید في بعض الحرفیة السم ا

 --وقد ألقیت نظرة على الترجمة الحرفیة للھند، على سبیل المثال، في الھند  النصوص.

في اللغات الخمس الرسمیة في الھند، فإن الترجمة الحرفیة في الواقع عبارة عن ثالثة 

 یة األخرى فھي أكثر من ثالثة حروف طویلة.حروف طویلة، إال أنھ في اللغتین الرسم

 وبالتالي فإن األمر منطقیاً لتجمیع ھذه األسئلة سویاً، ھو السؤال.

ومن ثم فإن السؤال السادس مشابھ للسؤال الرابع الذي قمنا بمراجعتھ سابقاً حول أنھ 

 ولكن بالنسبة ألسماء النطاقات المدّولة. --مجرد 

 الشریحة التالیة، من فضلك.

وھو أسئلة عن رموز البلد، ومن  إذن الختصار األسئلة، أظن بأنھا ثالثة أسئلة رئیسیة.

ثم أسئلة عن رموز من غیر البلد؛ أما المتبقي من المجموعة التي لم یتم تعیینھا حالیاً لبلد 

 ومن ثم األسئلة المتعلقة بـ. ما.

 (مشكلة بالصوت) 

نحن سعداء  --وأنا سعیدة لسماع  وعاً ما.أرجو بأنھ كان واضحاً ن انتھیت من المقدمة.

 لسماع اآلراء من الغرفة.
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یوجد عنصر واحد فقط أود إضافتھ وھو بأنھ تم  شكراً لِك كارین على ھذه المقدمة.  الرئیس شنایدر:

االتصال بنا من خالل سكرتاریة مجموعة العمل عبر المجتمع في شھر سبتمبر وطلب 

وقد أبلغنا ولكن بفكرة أننا لو شعرنا  أكتوبر. 9د النھائي من مّنا تقدیم التعلیقات في الموع

ال یوجد لدینا متسع من الوقت أو ال یمكننا تقدیمھ مع التعلیق خالل  --بأنھ لن نتمكن من 

وقد أبلغناھم بأنھ یوجد الكثیر من العمل  األمر الذي حققناه. أكتوبر، ینبغي منا إبالغھم. 9

إال أننا أشرنا كذلك بأنھ ستتم مناقشة األمر في ھذا  في لوحتنا وسیكون من الصعب،

االجتماع وسنعود إلى مجموعة العمل بعد مناقشتنا التي نجریھا الیوم وربم المناقشة أو 

 تستعد إلرجاعھا. -- GACالفكرة التي ستقوم 

وأعتقد بأن جمیعكم  من النرویج. GACوقد كانت لدینا ردة فعل واحد على ھذا في قائمة 

ولكن أظن بأنھ ینبغي  ربما كان ھنالك المزید. ال یمكنني تذكر رؤیة أمر آخر. ھذا. شاھد

 أن نحاول استغراق بعض الوقت في مناقشة ھذا ھنا.

 أرى إندونیسیا واألرجنتین والسید تشین تشونغ شو. الكلمة لكم.

 

 شكًرا لك، توماس. شكًرا.  ممثل إندونیسیا:

 معاییر لرموز البلد من حرفین أو رموز البلد من ثالثة حروف.بدایًة، أجل، بال شك لدینا 

نسبة إال أنھ وبال وبالتالي من الناحیة التقنیة، ومن وجھة نظر المعاییر، فھي لیست مشكلة.

. من أشخاص IDتم استخدام  لدول مثل إندونیسیا، یجب أن تكون أمور أخرى للنظر فیھا.

 ملیون منھم. GO.ID. 4.5مدني اإلندونیسي الموظف المدني، یستخدم الموظف ال كثر.

ویستخدم ما یقارب ملیون رجل  .GO.IDملیون من الموظفین المدنیین  4.5یستخدم 

 . وما شابھ ذلك، دون ذكر ما ھو الخاص.MIDDLE.IDعسكري 

ملیون شخص یجب تبلیغھم من خالل الوزارة بأنھ، ال، ال تستخدموا  240إننا نتحدث عن 

ID.  ًكان لدیكم أیاXXX. وأیاً كان ،CCC. ربما ،IME.من المعاییر . 

ملیون  4.5واآلن، یعني األمر بأنھ ستحتاج الحكومة إلى ما یكفي من الوقت للتحدث مع 

موظف مدني، وملیون رجل عسكري و، ال أعلم، العدید من المنظمات األكادیمیة 
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استخدمنا رمز البلد فقط لعدد وسیكون األمر مختلفاً فیما لو  والخاصة وما شابھ ذلك.

 لذا یجب أخذ ذلك بالحسبان. وسیكون ذلك مختلف تماماً. صغیر جداً من األفراد.

فمن الممكن إذا كان، تقنیاً، من وجھة نظر تقنیة، إذا  ثانیاً، أود طرح وجھة نظر تقنیة.

ة دأبقینا بعض الدول مع نطاق من حرفین ورموز من حرفین وإضافة بلدان إضافیة جدی

ویعني بأنھ یتعین علیكم احتواء خادمین أو شيء من ھذا القبیل، وإبقاء  مع ثالثة حروف.

لذا فقد یكون بلد مع رمز من اسمین  رموز من اسمین ورموز أخرى من ثالثة أسماء.

ID. --  وغیرھا من البلدان التي یوجد لدیھا ثالثة رموز،  --إندونیسیا، على سبیل المثال

 أود وحسب أن أعرف تقنیاً، من وجھة نظر تقنیة.لذا  .CCCمثالً 

 شكًرا.

 

ربما فقط للحصول على توضیح سریع حول قضیة تقنیة، سواء كان لدى شخص  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ال أعتقد بأن ھنالك مشكلة تقنیة في نھایة األمر ألنھ، في نھایة المطاف، ویترجم  --ما 

ولكن في حال علم شخص ما بأنھ  أي حال. وما شابھ ذلك، على IPھذا إلى عناوین 

 سیكون ھناك اختالف تقني بین رمز من حرفین أو رمز من ثالثة حروف، یرجى إبالغنا.

 التالي على القائمة، لدي ممثل فرنسا.

 ممثل إیران القائمة ھي النرویج وفرنسا واألرجنتین والسید تشین تشونغ شو. حسًنا.

 ال؟ كذلك.

 

 بعیًدا عن المیكروفون).( متحدث غیر معروف: 

 

 .ICGحظاً موفقاً   الرئیس شنایدر:

 حسًنا. وتایالند.

 لذا سأبدأ بالنرویج.
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 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  المتحدث باسم دولة النرویج:

 .GACمن أجل اإلسھاب قلیالً بشأن أجوبتنا على ھذه األسئلة على قائمة 

المعطاة لرموز البلد من ثالثة حروف في دلیل مقدم نعتقد بأنھ ینبغي بقاء الحمایة الحالیة 

وبالتالي نعتقد  األولى. gTLDوقد ناقشنا ھذا في الماضي، في جولة  الطلب كما ھي.

لذلك نعتقد أنھ من المناسب بقائھا على  بأنھ یقدم الحمایة المناسبة للرمز من ثالثة حروف.

 ذلك النحو.

یا من فتح الرموز من ثالثة حروف لرموز البلد السبب أنھ ال یمكننا أیضاً رؤیة أي مزا

لذلك، وبالتالي، ال أعتقد بأنھ ینبغي أن یتوفر لـ  أیضاً بالنسبة للسوق. ccTLDsكما 

ccTLDs .كذلك 

نا إذا ما زل --وبالتالي بالتأكید، كذلك، كما كان في العرض التقدیمي، فقد یكون ھنالك 

الجدیدة، سیكون ھناك إحتمالیة بالنسبة  gTLDsنسمح برموز من ثالث حروف عامة لـ 

لھم التخاذھا من أجل التعیینات المستقبلیة، الرموز من ثالثة حروف، ولكن قد ال یكون 

وبالتالي فھو، بالتأكید، الجانب السلبي للسماح برموز  ممكناً للقیام بشيء ما، كما ذكرتم.

من الرموز من ثالث ولكن في المقابل، یوجد ھناك الكثیر  أخرى من ثالثة حروف.

ولكن على أي حال، ینبغي  لذا ال أعتقد بأنھ ینبغي أن یكون صارم للغایة. حروف فعلیاً.

أن نتمسك فقط وأال نقضي كثیراً من الوقت في مناقشة اإلیجابیات والسلبیات بخصوص 

 حمایة.لولذا ینبغي علینا التمسك بتلك ا لدینا بالفعل نظام حمایة جید في الدلیل الحالي. ھذا.

 شكًرا.

 

وھو باألساس مجرد المواصلة مع المخطط ذاتھ الذي كان لدینا  شكًرا لِك، ممثلة النرویج.  الرئیس شنایدر:

 بالنسبة للجولة األولى.

 شكًرا.

 ممثل فرنسا.
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 شكراً لك توماس. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل فرنسا:

 اللغة الفرنسیة.نحن في صباح یوم األحد، ولكن، عذراً، سوف أتحدث ب

تستعد فرنسا لدعم ھذا استناداً على القواعد المحددة المدرجة في  ممثل فرنسا یتحدث.

 وبالتالي فإننا نرى ھناك بعض المزایا في فتح رموز من ثالثة حروف. دلیل مقدم الطلب.

، ولكن أعتقد بأنھ ینبغي أن TLDsفقد شاھدنا بأن ھناك تزاید في الحرفین بینما تتناقص 

لذا أعتقد بأنھ  من ثالثة حروف ظاھرة في الجذر. TLDsیكون ھناك بعض األخطاء مع 

 قد یكون ھناك بعض األخطاء.

 

...إقلیمي، إذن نھار سعید لألمھات األخریات في الغرفة، ولي وألمي الموجودة في  ممثل األرجنتین: 

وبالتالي إنھ  تي.ھذا لیس أول أحد في یوم األم الذي أقضیھ عاملة في حیا األرجنتین.

 جانب من األم، األم العصریة.

وھي  الوطنیة لدینا والتي تعتمد على رئاسة دولتنا. ccTLDلقد تشاورت مع  حسًنا.

موجودة في التعلیقات تقریباً والمقدم من النرویج، وبالتالي نود البقاء مع الحالة ذاتھا 

 والتي تعتبر واضحة اآلن في دلیل مقدم الطلب األول.

ما یتعلق بإتاحة المجال لرموز أخرى من ثالثة حروف، نود فعالً التأكید على حقیقة أن وفی

عن مدى تنفیذ حق االعتراض ھذا من الحكومات، وذلك ألنھ في الجولة األولى من  یكون

gTLDs  الجدیدة، الذكر الصریح في دلیل مقدم الطلب بأنھ ینبغي على مقدم الطلب التشاور

 باالسم الوطني أو اسم المجتمع، TLDمع الدولة في حال وجود أي شكوك فیما لو ارتبطت 

 GACوجاءت بعد ذلك مع عدة تضاربات ومع مشورة  والتي ترتبط بالبلد، والذي لم یحدث.

 وقد أثارت العدید من الشكوك في العملیة. --ولذلك  تنظیمھا. وأمور أخرى كان من الصعب

وبالتالي في حالة تم تنفیذ حق االعتراض من الحكومات، نود حقاً رؤیة كیف سیتم تنفیذ 

ذلك ألن ما یتم كتابتھ في دلیل مقدم الطلب األول لم یبدو قابل للتنفیذ قانونیاً بالنسبة لمقدم 

في حالة تم فتح الرموز من ثالثة حروف لرموز أخرى،  ولذلك نود مراجعة ذلك الطلب.

 شكراً لكم، عدا عن رموز البلد.
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 لدي بعد ذلك السید تشین تشانغ شو. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

فیما یخص ھذه المسألة، فإن فكرتي ومالحظتي من شقین أو  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  تشین تشاننغ شو:

نقطتي األولى ھي في الوقت الحاضر، بدا أنھ ال حاجة ملحة أو  تحتوي على نقطتین.

ـ  الكتشاف احتمالیة الصرف على رمز بلد من ثالثة حروف  ICANNضروریة بالنسبة ل

من حرفین الحالیة بعیدة  ccTLDباإلضافة إلى إدراكھم بأن آلیة  ISOحسب معاییر 

تحتوي ھذه اآللیة على مجال  وفي ھذه المرحلة من الوقت، ما زالت تقریباً لعدة سنین.

 لتسجیل نطاق جدید.

أما نقطتي الثانیة فھي بأنھ تم تصمیم رمز البلد من ثالثة حروف في األصل لغرض 

تحدید البلد أو اإلقلیم في أكثر من مجال وتحتوي على ارتباط سمعي أفضل وأعمق فیما 

 بین الرمز واسم البلد غیر رمز البلد من حرفین.

، قبل 1974في عام  ISO، تم إدراج رمز بلد أبجدي بدایًة في قائمة وبحسب البیانات

وقد تم استخدام رموز البلد ھذه بشكل  فترة طویلة من مجيء شعبیة نظام نطاق اإلنترنت.

 واسع عبر العدید من المنظمات الدولیة للسماح بتسھیل تبادل السلع والمعلومات.

البریدیة باستخدام رمز  GACفي قائمة  سابقاً  CAGوكما أشار العدید من زمالئنا في 

ستسبب االرتباك أو التضارب مع ممارسة  ccTLDالبلد من ثالثة حروف بما أن 

ccTLD .وبالتالي، ینبغي على  الحالیةICANN  أخذ ھذه المسألة بأكبر قدر ممكن من

الجدیة، وینبغي أن یقل النظر في االستخدام التجاري أو تحویل نقود رمز البلد من ثالثة 

 حروف أو تقلیلھا إلى أقصى حد ممكن.

ولذا باختصار، سواء كانت في الجولة الحالیة أو في الجولة المستقبلیة، أظن بأن األمر 

 .gTLD، ناھیك عن ccTLDرمز البلد من ثالثة حروف كما  بحاجة للتفكیر في استخدام

 شكًرا.
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 التالي على القائمة لدي ممثل تایالند. شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 

لن أستغرق الكثیر من الوقت، ولكن أعتقد بأنني أدعم بالكامل بأن نبقي اآللیة التي  حسًنا.  ممثل تایالند:

 لب لرموز البلد من ثالثة حروف كما ھي وأال نسمح بذلك.لدینا فعلیاً في دلیل مقدم الط

احتواء الحكومة نھائي  --إال أن من إحدى النقاط التي أود طرحھا كذلك ھي أنھ وبسبب 

، وھو موثوق (یتعذر سماع الصوت) من ccTLDاحتواء السیاسات العامة على  --

 المجتمعات لتشغیل رموز البلد.

بلدان التي كانت تستخدم حرفین بطریقة تجاریة، وھذه ومما نتحقق منھ، توجد بعض ال

 وأنا ال ھي الطریقة التي نود التوصل إلیھا باستخدام ثالثة حروف الستخدامھم الخاص.

بنفسھا  ccTLDsأتطرق إلى تلك المسألة اآلن، ولكن أعتقد بأنھا مسألة تود نطاقات 

 ن خالل مسجل آخر متعاقد.استخدام ثالثة حروف وذلك ألنھ تم تنفیذ حرفین فعلیاً م

لذا ال أعلم فیما لو تم ذكرھا في الدلیل أو أي شيء بحیث یتمكن بلد ما من وجود أكثر 

 حتى عبر السلطات القضائیة كما نرى جمیعاً؟ ccTLDمن مسجل أو یشغل شخص ما 

 ھذه النقطة الوجیدة التي أود تقدیمھا.

 شكًرا.

 

إذن أنت تقول، إذا فھمت  النقطة التي قدمتھا مثیرة لالھتمام حقاً. إن شكًرا لك، واناویت.  الرئیس شنایدر:

ھذا بشكل صحیح، بأنھ توجد بعض البلدان التي أعطت، أو أیاً كان ما تسمیھ، رموزھم 

من حرفین إلى جھات خاصة، وقد یكون لدیھم اھتمام بالتمكن من استخدام رمز من ثالثة 

أعتقد بأنھ أمر ما ینبغي علینا النظر  اماً.عام تم ccTLDحروف كما ھم، دعونا نقول، 

 وھذه ھي النقطة الجدیدة بالنسبة للكثیر، أظن، أو التي لم ننظر بھا. بھ.

 التالي ھو ممثل سویسرا ثم ممثل الصین.
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 جورج كانیسو، ممثل سویسرا، ألغراض السجل. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل سویسرا:

اللجنة وأن أسأل كارین أیضاً فیما لو كان ھناك سابقة أردُت وحسب لفت االنتباه لھذه 

توجد قائمة برموز من ثالثة حروف والتي تم إقرارھا من  نوعاً ما حول القضیة التالیة.

بالنظر إلى القائمة، ال بد أن تكون ما یقارب  --، والتي IATAاتحاد النقل الجوي الدولي، 

التي تحتوي على الداللة الجغرافیة اآلالف من حروف من ثالثة رموز على األرجح و

 وذلك ألنھا تحدد موقع المطارات.

وبالتالي فإن سؤالي ھل تم  والتي تحدد األقالیم الجغرافیة. IATAوتوجد كذلك رموز 

، لم أجد 2012وبنظرة خاطفة على دلیل مقدم الطلب الجدید لعام  النظر بھذا من قبل؟

وفي المقابل، أود  --ومن  مخفیاً في مكان ما. أي مرجع لھذا، ولكن ال أعلم فیما لو كان

كذلك أن أسأل فیما لو كان تم النظر في ھذا من خالل مجموعة عمل والتي تطرح أسئلة 

 من بین منظمات داعمة واللجان االستشاریة. GACعلى 

 شكًرا.

 

 شكًرا لك على سؤال آخر جید للغایة.  الرئیس شنایدر:

 إجابة مباشرة على ھذا السؤال حول رموز المطار؟ال أعلم یا كارین، ھل لدیك أي 

 

ھا ثمة العدید، بما فی لم یتم النظر في أي من القوائم األخرى. أجل، لم یتم النظر في تلك. كارین بیریست: 

IATA ولم یتم النظر فیھا على اإلطالق في سیاق ،ICANN  وسیاق نظام اسم النطاق

DNS. 

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 الصین. دور ممثل
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بخصوص ھذه المسألة، وعلى الرغم من  مالحظة سریعة فقط. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الصین:

الوطنیة  NICأود التشاور بھذه المسألة مع مركز شبكة المعلومات  --أنني أود كذلك 

، حیث تكمن فكرتنا الحالیة في أننا نود التعامل مع رمز بلدنا، رمز CNNICلدینا، وھي 

أن أدعو وجھة النظر التي قدمھا  --إذن، حالیاً، أود  .ccTLDثالثة حروف، كما من 

 المتحدثون السابقون.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ألمانیا.

 

أعتقد بان الطریقة التي وصفھا ممثل النرویج طریقة راسخة تماماً والتي  نعم، شكًرا.  ممثل ألمانیا:

فقط العودة إلى سؤال ممثل األرجنتین كذلك، والذي كان ومع ذلك، أود  یمكننا دعمھا.

 مع االسم والمرتبطة برمز البلد. --فیما لو كان واضحاً أي حكومة موجھة في 

 سؤالي ھو ھل من الممكن أن تكون ھناك مشاكل في ھذا الخصوص في الجولة األولى؟

 ولكن ربما كان ھناك وألنني أعلم بوجود بعض التطبیق، على األقل أعلم بواحدة بالتأكید

عملھا سابقاً فیما  --أكثر من واحدة، بالنسبة لرموز البلد، وطریقة عمل ھذا فیما یتعلق 

ھل من الممكن أن یتم حل ذلك أو ھل كان ھناك بعض مجموعات  یتعلق بالحكومة.

 التنافس أو أیاً كان حیث كان ضروریاً بالنسبة لھذا األمر؟

 شكًرا.
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 ا.شكرً   الرئیس شنایدر:

ھل كان ھناك قضایا  ھل تعرف ذلك؟ ھل یوجد رد سریع على ھذا السؤال منك یا كارین؟

 مع رموز البلد من ثالثة حروف، أظن كان ھذا السؤال.

 ال أعلم.

 --لدي التالي  حسًنا.

 

ال، حسب علمي، لم یكن ھناك ألنھ تم جعلھم مؤھلین وغیر مؤھلین  عذراً، فقط للتأكید.  :كارین بیریست

 قدیم طلب في الجولة األولى.لت

 

 یتعلق سؤالك برموز البلد ال المدن مثل إسبانیا وما شابھ ذلك.  الرئیس شنایدر:

 

كان ھناك طلب لنظام النطاق المدّول  یتعلق سؤالي برموز البلد وربما سأقدم ھذا المثال.  ممثل ألمانیا:

IDN.وأتساءل كیف تم حل ھذا. ، وھو رمز البلد إلندونیسیا 

 

إنني بحاجة للتحقق ثانیة، ولكن ما أفھمھ ھو أنھ تم رفض تقدیم الطلب لنظام  --أعتقد   كارین بیریست:

 لم تكن مؤھلة لھذه الجولة. --ألن أسماء البلد لم تكن  IDNالنطاق المدّول 

 

 لدي ممثل ھولندا واألرجنتین وإیطالیا والمملكة المتحدة. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 ھولندا.
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 نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ل ھولندا:ممث

أتفق مع، دعونا نقول، بعض المخاوف العامة المفصح عنھا، ولكن  لدي مالحظتان فقط.

وأظن بأن عمل مجموعة العمل أو أولئك ممن یعملون  أعتقد ھذه مجرد مخاوف عامة.

و أربعة مع ھذا من شأنھا االستفادة فیما لو كان ھناك، على سبیل المثال، ثالثة أ

 سیناریوھات أو اقتراحات، ألنھ یمكننا حینھا التصرف فعالً بناًء على ھذا.

أظن  اآلن، توجد أسئلة عدة، أموراً مختلفة عدة، بالفعل، دعونا نقول، أموراً في مكانھا.

من األفضل بالنسبة لنا التفاعل استناداً على االقتراحات أو السیناریوھات الثالثة أو 

 یمكننا توجیھھا فعالً مع فكرتنا. األربعة ومن ثم

وعلى الرغم من إفصاح  أما النقطة الثانیة فھي عبارة عن نقطة عامة أكثر، كما أظن.

بل  gTLDدول عدة عن مخاوفھا، أظن بأنھ ما زال یتعین علینا مواجھة أنھ لیس كما 

د ، فقد یكون استخدام رموز من ثالثة حروف شيء حیث، أود قول، ال یعوccTLDكما 

أظن بأنھ مھما كان ما نقرره في  لفرضھ بطریقة ما ألنھ ثمة أمور سیادیة. GACإلى 

ICANN فیما لو كانت ھناك احتمالیة أو حاجة الستخدام رموز من ثالثة حروف من ،

كرمز وطني إضافي أو منافس أو مختلف، فھو شيء سأشعر باإلضطراب للغایة  --أجل 

 بلدي ما ال ینبغي فعلھ أو ینبغي فعلھ. بأسرھا ستقرر عن GACفیما لو كانت 

 لذا ینبغي أن یكون ھناك نوع من الحریة واالحترام كذلك للسیادة في ھذه المسائل.

 شكًرا جزیالً.

 

في الواقع، لقد نظرت إلى الساعة واجتزنا عشر دقائق بالفعل،  شكًرا لك، ممثل ھولندا.  الرئیس شنایدر:

 ثم إننا بحاجة لكي نقرر ما علینا فعلھ بخصوص ھذا. ومن لذا أدعوكم لإلختصار للغایة.

 لدي إیطالیا والمملكة المتحدة. حسًنا.

 شكًرا.
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 باختصار شدید فقط. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل إیطالیا:

تتفق إیطالیا تماماً مع مواقف زمالئنا من فرنسا والنرویج، إال أن السبب أننا ال ندعم 

 ھذا فقط. في نطاق المستوى األعلى العام.إصدار رمز من ثالثة حروف 

 شكًرا.

 

  لقد كان ھذا مختصراً. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل المملكة المتحدة، ھل یمكنك االختصار كما ممثل إیطالیا؟

 

كما ذكر ممثل ألمانیا، نحن من إحدى البلدان  أجل، فقط للتحدیث على ھذه المسألة حقاً. المملكة المتحدة: 

إننا بصدد التشاور  حتوي على عدة رموز من ثالثة حروف من أقالیمنا التابعة.التي ت

حالیاً معھم بخصوص ھذه المسألة، إال أننا لم نتلقى ردود بعد للتمكن من المجيء ھنا 

 وإعطاء رأي رسمي.

 ولكن كما ذكرت، فإننا نضع باعتبارنا أیضاً حقیقة وجود الكثیر من الشركات التجاریة الكبیرة

 تتكون عالمتھم التجاریة من ثالثة حروف، وقد تكون لدیھم مصلحة ما. --التي نوعاً ما 

 لذا فإننا محایدین نوعاً ما في اللحظة الحالیة وإلى أن نحصل على مزید من المعلومات.

 شكًرا.

 

لعمل في الواقع، عنصر واحد والذي كان كذلك جزء من التبادل بین مجموعة ا شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وھو حقیقة ما یشعر بھ رؤوساء مجموعة العمل التي ستكون ذات فائدة لتلك المجموعة 

بشكل فّعال عما كانت تقوم بھ حتى اآلن في مجموعة العمل تلك  GACفیما لو شارك 

أعلم بأن أولغا شاركت لحد  للسماح بھكذا تبادل أیضاً بشكل مباشر مع مجموعة العمل.

 وبالتالي سأسلمھا الكلمة، باختصار شدید. ما في مجموعة العمل تلك،

 

 90من  16صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

فھي عبارة عن مجموعة  --جزء من  GACفقط للتذكیر بأن  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  أولغا كافالي:

توجد رغبة على  منظمة میثاق لمجموعة العمل تلك. GACعمل عبر المجتمع، وتعتبر 

ھذه المسألة في اجتماعاتنا،  الدوام للمشاركة مع مجموعة العمل تلك في كل مرة تظھر بھا

 إال أنني الوحیدة التي تظھر في المكالمات كل أسبوعین.

لذا أشجع ھؤالء الزمالء المھتمین بعمل مجموعة العمل ھذه لإلنضمام إلي، أو ربما 

یمكننا التناوب، وبالتالي نحصل على آراء متنوعة في مجموعة العمل ویمكننا تحدیث 

 العمل تلك. في مجموعة GACالمواقف من 

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وبالتالي سیكون ھذا بمثابة اقتراح ینبغي علینا المحاولة وإیجاد المزید من األفراد القادرین 

 على تمضیة بعض الوقت في التواصل والمشاركة ضمن مجموعة العمل ھذه.

 شكًرا. ممثل فرنسا، طلبت بضعة ثواني للتحدث.

 

 سأحاول اإلیجاز. لك، سیادة الرئیس. شكًرا  ممثل فرنسا:

سأضیف فقط الشكر لكارین على ھذا العمل وذلك لكونھا مسألة شدیدة التعقید، وأعتقد 

 بأن ھذا العرض التوضیحي یفیدنا.

 شكًرا.
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 شكًرا. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 متى وكیفبما أننا أشرنا إلى مجموعة العمل التي سنعاود إلیھا،  --إذن اآلن ینبغي علینا 

ھل تعتقد بأنھ یمكننا المحاولة والعمل على األجوبة لألسئلة  سنتمكن من العودة إلیھا؟

السبعة تقنیاً استناداً على االقتراح الذي سیتم تحضیره من خالل السكرتاریة عبر موظفي 

ICANN أم ھل تعتقد بأن ھذا لیس مجدیاً وأننا  استناداً على ھذه المناقشة وبعدھا نرى؟

 جة بطریقة ما إلى إخبارھم بأننا سنحتاج لمدة أطول؟بحا

أعتقد بأنھ ینبغي علینا المحاولة ورؤیة فیما لو كنا نصل  أرى البعض یومئ برأسھ إیجاًبا.

ألول مرة، تمھیدیاً على األقل، یمكننا  --ال أشھراً بل أسابیع  --إلى، في األسابیع المقبلة 

یتعین علینا الرد على كافة األسئلة السبعة بالطریقة  ال كذلك قول أننا نتطلع إلى سؤال ما.

 ذاتھا، ولكن ربما بعضھا أسھل بالنسبة لنا من الرد.

 لذا فإنني اعتبرھا كما ھو متفق بأننا سنحاول الوصول إلیكم تقنیاً.

 

 (المیكروفون موقوف). متحدث غیر معروف: 

 

ولكن أظن بأنھ ینبغي علینا محاولة  لمزید من الوقت.أجل، لقد أشرنا بالفعل إلى حاجتنا   الرئیس شنایدر:

 القیام باألمرین التالیین، الثالثة، شيء من ھذا القبیل، أسابیع.

ربما إلثارة ھذه  ccNSOكما ویمكننا كذلك استخدام، باإلضافة إلى ذلك، تبادلنا مع 

 وبة األولیة علىالمسألة وننقل شفویاً إلیھم باننا بدأنا مناقشة ھذا وسنعود مع بعض األج

 األسئلة قریباً.

وبھذا، أعتقد یمكننا االنتقال إلى البند التالي من جدول األعمال،  شكًرا جزیالً. حسًنا.

 .6وھي بند جدول األعمال رقم  .GACوالذي یعتبر مراجعة لفعالیة مشورة 
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 من وقبل أن أسلم الكلمة للسكرتاریة، والتي كانت تعمل على ھذا، مجرد مقدمة مختصرة

 جانبي.

ھذه لیست قضیة جدیدة: بأن ھناك رغبة متكررة إلجراء تقییم أكثر دقة عما ھي النصائح 

التي قدمناھا، وما حدث للنصائح من حیث ماذا كانت ردة فعل مجلس اإلدارة، وكیف تم 

أم ال، وھلم جرا  GACتنفیذھا، وھل نحن راضون بالطریقة التي تم بھا تنفیذ مشورة 

في مرحلة سابقة بالفعل، وقد  BGRIوبالتالي جرت بعض المناقشات في  وھكذا دوالیك.

أشار كذلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة إلى ذلك، في مراحل سابقة، بأنھ شيء من 

، كم وجھة نظرھم، بل كذلك حول GACال یتعلق األمر فقط بمشورة  الممكن تحسینھ.

 المشورة وإمكانیة تتبع المشورة وتنفیذھا بالعموم.

بالنظر إلى ھذا والمضي  GAC ACIGكلفت  --ن في االجتماع السابق، فقد كلفنا إذ

، وھلم GACوموقع  ICANNعلى موقع  --لرؤیة ما الذي من الممكن إیجاده حول 

وتشارك ھذه الورقة التي لدیكم  جرا وھكذا دوالیك حول المشورة وما الذي حدث لھا.

لة النظر إلى أجزاء من المشورة ومحاولة أمامنا باألساس تجربة ما اختبروه لدى محاو

 تعقب ما جرى لھذا بالفعل.

 إذن وعند ھذا الحد، أود تسلیم الكلمة لتریسي لتقدیم ھذه التجربة لنا.

 شكًرا.

 

 وطاب صباحكم جمیًعا. شكًرا لك، توماس.  تریسي ھند:

معكم النھج  أود استغراق خمسة دقائق فقط ألتشارك ھذا التقریر تماماً كما أشار توماس.

 الذي اتخذتھ والعملیة التي مررت بھا للخروج بالوثیقة التي قرأتموھا.

كانت ھذه المھمة التخاذ ھدف وإلقاء نظرة مستقلة على مشورة  --ما قمت بھ كان أنني 

GAC  من بكین فصاعداً وإلقاء نظرة على مدى فعالیة ذلك في التأثیر على قرارات

 نفذوا بھا أمور معینة أو اتجھوا إلى أمور معینة. مجلس اإلدارة حول طریقة التي
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إذن كانت عملیتي التي طبعتھا في كافة البیانات من بكین فصاعداً، من ثم عدت كذلك 

وبین مواعید بكین والیوم،  ICANNومجلس إدارة  GACإلى كافة المراسالت ما بین 

م ي علیكم إغالق أذنیكوإذا كنتم مختصین بمجال البیئة، ینبغ وقد طبعت كل ذلك أیضاً.

 ربما اآلن ألنھا تكدست إلى ھذا االرتفاع.

فقد استغرقت عدة أسابیع معھ، وكان ما قمت بھ أنني مررت على عملیة متطابقة واحدة 

في البیان، ومن ثم نظرت  GACلذا فقد سحبت كافة األجزاء من مشورة  تلو األخرى.

كان األمر ممالً واستغرق  دة تلو األخرى.إلى كافة الردود من مجلس اإلدارة وطابقتھا واح

وقتاً كافیاً، إال أنني أردت رؤیة ما ھو الھدف الخارجي، وبالتالي بإمكان أي شخص ال 

وال یدري بما یجري، كیف من الممكن فعالً إیجاد من حیث مدى كافة  ICANNیعمل لـ 

المساھمة فعالً ھذه الجھود والمناقشة والحوار الذي، كالحكومات، تكثیف الجھود في 

 وكان ھذا ھو الغرض. وتنفیذھا. ICANNالترجمة من حیث التأثیر على سیاسة 

حیث أن التذییل في الوثیقة، وھو جدول عمودي، عبارة عن مصفوفة عما یمكنني إیجاده 

وسترون بأن ھنالك الكثیر  عندما جمعت ھذه البیانات وھذه األجزاء من المراسلة سویاً.

د الكثیر من المساحات الفارغة حیث ال یمكنني بالفعل إیجاد شيء ما وتوج من الفجوات.

وتركت تلك المساحات، وتلك المساحات الفارغة، ھناك في  والذي كان ترجمة مباشرة.

 التقریر لكي أبین لكم بأن ھذا ما أود إیجاده.

، ومحق بذلك، بعد قراءة التقریر GAC ICANNطاقم عمل  -- ICANNواآلن، 

 ونعلم كثیر من "ولكن یا تریسي، توجد أجوبة فعالً على كثیر من تلك األمور.المذكور، 

أو إذا لم نكن نعرف أنفسنا، فإننا نعرف شخص ما یعرف"، وال یوجد أدنى  تلك األمور.

 شك بأن ھذا صحیح، بأن ھنالك معلومات بالفعل حیث یمكننا تعبئة تلك الفراغات.

، ICANNقاء نظرة على ما أحدھم خارج خیمة إال أن الفكرة من الممارسة كانت بإل

ھناك القلیل مثلكم  أنا موظف مدني سابق أو موظف عمومي بنفسي. --شخص ما ممن 

أیھا الشباب یقولون بأنھم موظفین عمومیین، وبإمكان شخص ما مثلنا بالفعل إیجادھا دون 

 االضطرار ألن یكون في الداخل وسؤال أولئك ممن ھم على درایة.
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لرؤیة ما یمكن لباحث ما في السیاسة العامة في الجامعة أو ما یشابھھا إیجاده فیما وكذلك 

واألنشطة حول نتائج سیاسة  GACلو نظروا إلى ما التأثیر المترتب لمناقشات 

ICANN. 

حیث ترتبط  عدد من االستنتاجات. --ثمة عدد  وبالتالي یصف ھذا التقریر ما وجدتھ.

وح في بعض النواحي بخصوص االستشارة بحد ذاتھا وطریقة بتتبع السجل، وانعدام الوض

تجمیع المشورة، وربما في بعض األحیان تفاعل السیاسة العامة، وجعلھا واضحة فعالً 

 حیث تؤدي المشورة إلى السیاسة العامة.

 لن أتحدث لوقت أكثر من ھذا. نعم ست توصیات في التقریر. نعم. واآلن، توجد ست؟

تفصیل عما وجدتھ أو ما ھي التوصیات ألنني أفترض بأننا قرأنا تلك ولن أخضو في أي 

توجد ست توصیات في التقریر، وأظن بأن الغرض من ھذه الجلسة في الیوم  بالفعل.

تقدیم معلومات لكم ودعوتكم ألخذ كلمة، وتزویدنا بالمالحظات، وإخبارنا فیما لو كنتم 

م ال؛ وفیما لو كنتم تدعمون أي من تودون حدوث أي شيء كنتیجة لھذه المعلومات أ

، وما ھي أو GACالتوصیات أم ال، وإعالمنا ما ھي الخطوات التالیة منكم بصفتكم 

 قد تشعرون بالسعادة لمجرد قراءة التقریر والموافقة. ربما تكون ال شيء.

 وبذلك، سأقوم بتسلیم الكلمة.

 

 شكراً لكم لمشاركة ھذا معنا.  الرئیس شنایدر:

 ICANNشيءما قد یكون من المثیر لالھتمام بالنسبة لكم معرفة أنھ یعمل طاقم عمل  

في الوقت الحالي على نظام برمجیات یتیح حقیقة بتعقب، على وجھ الخصوص، أمور 

لذلك  الستخدامھا بل كذلك ألفراد مثلنا الستخدامھا. ICANNمثل المشورة لطاقم عمل 

جلس اإلدارة كذلك والتي تستلم عرض توضیحي فإن ھذه المسألة في جدول أعمال م

وقد أجریت مناقشة مع رئیس مجلس اإلدارة ھذا الصباح، حتى في وقت  بخصوص ھذا.

سابق عما بدأنا بھ ھذا الصباح، إال أنھ ال یرتبط حقاً بكم، وبالتأكید وقد أشار كذلك إلى 
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لتقدیمھ لھذه المعلومات أن ھذا أمر یشعر بقوة حیال األمر وذو أولویة قصوى بالنسبة لھ 

 األفضل، وباعتباره كذلك عنصر مساءلة وإمكانیة التتبع.

لذا وباألساس، یوجد الكثیر من الجذب وراء فكرة  أردت وحسب اإلشارة إلى ذلك لكم.

 تحسین ھذا.

إبالغھ  GACوبذلك، أود تسلیم الكلمة إلدالء التعلیقات على المسألة وما من المحتمل لـ 

 ة أو أیاً كان بخصوص ھذا األمر.لمجلس اإلدار

 شكًرا.

 لذا آرائكم من فضلكم.

 أرى كل من ممثلي الدنمارك والوالیات المتحدة.

 

أنھ  أظن شكًرا لك سیدي الرئیس، وأشكر السكرتاریة جزیل الشكر لتقدیم ھذا التقریر.  الدنمارك:

على شعور،  من المھم للغایة أن نسلط الضوء على ھذه المسألة، وھو، تسلیط الضوء

أظن، وبأنھ كان العدید منا حیث من غیر السھل إكتشاف أو معرفة ما یجري مع مشورة 

GAC وأظن بأن عملیة ،gTLD .أعني، ما  الجدیدة وكافة المشورة التي قدمناھا ھناك

 زلنا نعمل على األمر، ومن الصعب رؤیتھ.

أعني،  --بان أن مجلس اإلدارة األخذ بالحس --وفي البدایة، أعتقد بأنھ من املھم حقاً بأن 

أعني، بأنھا مسؤولیة  كل من اعتماد وتقدیم السیاسة. GACبأن تراعي معظم مشورة 

ویعني ھذا بأنھ یجب أن یكون واضح  إنھا مسألة شفافیة، ومسألة مساءلة. كبیرة باتجاھنا.

 تماماً ما قام بھ مجلس اإلدارة أو یعتزم القیام بھ مع مشورتنا.

لذا أعتقد حتماً ینبغي علینا المضي قدماً  الة، بالتأكید، لیست، أقصد، مرضیة.حیث أن الح

 في ھذا وتحسین الوضع.
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أقصد، بأنھا مفیدة للغایة، أظن، باعتبارھا نقطة  --وأظن بأن التوصیات في التقریر 

و، أقصد، یمكنني اإلشارة إلى أمرین والذي من الممكن أن یكون كذلك فقط لـ  البدایة.

GAC  من أجل تقلیل اإلحتمالیات بالنسبة لھذه االرتباكات، بأن نقدم  --لتأخذ على عاتقھا

 تبریر منطقي وربما كذلك اقتراح ما ھو الھدف من مشورة السیاسة العامة بھذا المعنى.

 ، یمكننا مساعدة مجلس اإلدارة في التنفیذ كذلك.GACوأظن كذلك بأنھ من المفید باقتراح أننا، 

 لذا أعتقد ینبغي علینا البدء من ھناك. ناك توصیات أخرى جیدة حقاً.وقد یكون ھ

 شكًرا جزیالً.

 

 شكراً لممثل الدنمارك.  الرئیس شنایدر:

 ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة.

 

اد بصراحة، إلعد وشكراً لك تریسي الخبارنا بملخص الوثیقة. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

 وبالتالي أتفق تماماً مع ما أشار إلیھ ممثل الدنمارك بالفعل. فھذا مفید للغایة. الوثیقة.

فقد قدمت لنا بضعة توصیات جیدة للغایة للنظر فیھا، وأظن بأنھ یجدر بنا تتبع ھذا بینما 

 نمضي قدماً.

 سیكون سؤالي، أظن، كیف یمكننا التخطیط لھذا؟

جموعة عمل تنفیذ توصیات مجلس ، مBGRIلذلك فقد شاھدت إشارة إلى 

، وال أود وضع زمیلتي من مصر، منال، في موقف محرج إال أنھا كانت GACاإلدارة/

رئیستنا المشاركة القادرة على ھذا لبعض الوقت وبالتالي أود تأجیل النظر في أفكارھا 

ي حول كیف یمكننا إعادة إحیاء مجموعة العمل تلك أو إعاد إحیاة ذلك بحیث یمكننا ف

الواقع النظر بشكل مشترك إلى ھذه التوصیات واكتشاف ما ھي أفضل طریقة نحو ضمان 

 ونولن نك بمثابة سجل مناسب فعالً حیث یمكننا تعقبھ بسھولة أكبر. GACأن تسجیل مشورة 

 ممن یرغبون برؤیة سجل محّسن، أنا على یقین. ICANNاألفراد الوحیدین في مجتمع 
 

 90من  23صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

قدمتم لنا الكثیر من المواد للتفكیر، وأعتقد بأنھ یتعین علینا  ولذا فإنني أؤید ذلك، وقد

 مراعاة ھذا.

إال أنني أود اإلعراب عن مجرد تردد بسیط، حول إحدى توصیاتكم لتوفیر توجیھ 

ن أظ إذن من فضلك یا جولیا ال تأخذي ذلك بأنھ خالف فیما بیننا. بخصوص التنفیذ.

 --الحیطة والحذر، ألنھ، مجدداً، ذلك نوع من  وحسب أننا بحاجة للتفكیر بأنھ ومزید من

بینما من الممكن أن یكون مفید من ناحیة توضیح أھدافنا، أظن بأنھ إذا أخذنا ذلك إلى 

لذا أردت وحسب اإلفصاح فقط عن  منحنى آخر، فإننا نتحدث عن مباشرة العمل بھا.

م مجدداً لمنتج العمل إال أنني لم أرغب تفویت الفرصة لشكرك مالحظة بسیطة من التردد.

 أقدر ذلك. ھذا.

 

 شكًرا جزیالً، ممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

 لدي ممثل المملكة المتحدة وھولندا في قائمتي.

 

صباح الخیر للجمیع، وشكًرا لك یا تریسي على ھذا التقریر  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

فھو مفید للغایة، وإننا، نقر بكمیة العمل الذي بذلتموه  الصباح.وعرضك التوضیحي ھذا 

وقد ألقینا نظرة أولیة على التوصیات، وأتفق بشدة مع التعلیقات  في ھذا وقیمة اإلنتاج.

 التي قدمھا ممثل الدنمارك والوالیات المتحدة قبلي.

ة العامة فیما یتعلق بنقل مبرر المصلح 2وقد حددت على وجھ الخصوص في التوصیة 

وھذا مھم، لیس  وقد ذكرت ھذا في االجتماعات السابقة وتطرقت حیالھ. بالنسبة للمشورة.

فقط فیما یتعلق بمجلس اإلدارة بل بالمجتمع كذلك حیث أننا نبلغ المبرر لمشورتنا بشكل 

أكثر فعالیة مما كان لدینا في السابق، ودون ترك األفراد یخمنون أو احتمالیة إساءة تفسیر 

 وایانا وكیف وصلنا إلى جزء المشورة.ن
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، كما أشار إلیھا ممثل الدنمارك بالفعل، فیما یتعلق بتوضیح نتائج 2وبالتالي فإن التوصیة 

ما أشار ك وكذلك فیما یتعلق بالتسجیل. السیاسة العامة المتوخى، نقطة أود دعمھا بالتأكید.

كم آللیات ذلك وقیمة التسجیل في ممثل الوالیات المتحدة كذلك، فإنھ مھم للغایة ومراجعت

القدرة على تعقب العملیة مع المشورة بسھولة، وكیف تم الرد على، القدرة على تحدید 

 الفجوات، وما شابھ ذلك، وھو بالغ األھمیة كذلك.

 بخصوص ذلك. 4وبالتالي فإن ھذا قّیم للغایة، ما حددتموه في التوصیة  

ونحن بحاجة إلى إحالة بعض  عمل القّیم للغایة.وبالتالي ھذه ھي تعلیقاتي على ھذا ال

اإلجراءات على مبادئ التشغیل وكذلك بخصوص تنفیذ التزاماتنا باتباع مراجعة 

ATRT2. 

ولذلك ھذا ھو الوقت المناسب، مھم للغایة، وینبغي بنا المضي قدماً لتنفیذه في أقرب وقت 

 ممكن.

 مع خالص الشكر.

 

 ممثل المملكة المتحدة.شكًرا لك،   الرئیس شنایدر:

وبالنظر إلى الوقت، أود أن أسأل أولئك ممن  لدي إلى اآلن ثالثة متحدثین على القائمة.

 دعموا كذلك تولي ھذا والقیام بشيء ما بھ، وبأننا ال نوفر لكم الوقت لإلفصاح عن ھذا.

ي تم أود باألحرى أن أسأل ھل ھناك أي خالف أساسي مع توجھ االقتراحات واآلراء الت

 الذین تحدثوا بالفعل؟ GACتقدیمھا لحد اآلن من تریسي بل كذلك من أعضاء 

وذلك ألنھ إذا لم تكن ھذه ھي الحالة، أود أن أطرح علیكم سؤال فعلیاً والذي تم طرحھ 

 مسبقاً، كیفیة السیر في ھذا مستقبالً.

تم استخدامھ  سیبدو منطقیاً ألنھ عبارة عن ھیكل قائم --عنصر واحد، بالتأكید، ربما 

وھي بشكل طفیف بسبب غیرھا من القضایا الضاغطة األخرى إال أنھا ما زالت موجودة، 

BGRI والتي، مع منال باعتبارھا شخص قادر ومتفانیة في قیادة جانب ،GAC .بھذا 
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وكذلك، أشار ستیف إلى ھذا وقد ناقشوا عدة عناصر منذ بعض الوقت عن بدء العملیة 

مشورة ما، یكون فھم مجلس اإلدارة تماماً كما  GACھ عندما تقدم بالتأكد من أن --من 

ومن ثم ستكون الخطوة التالیة بالنسبة لمجلس اإلدارة إلجراء  لدى إرسالھا. GACفھم 

دراسة جدوى باألساس فیما لو كانت مجدیة قانونیاً، تحسین المورد، وما إلى ذلك وھلم 

تخاذ قرار التباع المشورة، ولمشاركة جرا، وسیحتاج مجلس اإلدارة في مرحلة ما ا

 الطریقة التي تعتزمھا لتنفیذه.

 بتنفیذه، حیث ICANNومن ثم سیكون العنصر األخیر متى ما ظن مجلس اإلدارة بأنھ قامت 

 ویسألنا فیما لو كنا نوافق بأننا نظن كذلك بأنھ قد تم تنفیذ المشورة. GACسیعود ذلك إلى 

لذا أظن بأن ھناك عمل ما  العناصر التي أبلغني بھا ستیف.وبالتالي ھذه مجرد، سریعاً، 

ال أعرف من بالضبط باإلضافة إلى أن منال أو  .BGRIیمكننا البناء على أنھ نابع من 

أرى سوزان، ممثل الوالیات المتحدة، إذن ربما نمدد ذلك  كانت عضوة في ذلك الھیكل.

ما لم تكن لدیكم فكرة أفضل،  --ا أو نذكر التجدید، مراجعة التشكیل، ولكن أعتقد ربم

والبناء على  BGRIولكن أعتقد بأنھ من المنطقي استخدام  یرجى حینھا التوصل إلیھا.

ویبدو أن األمر ذو أھمیة بالنسبة  العمل الحالي، ولكن بإشارة واضحة بأن ھذا مھم للغایة.

ضع ھذا في و BGRIومن المھم كذلك بالنسبة لنا، بأن ذلك سیدعم  لمجلس اإلدارة.

 األولویة القصوى على جدول أعمالنا.

وإذا كانت ھذه طریقة للمضي، أو على العكس من ذلك، یرجى أخذ الكلمة لقول فیما لو 

 كنتم تعتقدون بأنھا لیست بطریقة جیدة للمضي قدماً أو أن لدیكم فكرة أفضل.

 أسبانیا.

 

 نا العمل معاً على التفاصیل.علی یبدو بأنھا طریقة جیدة للمضي قدماً. مندوب أسبانیا: 

وبخصوص ذلك االقتراح من رئیس مجلس اإلدارة، فإنني سأؤكد على الحاجة لعودة ھذا 

في السابق  GACلیس فقط لقلة قلیلة بل تتضمن مراجعة لمشورة  التمرین إلى الوراء.

 وكیف تم تنفیذه.
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عیین الموارد مساھمة في ھذه المسألة، حیث أنھا قادرة على ت ICANNونقدر تقدیم 

، GACلألمر، ولكن أعتقد بأنھ في كل جزء من ذلك، یجب تقدیم السجل أو التسجیل من 

وھو أمر بإمكان  مع نتائجنا العامة المتوخى. GACوھو بمثابة تقییم التساق تنفیذ مشورة 

GAC .وحدھا القیام بھ 

 مع الشكر.

 

 GACأظن بأن جزء من الفكرة مع ذلك والتي تمت مناقشتھا بالفعل؛ بأنھ ستذكر  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 لذلك أعتقد أن ھذا األمر تم في نھایة المطاف فیما لو كانت راضیة بالتنفیذ والناتج أم ال.

 تناولھ بما یكفي.

 لدي ممثل ھولندا.

  

 سي على التقریر.وشكًرا لك كذلك یا تری نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس.  ممثل ھولندا:

التي توجد نقطتان فقط و لن أكرر األمر ألنني أتفق بشكل أساسي مع المتحدثین السابقین.

في البدایة، أظن بأنني أكرر ما قالھ ممثل الوالیات  أظن بأنھما، من جانبنا، مھمتان.

ن تنفیذ حیث أ وأعتقد بأنھ ال ینبغي علینا الخوض في التنفیذ باعتبارھا مشورة. المتحدة.

أظن في التوصیة، فمن الجید فصل، دعونا  --، وھو ICANNأمر یخص مجلس إدارة 

نقول، مبدأ المشورة، ما ھو قصدنا في السیاسة العامة، وما ھي المصالح المعرضة 

 للخطر، ومن ثم من المحتمل إعطاء التنفیذ كمتغیرات أو كمبدأ توجیھي.

طریقة إجرائنا  --ھو أنھ سیؤثر ھذا كذلك علینا  ولكن، ثانیاً، أظن بأن األھم من ذلك

أعتقد بأنھ ینبغي علینا تغییر، دعونا نقول، خطتنا أو طریقة إجرائنا  --لعملنا، ألننا إذا كنا 

للعمل، وذلك ألنھ في حال كانت لدینا مشورة مقدمة ربما یوم األربعاء عند تمام الساعة 

 دوام، نفتقر إلى إحتمالیة تقدیم مبرر مناسب.حسناً، ربما، إال أنھ ولیس على ال --2:00
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وبالتالي ینبغي علینا النظر حقاً إلى كم لدینا من الوقت، متسع من الوقت لتعزیز أو دعونا 

 نقول تقدیم توضیح مناسب على األقل عما أدرجناه في المشورة.

 شكًرا.

  

 یجب علینا إنھاء المناقشة قریباً. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ال أعلم، ممثل السوید، إذا كنت مصراً أیضاً وبالتالي أمنحك الحق ذاتھ. --واحدة لـ دقیقة 

 لدینا ممثل السوید وسویسرا وفرنسا واألرجنتین.

 شكًرا جزیالً. دقیقة واحدة لكل منكم. حسًنا.

 

  صباح الخیر للزمالء. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل السوید:

 18تقدیم نقطة بأنھ یدل ھذا أیضاً على اختبار التركیز أردُت وحسب  ال أصّر على ذلك.

وكما قال توماس  حیث توجد بعض المخاوف التي أعربت عن مشورة قابلة للتنفیذ أم ال.

لممثل ھولندا، ال یوجد لدینا دوماً متسع من الوقت للتكفیر في طریقة تصمیمنا للمشورة 

ولكن یبدو أن وجود  تأخر من اللیل.التي نألفھا عندما نشعر بالجوع والتعب وفي وقت م

مشورة قابلة للتنفیذ أمر منطقي إذا أردنا من مجلس اإلدارة التمكن من التصرف وفقاً 

 لھم.

 مجرد ذلك التعلیق.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ممثل فرنسا.
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  شكًرا جزیالً. ممثل فرنسا یتحدث.  ممثل فرنسا:

فقد كانت نتیجة جیدة للغایة، إال أن  (یتعذر سماع الصوت).تعتبر النتیجة حقاً في غایة 

األمر محبط وذلك إلظھاره أن رد مجلس اإلدارة العام أبطئ في وجودھا، أحیاناً، حتى 

لذا أعتقد بأنھ ال ینبغي على الحكومة االعتذار عن طلب تحقق اإلجراءات  الجزئیة منھا.

نیابة عن أفراد غیر قادرین على الحضور من بعض الحمایات أو أیاً كان ألنھا تعمل بال

 .ICANNعنا إال أنھم سیتأثرون بالقرارات التي اتخذتھا 

لیست المستشار القانوني لمجلس اإلدارة، إال أنھ ال یجب خضوع أي  ICANNأعلم بأن 

 حكومة لقوانین كالیفورنیا.

فضل بأ GACوبالتالي یجب أن نراعي أنھ یجب على مجلس اإلدارة اتخاذ مشورة 

عندما ال یكون ھنالك رد من مجلس اإلدارة  --ویجب على مجلس اإلدارة  طریقة ممكنة.

 أو توجد إجابة مباشرة من مجلس اإلدارة.

 

أظن بأن مجلس اإلدارة قادر على تحسین الوضع وبأنھم یدركون بأنھ ینبغي توضیح أمر   الرئیس شنایدر:

لطرفین لدیھا قدرة مناسبة وستعمل على ال أعتقد بأنھ لدى كال ا ما بشكل أفضل أیضاً.

ولكن ینبغي علینا كذلك إدراج عمل أفضل استناداً على ما تم القیام  تحسینھا في المستقبل.

 بھ في الماضي.

 شكًرا جزیالً.

 ممثل سویسرا.

 

 GACأوالً لتحذیر أنفسنا بأال نعاود فتح قضایا مثل ما ھي مشورة  ثالث نقاط مختصرة.  ممثل سویسرا:

وذلك ألنھ في التقریر الذي یعتبر ممتاز وأقدره حقاً، إال قد تقرأ بعض  وأمور عامة كتلك.

 التوصیات على أنھا إعادة فتح بعض القضایا الحساسة، وأود التحذیر منھا.

 

 90من  29صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

أمر أساسي  GACثانیاً، أظن بأن دور مجلس اإلدارة وطاقم العمل في تعقب مشورة 

نظام المعلومات، لن یكون منطقیاً بأن ننشأ نظام  ذا.وال بد لھم مساعدتنا في ھ حقاً.

جلس واألمر ذاتھ لدى م ال بد أن تكون قابلة للتشغیل المتبادل. معلومات خاص بنا بأنفسنا.

مرات عدة، أقتبس "العناصر  حیث یقودوني ھذا إلى مبرر لحلول مجلس اإلدارة. اإلدارة.

وال أعرف إذا  عندما توصلوا إلى حل. المختلفة" من مساھمات المجتمع التي نظروا بھا

یكون وس وبأي حال، ینبغي أن یكون جزءاً من ممارسة التعقب ھذا. تم تحلیلھ بھذا التقریر.

من المفید بعیداً عن البیانات الوصفیة والمصادر كتلك، فإننا نود إنشاء نظام تحدید وترقیم 

 اإلدارة. لمشورتنا األمر الذي قد یساعدنا في تعقبھ في حلول مجلس

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

سؤالي األخیر ھو ھل تتفقون مع طلبنا من السكرتاریة الخروج بنص قصیر للبیان الذي 

األمر الذي،  ؟BGRIكنا ننظر إلیھ بفعالیة وبأننا سنشارك مع مجلس اإلدارة من خالل 

 المھتمین لإلنضمام. GACبالمناسبة، مجرد توضیح لألمر، یعتبر متاح ألي من أعضاء 

حیث سیشاركون ویسعون إلى تحسین األمر؛ وھو ذو أولویة قصوى، وبأنھ كذلك من 

وبأن نتأكد من أن ھذه  حیث الجدول الزمني، حیث أنھ ال ینبغي لنا إنتظار ھذا إلى األبد.

 مسألة عاجلة وذات أولویة.

 ھل یتفق الجمیع على ذلك؟

أعتقد یمكننا االنتقال إلى بند جدول األعمال التالي، ال أرى أي اعتراض، وبالتالي حینھا 

 .NGRDSو WHOIS، و7وھو رقم 

 نعرف جمیعاً ما معناه إال أننا لن نتمكن جمیعاً من لفظھ، وبالتالي.... لن أتمكن من لفظھا.

لكلمة ا لدي قائدین بالتشارك، ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي، ألیس، وواناوي من تایالند.

 لكم.
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شكراً لك سیدي الرئیس، لقد قامت مجموع عمل السالمة العامة بتعقب ھذه المسألة، كما  ل مفوضیة االتحاد اإلفریقي:ممث

كم، ثم سنعید الكلمة إلی أن ممثلة تایالند، بیتینان ستقدم عرض توضیحي بالنیابة عنا.

 سیدي الرئیس.

 شكًرا.

 

 بوجودي ھنا.سعیدة  مرحباً، طاب صباحكم جمیعاً. ممثل تایالندا: 

تعنى مجموعة  .NGRDSو WHOISأجل، الشریحة األولى ھي  --بالنسبة لـ  حسًنا.

ومجرد تذكیر بأننا سنجري  أیضاً. WHOISعملنا في الواقع بجانب آخر عدا عن 

اجتماعنا الداخلي یوم اإلثنین، وسنعود إلیكم یوم الثالثاء بخصوص جانب آخر من 

 مجموعة العمل.

ویكمن الھدف بالنظر إلى مدى تفاعل  .WHOISوبالتالي ھذه النقطة فقط بخصوص 

GAC  أو مشاركتھا بقضایا تتعلق بـWHOIS وNGRDS.  ولكي أكون صریحة، ما

وبالتالي ھو خدمة  زال یتعین علي التوفیق بین ھل ھو الجیل الجدید أم األجیال القادمة.

 بیانات تسجیل الجیل القادم.

النظر فیھ ھو السالمة العامة وحمایة  GACلجانب الذي ربما یجب على حیث یعتبر ا

 المستھلك ونفاذ القانون وحمایة البیانات كذلك.

 الحالي، یوجد كذلك الكثیر من العمل في WHOISوربما من الجدیر كذلك التأكید على أن 

نظام جدید  محاولة تحسین الحالي، إال أن الكثیر من الطاقات المتحركة في طریقة إجراء

 وبالتالي ربما یجب علینا كذلك إلقاء نظرة على ذلك. ، وھو الجیل القادم.WHOISالستبدال 

 ، یوجد لدینا ثالث معلومات اتصال.WHOISفي  --على سبیل المثال، من قبل أن 

وربما سیحظى الجیل القادم  یوجد لدینا مسجل وجھة اتصال تقنیة وجھة اتصال إداریة.

وسیكون اإلضافي جھة قانونیة، حیث یتمكن الشخص القانوني  ي سبعة.بأكثر من، حوال

 فقط من الوصول إلى ھذا النوع من المعلومات.

 إذن الشریحة التالیة من فضلك.
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یوجد فعلیاً أكثر مما ھو مبین، وھو من ورقة الخالصة من  وبالتالي ھذا مجرد تلخیص.

ACIG. .مجموعتان، مستمرتان في  --إثنان  إذن وھذا فقط العمل األول الذي تم إنجازه

 الحالیة أفضل، والتالیة. WHOISجعل 

اتفاقیة اعتماد أمین السجل  WHOISوبالتالي الحالیة، لدیھم مراجعة مواصفات دقة 

RAA.أمر واحد مھم وھو بأنھا ستفرض على أمین السجل اآلن تأكید معلومات المسجل ، 

وكذلك في اإلضافة من الورقة التي لدیكم  وكذلك خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة.

ي عبارة وبالتالي فھ مسبقاً، ثمة عمل یجري بالتوازي فیما یتعلق بالحروف غیر الالتینیة.

 عن ترجمة والترجمة الصوتیة، وكذلك بیانات التسجیل المدّولة.

طاق وھي من مجموعة عمل اسم الن --لذا بالنسبة لھذا األمر، تعتمد النقطة األخیرة على 

لذا أن یتمكن الجمیع من إدخال  ولذلك فھم یسعون إلى اإلنترنت للجمیع. .IDNالمدّول 

إال أنھ عندما تذكر النقطة النھائیة من الترجمة والترجمة  المعلومات إذا كانت لغتھم األم.

الصوتیة بأنھ من غیر اإللزامي ترجمة اللغة األصلیة إلى اللغة اإلنجلیزیة أو أیاً كانت 

لذا تكون في بعض األحیان  وبالتالي یحدث كل ھذا في نطاق مختلف ووقت مختلف. ة.اللغ

 نزاع أو غیر متوافقة.

، فقد أصدروا للتو تقریر أولي، نھایة GNSOوأیضاً، بالنسبة لألجیال القادمة، لدینا اآلن 

التعلیق العام في نھایة شھر سبتمبر، وتنظر حالیاً في االنتقال إلى عملیة وضع السیاسة 

PDP.  وبالتالي ستكون عملیة وضع السیاسةPDP ،فقد حددوا مجموعة من األسئلة ،

 ومن ثم حددوا مجموعة عمل تسعى إلى الرد على ھذه األسئلة.

بة لألمر األول وھو مجموعة العمل، ترغب مجموعة عمل السالمة العامة ولذلك بالنس

PSWG  تود اقتراح مواصلة ما قدمتھ  --أنGAC  من مشورة بالفعل، المشورة القائمة

، فقد یتعین علینا WHOISالحالیة لالستمرار إلى النسخة التالیة من  WHOISمن 

 ألجیال القادمة.حینھا إدراج ذلك وتعیینھ في السؤال الناشئ من ا

 إذن الشریحة التالیة من فضلك.

 السابقة. عذًرا.
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إذن ھذه الشریحة لتقدیم صورة سریعة عن السیاسات األخرى تأتي في نطاق مختلف 

أحیاناً بالتوجھ إلى  IDNلذا من الطریف بأن یرتبط اسم النطاق المدّول  وزمن مختلف.

gTLD وgTLD جمیع أسماء النطاق، إال أن  الجدید، وستؤثر التغییرات كذلك على

ccTLD .وبعض البلدان، یوجد لدیھم عقد مع الحكومة وبعضھم  لیس في نطاق التنفیذ

 .ICANNفقد حصلوا على موافقة فقط من  غیر متعاقدین حقاً.

، GACوبالتالي ھذا الجزء، لھذا السبب نعتقد بأن السیاسة العامة ضروریة من  حسًنا.

 كافة الدوائر. --ذه عبر كافة وبالتالي من الممكن تنفی

 إلى شریحتنا التالیة من فضلك. حسًنا.

وبالتالي سأمّر  .RDSوھذه ھي تفاصیل األسئلة لخدمات دلیل تسجیل الجیل القادم  حسًنا.

 .ACIGمن  CAIPإنھا تماماً كما ورقة ملخص  علیھا سریعاً.

 gTLDبیانات تسجیل غایة المستخدمین، ممن یمكنھم الوصول إلى  سؤال. 11السؤال، 

ومن وجھة نظر الدولة، یتعین  .GACوربما یرتبط ھذا كثیراً بـ  ولماذا وبوابة الدخول.

على سبیل المثال، إذا كان ھناك أفراد من  علینا كذلك حمایة بیانات المسجل في دولتنا.

 تایالند یملكون اسم نطاق ویرغب اإلنتربول من البساطة في السوید الوصول إلى الجزء

 القانوني من ذلك العقد الجدید، كیف یمكننا معرفة أن ھذا الشخص مؤھل للدخول؟

یرتبط ھذا أیضاً بأعمل أخرى مرتبطة بنصوص غیر التینیة  ومن ثم التالي، دقة البیانات.

ألنھ من الصعب للغایة بالنسبة ألمین السجل فھم العنوان في اللغة الیابانیة، على سبیل 

 ذ ھذه النقطة بالحسبان في (یتعذر سماع الصوت).ولذا یجب أخ المثال.

 .GACربما ھذا شخص تقني جداً بالنسبة لـ  --ھیكل البیانات، قد یكون  عنصر البیانات.

 والخصوصیة ھي من إحدى األمور أیضاً التي یتعین علینا النظر فیھا.

نا الدائمة أظن بأن ھذا ما یجب علینا تنفیذ مشورت التقلیدي. WHOISالتعایش مع نظام 

.، دوت شيء ما، والذي ربما A ،PHARMACYمن قبل، وكذلك مع حمایة كافة الفئة 

 یلزمتا تأكید أكثر من عنوان االتصال.
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 التكلفة، فقد تكون فعلیاً أكثر من النقود ذاتھا. وكذلك االمتثال ونموذج النظام والتكلفة.

 أنھا ترتبط كذلك بااللتزامات.بالنسبة لبعض مجموعات العمل، تعني التكلفة األعباء أو 

 وإن لم یكن العقد صحیحاً، فمن المسؤول عنھ وكیف؟

 .RDSوكذلك فائدة وخطر خدمات دلیل تسجیل الجیل القادم 

 وبالتالي ھذه ھي تفاصیل أنھ من المرجح التوصل إلیھ قریباً.

 الشریحة التالیة، من فضلك.

 حسًنا. جولیا؟

رة النقطة األولى ھي كیفیة نقل مشو بالنسبة لھذا الصباح.لذلك أعتقد بأنھ توجد ثالث نقاط 

GAC .لذا ربما سنلخص ما نصدره بالفعل ونعینھ على ھذه  الحالیة إلى الجیل القادم

 األسئلة اإلحدى عشر.

ومن ثم ثانیاً، ھذا مجرد انفتاح على التبادل، ما ھي السیاسات العامة المطلوبة في نظرنا 

 .GNSOوالثالثة ھي كیفیة معاودة التنسیق إلى  .GACوالتي تحتاج إلى مشورة 

 .GNSOأظن بأن لدینا آلیة سریعة النظرة مع سوزان وتعتبر منال مسؤول االرتباط لـ 

 لذا ربما لم نألف كثیراً بطریقة عمل ذلك، وبالتالي فإننا بحاجة إلى مساھمة لذلك أیضاً.

 ا.من مجموعة عملن WHOISوبالتالي ھذا ھو الملخص حول 

 وسأعطي الكلمة لألسئلة أو التعلیقات.

 شكًرا.

 

 الكلمة لكم لطرح األسئلة والتعلیقات. شكراً جزیالً على ھذه المحاضرة.  الرئیس شنایدر:

 إندونیسیا.
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العمل الكثیر الذي (یتعذر  --في البدایة، إنني أقدر  أود فقط أن أسأل زمالئي من تایالند.  ممثل إندونیسیا:

 ، وما إلى ذلك.WHOISسماع الصوت) أنجزوه بالنسبة النشطة 

 أود وحسب معرفة متى تم إجراء الدراسة، ھل تأدون نوعاً من التحقیف في التنظیم في كل

سالمة نظام  --خاصة  ما الذي تطلقون علیھ؟ --وذلك ألن لدى كل دولة نوع من  دولة؟؟

في بعض الدول، یفضل البعض بأن تكون  البیانات الخاصة أو شيء من ھذا القبیل.

 ومن دولة إلى أخرى، أظن بأن األمر مختلف أیضاً. أما في بعض الدول، فھي مغلقة. مفتوحة.

اآلن، ھل تجرون بعض الدراسات عما ھي ھذه البیانات المقدمة في دول عدة أیھا مفتوحة 

 من ھذا القبیل؟ وأیھا مغلقة، شيء

حیث أنھ ستقدمھا بعض الدول بالعادة على أنھا بیانات خاصة مغلقة ألنھا  --وأیھا 

 مخصصة للسالمة الشخصیة ولسالمة الدولة وما شابھ ذلك.

 شكًرا.

 

  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أعتقد ربما یمكنك الرد، إذا أردت، على ذلك السؤال.

 

ن من نحن لسنا قریبی انات، تعتبر البیانات شيء سنلقي نظرة علیھ.خصوصیة البی نعم. ممثل تایالند: 

أي تلخیص بعد، إال أننا نضع في االعتبار بأن ھناك مسألة حساسة ویتباین ھذا من دولة 

 إلى أخرى.

مثل، على سبیل المثال، بعض الدول، ھذا بالنسبة لمصلحة المستھلك، ھل ینبغي أن یكون 

إال أن بعض الدول، إذا كنت منفتحاً على أنك تملك  كذلك؟مفتوحاً قدر اإلمكان؛ ألیس 

كل ناشط آخر وكنت تشغل موقع إلكتروني، فقد یتسبب لك ھذا  --بعض  --ناشط لـ 

 وأظن بأنھ أمر یجب أن نلقي نظرة علیھ. بمشاكل جّمة.
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 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة؟

 نعم.

 

م أعتقد بأن تو خالل عمل التطویر، توجد بعض المناقشات. یمكنني أن أضیف قلیالً؟ھل  متحدث غیر معروف: 

یتناول أیضاً قضایا حول أطر عمل الخصوصیة وخصوصیات البیانات، ویرتبط ذلك 

 ال توجد --وقد ُعرض علي بأنھ یجدر النظر إلیھ، وذلك ألنھ ال یوجد  أیضاً بالمسؤولیة.

إحدى أكبر المجموعات التي یتعاملون  APACا تكون وأقترح بأنھ لربم قضایا دولیة.

 OECDsمعھا ویحظون بإطار عمل یرتبط بمنظمات التعاون اإلقتصادي والتنمیة 

وأقترح من مجموعة العمل أنھ قد نلقي نظرة على أطر عمل خصوصیة  واألوروبیة.

APACsطار عمل ، بأن غالبیة الدول عبر القارة، أظن بأننا نرى بأنھ ربما تستخدمون إ

APAC .فقد وضعوكم ھذا العام أیضاً في قواعد  --ونتیجة لھذا  في العمل للبدء بھ

لذا بدالً من البدء من  .APACخصوصیة عبر الحدود وإطار المالذ اآلمن في تدفق 

الصفر، فإننا نسعى فقط للتغلب على أطر العمل الحالیة التي تم االتفاق علیھا بین 

 ھو التحدیث الذي یمكنني تقدیمھ.وبالتالي ھذا  الحكومات.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أیة أسئلة أو تعلیقات إضافیة؟

 إذا لم تكن ھذه ھي الحالة، ثم ...

 

 

 90من  36صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

مع  --فقط من حیث العملیة المستمرة، ھل یمكنني التوضیح مع  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

مجموعة عمل السالمة العامة، ھل أنتم، ھل تعتقدون بأن لدیكم عدد كافي من األعضاء 

، إذا أمكنني عرضھ على ھذا النحو، GACالمھتمین والمتحمسین مع بعض االتصال مع 

ل أم ھ في خدمات الجیل القادم؟ للمشاركة في عملیة وضع السیاسات عندما تبدأ بالكامل

وھل یتطلب ذلك  أیضاً؟ GACأم ھل تبحثون عن مزید من المتطوعین عبر  --أنكم 

بعض المعلومات عما من الممكن أن ینطوي في المشاركة في عملیة وضع سیاسة ما 

-م إال أنك مثل خدمات الجیل القادم، والتي من الممكن أن تستمر لبعض الوقت، بالتأكید.

وجد لدى مجموعة العمل، كما فھمت، مجموعة كبیرة من الخبراء في عدد من ھذه ی -

وارد إذا شعرتم بأن لدیكم م --النواحي فعلیاً، لذا فإنني أتسائل عما لو كانت لدیكم ما یكفي 

 ؟GACكافیة أم ھل ھناك شيء آخر من الممكن إنجازه عبر 

 شكًرا.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

تتأتي  GNSOذا لم یكن لدینا رد على ھذا اآلن، سنحظى بتبادل مع إنھ سؤال جید، وإ

في  PDPsالحقاً حیث أظن، من بین عناصر أخرى، ستكون عملیات وضع السیاسات 

وبالتالي  جدول األعمال وكیفیة التعاون مع مناقشات مشاركة مبكراً، وما إلى ذلك.

من الجدیر استثمار بعض  ولكن أظن سنحظى بفرصة أخرى للمناقشة والتفكیر في ھذا.

-الموارد، كما في أماكن أخرى عدة، بل أیضاً في ھذه القضیة ألنھا قضیة مھمة للعدید 

 لحكومات عدة، بل أیضاً لمواطنینا ووكاالت نفاذ القانون وما إلى ذلك وھلم جرا. -

 نعم، اندونیسیا.

 

للمشاركة  GACلبعض أعضاء  --توم، بخصوص عرض توم لكافة  --ھل یمكنني فقط   ممثل إندونیسیا:

، حیث أن عملیة وضع السیاسة التي ذكرتموھا عبر PDPفي عملیة وضع السیاسة 

 .ICANNخدمات المستقبل، والتي تتضمن أیضاً خدمات بإطار منظمات جدیدة لقائد 

 ھل تعني كذلك أنھ أو...
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عة عمل السالمة العامة، لقد كنت أعمل حقاً فقط لمجموعة العمل، مجمو شكًرا لك، نعم.  توم دیل:

إال أنھا تحتوي  GACوالتي تحظى بالكثیر من األعضاء الجدد، ولیس جمیعھم أعضاء 

 GAC، بسبب GACبل أیضاً  الكثیر من الخبراء في نفاذ القانون وحمایة المستھلك.

في موضع ترحیب دوماً و، في الواقع، متحمسون للمشاركة  GACإن أعضاء  --بالتأكید 

فھي فقط في حالة مجموعة عمل السالمة العامة،  ضع السیاسة ھذه أیضاً.في مھمة و

والتي یترأسھا بالمشاركة مفوضیة االتحاد اإلفریقي وتایالند، وثمة عدد بارز من الخبراء 

وكما ذكر العرض التوضیحي ھنا، بأنھم أنجزوا عمالً  الجدد من المحتمل مشاركتھم.

 أیضاً. GACرائعاً بالفعل، وكنت أحاول للتو توضیح أنھا عبارة عن مصادر بالنسبة لـ 

ومستشارین مختصین ألعضاء  GACوھي باألساس أعضاء  وبالتالي ھذا كل شيء.

GAC .ممن یشارك جمیعھم في المجموعة وممن أنجزوا الكثیر من العمل لحد اآلن 

 وھي عبارة عن مسألة عملیة أكثر من مسألة مضمون.

 

 ھل یمكنني فقط الرد على ھذا یا توم؟  ممثل إندونیسیا:

 

 بالطبع.  الرئیس شنایدر:

 

 نت في بیسوا جواو، أیاً كان، صعبة. وألنھ سنجري في الشھر القادم منتدى حوكمة اإلنتر  ممثل إندونیسیا:

 

 في البرازیل.  الرئیس شنایدر:
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 وسنجري اجتماع قادة رفیع المستوى. في بیسوا شيء من ھذا القبیل. حسًنا. في البرازیل.  ممثل إندونیسیا:

وإذا نظرتم إلى برنامج منتدى حوكمة اإلنترنت والمجموعات، مجموعات العمل، 

واحدة عن انفتاح اإلنترنت، وأخرى عن  فإن لدیكم فكرتین.باألساس من وجھة نظري، 

سالمة اإلنترنت، األمر الذي یصطدم دوماً ببعضھم البعض، أنتم تعلمون، طریقة إیجاد 

 تكامل مناسب لھذین اإلثنین.

مكان مناسب لكافة  ال أعلم ما أسمیھ. --ربما یكون اجتماع القادة رفیع المستوى جید 

شة حول عملیة وضع السیاسة الخاصة بتوم في المستقبل، وأرجو بأن ھؤالء القادة للمناق

ألننا سیتم تمثیلنا جمیعنا ھناك من وزرائنا، كما آمل، في البرازیل، وأرجو  ---یتمكنوا 

أن یتمكن ھؤالء الورزاء من ذكر شيء ما بخصوص عملیة وضع السیاسة ھذه، 

 .ICANNما بعد  --بعد  --وباألخص في 

 

 شكًرا لك، ممثل إندونیسیا.  در:الرئیس شنای

 ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي، وتایالند أیضاً.

 

أتفق مع ما قالھ الرئیس  --أردُت فقط اإلشارة  شكًرا جزیالً سیدي رئیس الجلسة. حسًنا. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي: 

حیث أن ما  بعد.بأنھ ال یوجد لدینا رد فعلیاً على السؤال بخصوص الموارد اإلضافیة 

فقط إلكتشاف ما ھو المدى الذي سنحتاجھ للمشاركة،  GNSOسیساعدنا ھو اجتماعنا مع 

بل أیضاً لذكر أن مجموعة عمل السالمة العامة  فمن الواضح أنھ مھم جداً بالنسبة لذلك.

 وقد أجرینا فعلیاً الكثیر من العمل بصدد إجراء اجتماع لمناقشة وإكمال خطة عملھا فعلیاً.

 في عدة جوانب أخرى، وھذا أحدھا، ونحن على وشك تقدیم ذلك یوم الثالثاء.

وفیما یتعلق بالموارد التي سیتطلب مناقشتھا في اجتماع مجموعة عمل السالمة العامة 

مع الطلبات أو  GACالخاص الذي سیجري یوم اإلثنین مساًء ومن ثم سیرجعون إلى 

 االقتراحات.
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ا نرغب فعالً إعداد طلب حیث سیكون من المھم للغایة ولكن، أجل، نحن نوافق وربم

ممن لدیھم خبرة في بعض من ھذه الجوانب لالنضمام إلى  GACوجود أي من أعضاء 

 مجموعة عمل السالمة العامة والمساھمة.

 شكًرا.

 

 وأود اإلنتھاء مع ممثل تایالند، بالتأكید. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 GACد، إال أنني أظن كما ذكر توم، أعتقد بأنني أود أیضاً المشاركة مع باختصار شدی  ممثل تایالند:

وإذا نظرتم إلى الخبرة التي لدینا في عملیة  بأننا بحاجة إلى مشاركة الفرق بكل مودة.

إلى  GACفي الترجمة والترجمة الصوتیة، ربما نحتاج من خالل  PDPوضع السیاسة 

ھي المكان الذي بإمكان  PDPوضع السیاسة إال أن عملیة  العمل على قاعدة إجماع.

، PDPالبلد تقدیم فكرة، وستتم اإلشارة إلى نقطتكم رسمیاً في وثیقة عملیة وضع السیاسة 

 وھو أمر في غایة األھمیة.

قد ال تؤید التوصیة المنبثقة في بعض األحیان ما نود وجوده/ إال أنھ تشیر نقطتنا إلى 

وھذا ھو المكان  فھو مھم لمجتمعنا. لقضایا التي نراھا.الشيء األكثر أھمیة احتفاظنا با

وبذلك، أود التأكید على  الذي ستحافظ بھ مساھمتكم وعملكم على المصلحة لمجتمعاتكم.

سویاً، حیث سیساعد مجتمعاتكم في  PDPأھمیة المشاركة في عملیة وضع السیاسة 

 .WHOISالقضیة المرتبطة بـ 

 شكًرا.

 

 جزیالً. شكًرا  الرئیس شنایدر:

 نعم، ممثل الوالیات المتحدة.
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 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

أعتقد بأنھ ستكون لدینا فكرة  أردُت وحسب أن أدعم ما أكدت علیھ واناویت للتو وعكسھا.

ولكن مجرد تذكیر بسیط بأنھ قد عملت  .GNSOأفضل متى ما أجرینا اجتماعنا مع 

إنھا تومأ  إنني أنظر إلى أولغا. لبعض الوقت. GAC-GNSOمجموعة عمل تشاور 

 GNSOمنال، أولغا، مارك كارفیل، والعدید منا حیث شاركنا مع  برأسھا موافقًة.

 منذ بدایة عملیة وضع السیاسة.  GACلمحاولة اكتشاف طریقة تنسیق مساھمة 

حیث  یاً.وبیتینان فعل لذا أردُت التأكید على ما قالتھ ألیس وممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي

ربما سیتطلب ھذا قدر كبیر من الوقت واالنتباه والرعایة لألسئلة المفصلة التي سنتصارع 

حیث نحن فقط  ATRT1لذا أردُت اإلشارة إلى ھذا بأنھ جزء مھم من توصیة  معھا.

 سلذا ربما سیتطلب األمر منا جمیعاً تجمیع موارد كافیة ورأ على أعتاب التنفیذ الفعلي.

 مال، وكافة الموارد التي لدینا مع مصادر مختلفة من الخبرة التي یلزمنا تسخیرھا.

 لذا أردُت التأكید على تلك الصلة.

 شكًرا.

 

 شكراً جزیالً لكم على ھذه االقتراحات المفیدة.  الرئیس شنایدر:

تدور حول  ، والتي8وبھذا أود إنھاء ھذه الجلسة واإلنتقال إلى جلستنا التالیة، وھي الرقم 

 طلبات المجتمع.

وقد بدأنا بالفعل في مناقشة ھذا في اجتماعات خاصة، ویكون القائد مجدداً الزمیل مارك 

، ICANNمن المملكة المتحدة. ویسرنا للغایة بأن یتواجد معنا في ھذه اللحظة أمین مظالم 

 وقد تلقیتم كریس الھاتي، وھو ھنا معنا ومستعد لیترأس معنا تجربتھ في ھذه المسألة.

وتم إكمال تقریر مؤخراً ونشره من خالل مكتب أمین المظالم  ذلك على البرید اإللكتروني.

 حول قضایا مرتبطة كذلك بالمجتمع وتقییم أولویة المجتمع.

 لذا أود إعطاء الكلمة لمارك، حیث بإمكانھ تعریفنا على المسألة ووضعھا.

 شكًرا جزیالً.
 

 90من  41صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

حیث  --لقد حصلنا على نصف ساعة لھذه الجلسة، وھو  ، حضرة الرئیس.نعم، شكًرا لك  مارك كارفیل:

وھي بمثابة مصدر قلق حیث أن  .GACأن الموضوع مستمر منذ فترة طویلة بالنسبة لـ 

عدد من الطلبات الناجحة القائمة على المجتمع متدنیة جداً؛ ولم تكن ھناك مشاكل مع 

ویواجھ  د كبیر من الشكاوى واالنتقادات.وقد سمعنا بعد .CPEعملیة التقییم األولیة، 

أولئك الذین تم رفضھم اآلن صعوبات بخصوص الوضع الذي ھم فیھ من ناحیة التنافس 

 وإحتمالیة أن یصبح المزاد عملیات تستولي علیھا.

ولذلك قمت بتحدیث الورقة التي أعددتھا في االجتماع األخیر في بوینس آیریس، حیث 

وتقدم  بخصوص ھذه المسألة. GACمشورة السابقة التي قدمتھا یعید ھذا التدقیق في ال

الورقة كذلك نظرة لألمام من حیث ما یمكننا قولھ في البیان وفیما یتعلق بتوقع الجولة 

القادمة وتخطي المعوقات والمشاكل والصعوبات التي واجھت الطلبات القائمة على 

 المجتمع في ھذه الجولة.

تطویر ھو نشر تقریر من أمین المظالم، كریس ال ھاتي  وكما قال توماس، فإن أحدث

وبالتالي فقد تفوقت ورقتي في ھذا الجانب، لذا من فضلكم ضعوا ذلك في  على یساري.

 اعتباركم.

وقمنا بتوزیع تقریر كریس، حیث أننا نقدر كثیراً إنضمام كریس إلینا الیوم لتوضیح كیف 

یق باألمر، وعلى نطاق واسع، إذا أردت عبرت ھذه المسألة مكتبھ، ومھمتھ في التحق

تلخیص استنتاجاتك وما تود من المجتمع أخذه في عین االعتبار بینما نتطلع إلى الجولة 

كیف یمكننا تفادي الوضع حیث یبدو أننا وصلنا إلى حیثما أھداف المصلحة  القادمة.

ة ھا للجولة الحالیالعامة في النھوض بمصالح المجتمعات من خالل العملیات التي تم تحدید

قد یكون بعضھا نظامي، وقد یكون بعضھا  --وبأن ثمة  التي ربما لم یتم استكمالھا.

إجرائي، إال أنھ ال یوجد أدنى شك بوجود تعدیالت على النھج المتبع والدروس المكتسبة 

والطرق التي یلزمنا تحدیدھا بینما نحضر مساھماتنا في مراجعات الجولة الحالیة 

ه المسألة المحددة ومصالح المجتمع والنھوض بمصالح المجتمع في جمیع بخصوص ھذ

أنحاء العالم، ومع فرص تقدیم نظام اسم النطاق لھم بینما یستمر النظام في توسعھ ویحقق 

 فرصاً أكبر.
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لذا وبدون مقدمات، سوف أتحول إلى كریس لكي یعرف عن نفسھ إلى اللجنة ویوضح 

على الشكاوى التي عبرت مكتبھ، والكثیر مما أعتقد بأنھ نھجھ الذي اتبعھ بخصوص الرد 

 یتطابق بالضبط مع نوع القضایا التي لفتت انتباھنا.

 إذن وبدون مقدمات، ننتقل إلى كریس.

 شكًرا.

 

 أنا كریس الھاتي ألغراض السجل. شكًرا لك، مارك. كریس الھاتي: 

 شكراً لكم إلتاحة الفرصة لي للتحدث بھذا األمر.

یعمل التي كانت طریقة حیث  CPEومن إحدى األسباب التي بدأت النظر إلیھا في عملیة 

وبالطبع في سیاق آخر، فإننا نتحدث  .ICANNكأحد وظائف مساءلة  ICANNأمین مظالم 

على أنھا  ومن المھم اإلشارة إلى ذلك أیضاً  .IANAعن وظائف المساءلة فیما یتعلق بانتقال 

التي كانت تتحدث عن قدر كبیر في فریق العمل ذلك، وبأن  IRPإعادة نظر وعملیات 

 والمجتمع المسؤولیة عند الضرورة. ICANNمكتبي كذلك جزء من عملیة تحمیل 

ال  .ICANNمكتب مختلف تماماً عن أي شيء آخر في  ICANNویعتبر أمین مظالم 

 شيء ما. یمكنني فقط أن أشیر إلى حدوث یوجد لدي أي صالحیات للقیام بأي شيء.

آمل لو أنني توصلت إلى رأي مدروس بأنھ ینبغي حدوث شيء ما وأبلغ األطراف 

 إال أنھ ال توجد لدي طریقة لتنفیذ ذلك. المتؤثرة وفقاً لذلك، حیث سوف ینصتون إلّي.

 وبالتالي من المھم اإلشارة إلى ذلك.

 gTLDات لـ ولكن على الرغم من ذلك، وكجزء من وظیفة المساءلة، وخالل تقدیم طلب

جدیدة، إذا جاء أي طرف إلى مكتبي مع شكوى بخصوص العملیة، وذكر أنھ تم التعامل 

بشكل غیر عادل أو حدث شيء ما حیث كان غیر منتظم وخارج عن العملیة، ومن ثم 

بأنھ أمر من شأنھ إیقاف ذلك الطلب بینما  ICANNالجدید في  gTLDتعامل فریق 

 .جرى التحقیق في قضیة المساءلة
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 وقد وصلني عدد كبیر من الطلبات لسبب أو آلخر، ومعظمھا، لألسف، لم أتمكن من تقدیم أي

توصیة تدعمھم أو تساعدھم بأي شكل من األشكال، إال أن األمر الذي أقلقني كان إیقاف 

 ویتعین علینا وضع ذلك في سیاق حقیقة أن ھناك بعض الطلبات التي الطلبات أثناء حدوث ھذا.

 المساءلة الكتشاف كل طریقة ممكنة حیث یمكنھا الوصول إلى ھذه األسماء. تستخدم نظم

واآلن، دون الرغبة بانتقادھا، فقد قصدت حقیقة أنھا انتقلت من مكتبي لطلب إعادة النظر 

وما  بأنھ قد أوقف مقدمو الطلبات العملیة منذ فترة طویلة جداً. IRPحینھا في عملیة 

التعلیق أكثر كتوضیح لكیفیة وصلت تلك العملیة إلى . دون AFRICAأحتاج قولھ فقط 

 التوقف.

لذا وبھذه الطریقة المسھبة، فإنین أوضح سبب رغبتي في النظر إلى تعامل مفوضیة 

مع تقییمات أولویة المجتمع كان بأنني أتمتع بصالحیة  ICANNاإلتحاد االوروبي و

 عالجة الطلبات ألنني ال أتعاملوال یؤثر ھذا على م للتحقیق في المسائل من تلقاء نفسي.

 مع طلب معین وبالتالي لن یتم إیقاف طلباتھم من خالل إلقاء نظرة مني على ھذا.

إنھا  ولذلك في نھایة العام الماضي، كنت قد طلبت اإلذن من مجلس اإلدارة للقیام بذلك.

یُت مھمة وقد تول الحالة الوحیدة حیث یجب أن أطلب إذن مجلس اإلدارة للقیام بأي شيء.

 النظر إلى ھذا، وقد أصدرت األسبوع الماضي التقریر النھائي.

وكانت الطریقة التي جمعُت بھا ھذه المادة لالقتراب من المجتمع وقول، حسناً، إنني مھتم 

فقد أعددت تقریري، ولن أقرأوه لكم ألنھ  من فضلكم أطلعوني على تعلیقاتكم. بھذا.

أدلى بھا مقدمو الطلبات وما اتخذه أعضاء المجتمع وحاولت فھم المخاوف التي  موجود.

وأقدم بعض التعلیقات العامة، ألن من إحدى المیزات التي كانت ال أظن بأنھ  عن العملیة.

وأعتقد بأنھ یشق  كان لدینا حقاً أي صورة واضحة عما ھو الغرض من طلبات المجتمع.

مسألة العبارة األمریكیة واألمومة  باألساس قدر كبیر من الطلبات، ألنھ نوعاً ما الستخدام

جدید فكرة رائعة، ولكن من ثم  gTLDنعتقد بأن إشراك المجتمعات في وجود  والدقة.

 جدید، وما ھو المجتمع وكافة ھذه gTLDیجب علینا التفكیر لما یجب على مجتمع ما احتواء 

مفصلة فعالً  وجرى مناقشة ما حول ھذا، ولكن دون فلسفة األنواع من القضایا األخرى.

 وبأنھ، أعتقد، قد تسببت بمعظم المشاكل المثارة. لما ینبغي علینا إعطاء المجتمع األولویة.
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كان ھناك بعض العثرات  وبالعموم فقد عملت العملیة، من وجھو نظري، بدرجة معقولة.

. من مشكلة نتیجة لحذف مادة ما، إال أنھ وبصرف GAYحیث عانى  التي تم تحدیدھا.

ن ھذا، یبدو وأنھ كان ھناك نھج دقیق وحذر جداً من خالل وحدة االستخبارات النظر ع

ولكن في نھایة  ممن شاركوا بھذا. ICANN، وكذلك طاقم عمل EIUاالقتصادیة 

المطاف، من إحدى األمور التي أظن یلزمنا التفكیر بھ ھو تأكید وحدة االستخبارات 

فیما لو ینبغي أن یتغلب طلب معین  ICANNبأنھم أوعزوا فقط إلى  EIUاالقتصادیة 

 الجدیدة. gTLDأم ال وتمریر القرار إلى لجنة 

وقد اعتمدت تلك اللجنة، أظن دون استثناء، كل تقییم من تقییمات وحدة االستخبارات 

والذي ربما ال یثیر الدھشة حیث كانت عملیة مھنیة ممولة بشكل جید  EIUاالقتصادیة 

 ودقیق.

مة لما حدث، ویسرني مناقشة أي جانب من التقریر أو ما أنجزتھ وبالتالي ھذه نظرة عا

 مع الجمیع.

 

شكراً لك كریس على ذلك المرور السریع، والمبرر المنطقي لمھمتك التحقیقیة والعناصر   مارك كارفیل:

 الرئیسیة الستنتاجاتك.

 نقطة واحدة أردُت وحسب التحقق منھا معك بخصوص وحدة االستخبارات االقتصادیة

EIU  والتي تم توكیلھا بتنفیذ تقییم أولویة المجتمع، النقطة التي أردُت وحسب التحقق

منھا معك فیما لو اتخذت فكرة بخصوص فیما لو شعرت بأنھ كانت العملیة شفافة بما فیھ 

وكانت ھذه مسألة محددة  الكفایة وفیما لو كان ینبغي استئناف الفرص وما شابھ ذلك.

 .GACاختارتھا 

الشفافیة، االنتقادات التي سمعناھا من مقدمي  ن لدیكم أي اعتبار معین لذلك؟ھل كا

 الطلبات والتي لم یعلموا بما جرى ولم یتمكنوا من الرد.

 شكًرا.
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كان البعض في غایة السعادة  لقد تحدثت إلى عدد من مقدمي الطلبات حول مسألة الشفافیة. كریس الھاتي: 

 غیرھم بشكل كبیر.بالعملیة؛ بینما ساور القلق 

وما قامت  EIUإال أنھ یتعین علیك التمییز بین ما تقوم بھ وحدة االستخبارات االقتصادیة 

وكانت ھذه الھیئات القضائیة األخرى  بھ سلسلة التشابھ وغیرھا من الھیئات القضائیة.

یة مواعتراضات الحقوق القانونیة وغیرھا بمثابة عملیة تحكیم، وتم تشغیلھا بطریقة تحكی

 مع التقاریر المقدمة لمحّكم معروف، ومن ثم كانت النتیجة بنشرھا.

بإحكام  EIUوعلى العكس من ذلك، تم إنشاء قالب تقییم وحدة االستخبارات االقتصادیة 

وھذا ھو األمر المختلف تماماً عن عملیة  حیث تطلبت التقییم على أساس نقطة بنقطة.

 رى.عامة أكثر والتي ستجري في تحكیمات أخ

وبالتالي فإنك تتعامل مع عملیة بحث وتحلیل ال تخضع تماماً مع نفس العملیة القانونیة 

وبعد قول ذلك، فإنني على یقین بأنھ یمكننا تصمیم عملیة أكثر انفتاحاً  كما التحكیمات.

حیث علم األشخاص بما یجري وكیفیة حدوثھ وما ھي األمور التي قامت بھا وحدة 

 .EIUادیة االستخبارات االقتص

وكما تبین، عندما تقرأ من خالل كافة أوراق العمل الموجودة في كل مكان في موقع 

ICANN إذا نظرتم فیھا، سترون األساس تحت إطار تشغیل وحدة االستخبارات ،

 والطریقة التي أجروا بھا أبحاثھم وتحلیلھم. EIUاالقتصادیة 

، والتي لیست ICANNمة من موقع وبالتالي فھي عبارة عن مقدمة شفافیة بل ربما مبھ

 بالضرورة أكثر طریقة ودیة للمستخدم في اكتشاف المعلومات.

 

مجرد نقطة  أجل، من الواضح أنھ عنصر للنظر فیما یتعلق بشفافیة التواصل. شكًرا.  مارك كارفیل:

أظن  أخرى أردُت التحقق منھا معك قبل أن أتیح المجال للزمالء ھنا في الوقت المتاح.

 نا حصلنا على عشرة دقائق إضافیة أو ما شابھ ذلك.بأن
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ما  --لقد ذكرُت االحتمالیة المرعبة التي یجد بھا مقدمو طلبات المجتمع أنفسھم اآلن في 

وذكرُت ذلك في  زالت قید المنافسة والطریقة الوحیدة لحل ذلك في التوجھ إلى المزاد.

 راودتكم أیة أفكار أو ما إلى ذلك.وتساءلُت فیما لو  البدایة باعتبارھا صعوبة أخرى.

ومن إحدى الجوانب التي أھتم بھا وھي أنھ من الصعب للغایة بالنسبة لبعض مقدمي 

الطلبات في تلك الحالة التمكن من الحصول على الموارد والممولین وإذا شئتم، للمساعدة 

 ال ھم األصلي.في عملیة المزاد إذا كان ال بد منھم التمسك بااللتزامات المقدمة في طلب

أعلم إذا كانت ھذه ھي النقطة التي تثیر انتباھكم، بخصوص ما یمكن أن نسمیھ في اللغة 

، واآلن وجدوا بأنھم مقیدون CPEوقد أخفقوا في عملیة  اإلنجلیزیة الضربة المزدوجة.

بعدم وجود قدرة للمرونة، على سبیل المثال، في سیاسات التسجیل ألن ما التزموا بھ في 

 م األصلي، على عكس مقدمي الطلبات العادیین في حالة التنافس.طلبھ

أظن بأن ھذا جانب من النتائج المترتبة لھذه المصاعب  ھل ھناك أیة أفكار حیال ذلك؟

 حیث یجب علینا مراعاة تأثیر عملیة المزاد.

 ھل ھناك أیة أفكار حیال ذلك یا كریس؟

 شكًرا.

 

 حیث أنھا لیست قدمي طلبات المجتمع إجراء تغییر على طلبھم.من المحتمل بالنسبة لم كریس الھاتي: 

عملیة سھلة، إال أنھ في حال واجھ مقدمو طلبات المجتمع مزاد باعتبار أنھم متحیزون 

بقیود الطلب المعبء باعتباره طلب مجتمع، ینبغي علیھم حینھا النظر إلى ما یعتبرون 

 بأنھ سیجعل طلبھم مناسب أكثر.

حیث ستكون عملیة  علینا النظر كذلك إلى طریقة عمل عملیة المزاد. ولكن ربما ینبغي

وال أعتقد بأنھا مسألة ضروریة إذا  بسیطة وقاسیة للطرف مع أكبر حقیبة محملة بالنقود.

نقحتم طلب مجتمعكم ألنھ لن یقدم لكم أي میزة إذا لم یكن لدیكم نقوداً للمزایدة على مقدم 

 الطلب الناجح.
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 لذا فإني أدعو إلى تقدیم نقاط أو تعلیقات أو أسئلة من زمالئي. حسًنا.  مارك كارفیل:

 أولوف، أردت المشاركة، كما أظن.

 شكًرا.

 

 شكًرا جزیالً لك، أجل.  أولوف نوردلینغ:

د كان فق فقط إلكمال الصورة األساسیة بینما تفكرون جمیعاً ما األسئلة التي یجب طرحھا.

المجتمع حیث بإمكان مجتمع ما، بغض النظر عما لو قدموا ھناك كذلك إجراء اعتراض 

وكان ھذا جزء من حل التحكیم  طلب لسلسلة معینة أم ال، االعتراض على سلسلة معینة.

المسبوق، حینھا، فإن تقییم أولویة المجتمع، الذي یبدأ فقط عندما یكون ھناك مقدم طلب 

ه طلب مجتمع وقید التنافس مع آخرین باعتبار --مقدم طلب فعلي قام بتقدیم طلب إلى  --

 مقدمي طلبات آخرین مع سالسل متطابقة أو، حسناً، سالسل متشابھة إلى حد مربك. --

أوالً اعتراض  إذن فقط كمعلومات أساسیة حیث كان ھناك عملیة من ثالث خطوات، فعالً.

ت ھذا، من ثم لدیكم المجتمع؛ ومن ثم تقییم أولویة المجتمع إذا كان ممكناً؛ وأخیراً، إذا فوّ 

 المزاد إلجراء حل نھائي لحالة التنافس.

 شكًرا.

 

  إنھا إضافة مفیدة للغایة لمعلوماتنا حول الحالة والعملیة المتوفرة، إذا أردت. شكًرا لك، أولوف.  مارك كارفیل:

اتحاد اإلذاعات  ھل ثمة أحد آخر؟ رأیت ممثل المفوضیة األوروبیة یود التحدث.

 األوروبیة.

وسنبدأ مع ممثل المفوضیة األوروبیة وننتقل إلى ممثل اتحاد اإلذاعات األوروبیة  حسًنا.

EBU. 

 شكًرا.
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  نعم، شكًرا جزیالً.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

أعلم بأن العدید في  حسناً، شكراً جزیالً لك أیضاً یا كریس الھاتي على ھذا التقریر.

GAC  العملیة وكان لدى العدید منا شكاوى قد ساوره القلق الشدید بخصوص ھذه

 وانتقادات بخصوص العملیة.

لذا أوالً، أعتقد بأنھ كان تقییمك مفید للغایة في تسلیط الضوء على ما جرى بالضبط، وما 

ھي الظروف، وكیف تّم األمر، بل أیضاً تحدید كیف من الممكن تحسین عملیتك في 

 المستقبل، إذا كان ھناك واحدة.

، ھذا ما ینبغي منا أن ننظر إلیھ حالیاً، GACبالنسبة لي أنھ ومن وجھة نظر ویبدو األمر 

جدید، بخصوص  gTLDكیف من الممكن تحسین أي عملیة مستقبالً، إذا كان ھناك جولة 

وأعتقد بأنھ  --ویبدو األمر بالنسبة لي ذلك بأن جانب واحد  مقدمي طلبات المجتمع.

الوثائق األساسیة في بند جدول األعمال ھذا  ینعكس ھذا على حد سواء في ورقتك وفي

 GACواضح بأن جوانب السیاسة العامة والجوانب المرتبطة بالمجتمع التي تعني لـ  --

 عبارة عن جوانب ینبغي التأكید علیھا على وجھ الخصوص في المستقبل.

ح وتصحیفمن المؤسف ال یسعنا القیام بشيء لھذه الجولة بالتحدید  لذا أردُت أن أھنئكم.

بعض األخطاء الملموسة، ولكن أظن بأنھ كان تقریرك مفید للغایة على األقل في إظھاره 

 لنا حیثما كانت األخطاء وكیف من الممكن تحسین األمور في المستقبل.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك میجان.  أشكرك، ممثل المفوضیة األوروبیة.  مارك كارفیل:

 جیاكومو، اتحاد اإلذاعات األوروبیة.
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بعض البیانات التي أود تقدیمھا النتباه كریس الھاتي من أجل الحصول  --لدي بعض  ممثل اتحاد اإلذاعات األوروبیة: 

على رد فعلھ، ألنني أرى أظن، بأنھا لیست ھذه البیانات التي انعكست بشكل مناسب في 

قتراحاً ا االستنتاج النھائي والتوصیة، وال سیما بخصوص ذكر ممثل المفوضیة األوروبیة

 للمستقبل المعدوم تماماً في النسخة النھائیة من التقریر.

أنھ كان ھناك اھتمام معین لنوعین من الطلبات في  ICANNوذكرنا باعتبارنا مجتمع 

 األخیر، ھل كان ذلك األسماء القائمة على الجغرافیة والمجتمع؛ حسناً؟ TLDطلب نطاق 

، باستثناء بعض الحاالت التي %85باً حوالي یكون معدل نجاح األسماء الجغرافیة تقری

 نعرفھا جمیعاً، وسیناقشھا شخص ما في غضون بضعة دقائق بعدنا.

من  20وكذلك، أود قول، ربما أقرب إلى  .%25ویكون معدل نجاح المجتمع أقل من 

ومن بینھا، كان ھناك األسبوع  وبالتالي تم رفض أربعة من خمسة طلبات. .25%

ذكر مارك بأنھ تم الرفض استناداً على المعاییر التالیة؛ وبأن ھذا  . كماGAYالماضي 

دولة في  60وفي عالم حیث  ھو الرابط للمجتمع وتمثیل المجتمع في كافة أنحاء العالم.

. غیر قانونیة أو ینظر إلیھا على أنھا غیر قانونیة وذلك ألن GAYالعالم، فقد تعتبر 

جد مشكلة ھناك فیما تعنیھ العالقة وكیف من الممكن وبالتالي تو المثلیة الجنسیة جریمة.

 تطبیق ھذا المبدأ على حاالت معینة.

نسبة منخفضة، إال أنھا نسبة، وال یعتبر أي  %25أو  %20ولكن أیضاً إذا اعتبرنا أن 

الیوم ثالث سنوات تشغیلیة بعد أن تم إطالق  CPEمن ھؤالء الذین تم اعتمادھم في 

 CPEألن جمیعھا، تم حظر جمیع أولئك الذین تم اعتمادھم من  عملیة الجولة الجدیدة.

 .IRPو CEPفي طلبات إعادة النظر، 

 %80، یعتمد ICANNأكثر من المنافسات الحالیة في مساءلة  %80إذا نظرتم إلى 

 .TLDمن ھؤالء على الطلب الجغرافي والمجتمع في 

بالنسبة لي  --وإذا كان  میة؟ھل ھذا دلیل بأنھ كان ھناك شيء ما خاطئ تماماً في العل

كنت في غایة الخجل في تقریرك بعدم اإلشارة  --واضح تماماً، كیف من الممكن بأنك لن 
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إلى احتمالیة التحسین أو التسحین الذي من الواضح تماماً بأنك قرأت تقریرك بالنسبة 

 التالیة؟ gTLDلجولة 

 شكًرا جزیالً.

 

 اتحاد اإلذاعات األوروبیة.شكراً جزیالً لك ممثل   مارك كارفیل:

 كریس، ھل ترغب بالرد؟

 

أعتقد بأنھ ال یوجد أدنى  لم أتعامل على اإلطالق مع استخدام وظائف المساءلة األخرى. كریس الھاتي: 

شك بان بعض األشخاص الذین قدموا ذكروا أن األمر كان بمثابة إساءة استخدام لتلك 

تشّكل نظام طلب معقد مع عملیات شبھ قانونیة بأنھ إال أن المشكلة أحیاناً عندما  الوظائف.

وكان من إحدى األمور التي  یتعین علیكم الحذر مما ترجونھ ألنكم ستحصلون علیھ.

 أرادھا األشخاص القدرة على متابعة ھذه العملیات القانونیة.

من وجھة نظري، كان من المفترض ربما وجود مستوى من االستئناف من اعتراض 

بقاً وتشابھ السلسلة وقرارات الحقوق القانونیة ألن من شأن ذلك تفعیل المجتمع سا

، ألنھ بال شك CPEالمراجعة، إال أنھ لن یساعد ھذا مقدمي طلبات المجتمع في إكمال 

 .IRPالذي یمنع استخدام إعادة النظر ویمنع استخدام  ICANNأن لدینا ھیكل ضمن 

لحوظ في النظام من خالل استخدام ذكر عدد من األشخاص بأنھ كان ھناك تالعب م

فقط  یمكنني ال یسعني التعلیق على ذلك ألنني ال أعلم لما اتخذوا ھذه القرارات. العلمیات.

ولكن إذا كنتم تتمتعون بالقدرة على استخدام استئناف ما أو عملیة مساءلة  تشكیل الشكوك.

دد استخدام ھذه ووضعتم كمیة كبیرة من النقود صوب تقدیم طلب، بال شك أنكم بص

 ومن الصعب انتقاد األشخاص على قیامھم بذلك. العملیات.

حظ وأال وما ینبغي علینا تناولھ ربما ھو السرعة التي یمكننا دفع ھذه العملیات من خاللھا.

 بطیئة بشكل ممل على وجھ الخصوص. IRPأنھ قد تكون عملیة 
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ّكم بنفسي، وقد توصلت ومن بین أمور أخرى، فإنني أجري بعض العمل باعتباري مح

ومن المحتمل دفع المسائل  إلى آراء قویة بشكل منصف بخصوص إدارة حالة التحكیمات.

من خالل عملیة التحكیم، وباالخص إذا تفادینا قضایا مثل محاولة اكتشاف أو محاولة 

إال أنكم تعلمون بان ھناك الكثیر من إحاطة المحامین  الحصول على شھود ھناك ونقدمھا.

وسیبذلون أقصى ما بوسعھم للتأكد من أنھم ینتصرون  خالل مقدمي الطلبات. من

لذا یتعین علیكم اعتبار ھل  لعمالئھم، وبأنھم یستخدمون كل نظام من الممكن تصوره.

 IRPھل كانت القدرة على إكمال إعادة النظر و كان ما أعددناه غیر عادل بشكل عام؟

وھو أمر یلزمنا النظر بھ بالنسبة للجولة  عادل؟ إذا كنتم غیر راضیین، ھل كان ذلك غیر

إال أنھ من الصعب، كما قُلت، انتقاد األفراد الذین یستخدمون الھیاكل والنظم التي  القادمة.

 وضعت سعیاً لكسب میزة استراتیجیة.

 

ا كنا ال إذانتھى وقتنا تقریباً إال أنني أرى طلبین آخرین للكلمة یا توماس،  حسًنا، كریس.  مارك كارفیل:

 نمانع االستمرار.

 أرى المجلس األوروبي أوالً، ومن ثم سویسرا، ألیس كذلك؟

 باتریك، أجل. إذن المجلس األوروبي.

 

وأظم بأن ما نحتاج النظر إلیھ حقاً ھنا  أجل، باتریك بینینغز، ممثل المجلس األوروبي.  ممثل المجلس األوروبي:

ملھا، وھي وجھة نظر حقوق اإلنسان وحمایة ھو وجھة نظر عالمیة بخصوص المسألة بأك

األقلیات وحمایة حریة التعبیر والعواقب التي ستترتب علیھا ھذه القرارات على قدرة 

 مختلف المجتمعات على تمثیلھا في أسماء النطاق.

ھي مسألة حساسة، ألنھا من الواضح في نھایة الیوم، إذا كانت النقود فقط التي تحتسب، 

 قلق شدید بالنسبة للمصلحة العامة والدفاع عن ھذه المجتمعات المختلفة. فإن ھناك حینھا
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أظن من المھم النظر إلى اآللیات في الجوالت المستقبلیة التي ستكون قویة وتحمي 

المجتمع بشكل أفضل من المزایدة في نھایة المطاف على أسماء النطاق الالزمة فعلیاً 

 ترنت.لحمایة مجتمعات معینة في نطاقات اإلن

 شكًرا.

 

إنھا نقطة صحیحة للغایة فیما یتعلق بتفویض  أجل، شكراً لك ممثل المجلس األوروبي.  مارك كارفیل:

مصلحتنا العامة لمراجعة ھذه المسألة على وجھ الخصوص وقضیة الحقوق بالنسبة 

 للمجتمعات وتعزیز تأمین ھذه الحقوق.

 ، ترغبین الرد على تلك النقطة تحدیداً؟كان لدي ممثل سویسراً التالي، أم ھل أنك، أولغا

 

 (المیكروفون موقوف). متحدث غیر معروف: 

 

 دعونا ننتقل إلى ممثل سویسر التالي ومن ثم األرجنتین، أولغا. حسًنا.  مارك كارفیل:

 

أعتقد بأنھ من المفھوم أنھ یتقید تقریر أمین  شكراً لك مارك، سأتحدث بإیجاز شدید.  ممثل سویسرا:

نا إال أنھ ینبغي علی لذا فقد انتقلت بذاتھا في ھذه الغرفة. المظالم بما ھي، بما ھي القواعد.

 ما ینبغي أن یكون الجولة التالیة، وما ینبغي حدوثھ. ھنا التحدث عما ینبغي أن یكون.

  وبالتالي یجب أن یكون ھذا وجھة نظرنا.

على المجتمع تعزیز المصلحة  وأظن أو یساورني شعور بأن الھدف من الطلبات القائمة

جب لذا ی العامة وتم دحر التباین بشكل كبیر في ھذه الجولة، وأعتقد بأن ھذه ھي الحقیقة.

وینبغي علینا النظر إلى ما ھي العناصر، الھیكل التحفیزي ضمن إطار  أن ندرك ذلك.

مر أو انتھى بك األ 16نقطة من بین  14العمل الذي تم إنشاؤه، وبأنك احتجت إلى 
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بمزادات أو مزادات خاصة حیث من الواضع أن لدى المشغلین التجاریین میزة واضحة 

 ویجب علینا النظر إلى ذلك وإتخاذ إجراء فعالً كما أظن. على المشغلین غیر التجاریین.

 وذلك ألن المصالح العامة المعرضة للخطر ذات صلة.

ن على الحلول الممكنة للتأكد من أنھ ل لذا أعتقد بأنھ ینبغي علینا التفكیر بذلك والعمل حقاً 

یحدث ھذا األمر في الجوالت المستقبلیة وبأننا ننشئ ھیكل تحفیزي مناسب للتأكد من 

 تلبیة المصلحة العامة في ھذه الحالة.

 شكًرا.

 

 صیاغة جیدة للغایة. شكًرا لممثل سویسرا.  مارك كارفیل:

 شكًرا. ننتقل إلى أولغا.

 

 وأود دعم التلعیقات المقدمة من ممثل المجلس األوروبي وسویسرا. ًرا لك، مارك.شك  ممثل األرجنتین:

الجدیدة، والتي ترتبط  gTLDsوما وجدناه في مجموعة عمل حمایة األسماء الجغرافیة و

بطریقة ما مع ما تم ذكره في ھذه الجلسة التي تبدو بأنھ تحظى المصلحة العامة باجتماعات 

 .ICANNمختلفة في بیئة 

لي وبالتا لذا بالنسبة لدولتنا، فإن المصلحة العامة عبارة عن مصلحة المجتمع وأفرادنا.

ینبغي علینا ربما أن نعمل على تحسین ونحاول تحدید ما ھي المصلحة العامة، ما ھي 

المصلحة العامة، ألنھ یعتمد األمر في بعض األحیان على مع من تتحدث، وماذا یعني 

 في ھذه البیئة.

 شكًرا.
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ال بد أن أشكرك جزیل الشكر  حسناً، یجب علینا إالنتھاء ھنا. شكًرا لك، أولغا. حسًنا.  مارك كارفیل:

وأنا على یقین بأن لدیھ جدول مزدحم للغایة، لذا فإن تمكنھ  كریس النضمامك إلینا الیوم.

 من تقدیم وجھة نظره في أمور وتلخیص النقاط األساسیة من تقریره محل تقدیر.

ذكرت تماماً في البدایة، فقد حصلت على بعض األفكار عما یمكننا قولھ في بیاننا وكما 

إال أنھ یمكننا مناقشة  بخصوص ھذه المسألة المھمة بینما نتطلع قدماً إلى الجولة التالیة.

 ذلك في فرصة أخرى، الصیاغة الدقیقة.

 ولكن، كریس، ھل أردت قول شيء ما؟

 

شكراً لك على إتاحة الفرصة لمناقشة ھذا، وإنني ممتن ألولئك الذین  أردُت وحسب قول كریس الھاتي: 

حیث كانت مدروسة للغایة ومفیدة ومجدیة،  تكبدوا العناء لتقدیم التقاریر إلّي بخصوصھ.

 ودعونا نأمل بأن نتذكر كل ھذا عندما نعد النسخة الجدیدة من الدلیل للجولة التالیة.

 

 شكًرا. بالفعل.  مارك كارفیل:

 نتقل إلى توماس.ن

 

 شكراً لك، لكلیكما، وألولئك الذین شاركوا في ھذه المناقشة.  الرئیس شنایدر:

اقتراحي، باختیار  وكما أشار إلیھا مارك، فإن السؤال عن طریقة المضي قدماً في ھذا.

ھذه الورقة، النسخة المحدثة، ھو بوجود نص في البیان، مجدداً، بأن نكرر اإلعراب عن 

 استناداً على االقتراح الذي أشار إلیھ مارك في نصھ.مخاوفنا 

 إذا وافقت على أننا سنضیف شيء ما، أود أن أطلب من سكرتاریتنا القادرة على إضافة أمر

واحد بعد على مسودة البیان، األمر األول الذي سیتم التوصل إلیھ، المسودة األولى، ومن ثم 

مل بأال نمضي الوقت الكثیر بل بعض من الوقت یمكننا إلقاء نظرة على ھذا النص المحدد وآ

 بأكملھا بل وینعكس ذلك على المناقشة التي أجریناھا ھنا. GACفي إنجاز رسالة مقبولة لـ 
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إذا كان ال مانع بذلك، إذا لم یكن ھناك اعتراض على ھذا، أود حینھا قول أننا ما زال 

 دقیقة الستراحة تناول القھوة. 19لدینا 

أعتقد مجدداً بأنھا ھنا خلف الغرفة، ألنھ في المرة  ل القھوة في الخارج.ولن یكون تناو

السابقة، نظر بعض األشخاص، بما فیھم نفسي، إلى الخارج الحتساء القھوة وأدركوا بأنھ 

 لذا بالنسبة ألولئك الجدد ھنا الیوم، فالقھوة خلفكم. ال یوجد، ألنھا كانت في الغرفة بالفعل.

 شكًرا جزیالً.

 ا لك أیضاً.وشكرً 

 

 

 [ استراحة الحتساء القھوة ]

 

 

 

في جدول أعمالنا، وھو بخصوص مجموعة  9وسنواصل مع بند جدول األعمال  حسًنا.  الرئیس شنایدر:

ولكن قبل أن نقوم بذلك، أود تقدیم الكلمة لتوم الذي  .GACعمل األسماء الجغرافیة في 

 لدیھ إعالن لیقدمھ.

 شكًرا.

 فضلك.إذن توم، تفضل من 
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وبینما یأخذ األفراد مقاعدھم، فإنني متأكد من أنكم، فقط لتذكیركم،  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

وألولئك منكم ممن لم یتواجدوا ھنا البارحة، في سعینا لتسجیل أكثر فعالیة لمن ھم ھنا، 

بة افقد ذكرنا البارحة أن لدینا باب الجوائز إذا تفضلتم بوضع بطاقة العمل أو حتى كت

یوجد وعاء عند الباب حیث تقف  بطاقة عمل جدیدة، إذا شئتم، ولكن فقط مشاركة واحدة.

قتكم من فضلكم ضعوا بطا تریسي اآلن وتحرك الباب بأفضل تقلید مستمد من الیناصیب.

في ذلك الوعاء، وسوف، أ) نعلم إذا كنت موجوداً ھنا، و، ب) سیتم تأھیلكم للفوز بباب 

 مستقبل القریب.الجوائز رائع في ال

 شكًرا لك، توماس.

 

وبالنسبة ألولئك  لذا من فضلكم ضعوا بطاقات العمل الخاصة بكم ھناك. شكًرا لك، توم.  الرئیس شنایدر:

الذین ال یوجد لدیھم بطاقات عمل أو ممن نفذت بطاقات االعمال، تتوفر أوراق صغیرة 

یساعدنا على تتبع من ھم  حیث لذا فھو مھم وحسب. إلنشاء واحدة جدیدة على الفور.

 ھنا، ومن حضر، وھو في مصلحتنا جمیعاً.

في األسماء  GACوبھذا، أود تسلیم الكلمة إلى أولغا، وھي رئیسة مجموعة عمل 

 أولغا، الكلمة إلیك. الجغرافیة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، سیادة الرئیس.  أولغا كافالي:

 صباح الخیر جمیعاً.

المحرز في مجموعة العمل على األسماء الجغرافیة ومن  في ھذه الجلسة سنناقش التقدم

الجید أننا أجرینا مناقشة حول طلبات المجتمع من قبل، ألنھ تم ذكر بعض المعلومات عن 

الجدیدة، وقد  gTLDsاالعتراضات والنزاعات التي تم تمثیلھا في الجولة األولى من 

 تكون معلومات مفیدة كذلك بالنسبة لھذه الجلسة.
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وقبل أن نوضح ما أنجزناه، أود تقدیم معلومات موجزة حول المعلومات األساسیة 

وقد یكون لدینا آخرین ال یتابعون  GACلمجموعة العمل بما أن لدینا أعضاء جدد في 

 ھذه المسألة عن كثب.

 جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى المرحلة التالیة؟

 GACقد كانت ھناك إشارة محددة بأنھ ستعمل لذا وبعد اجتمعا دیربان، في بیان دیربان، ف

لمحاولة تجنب بعض النزاعات وتحدید القواعد  ICANNومع مجتمع  ICANNمع 

الجدیدة حیث ظھرت بعض النزاعات عندما ارتبطت بعض  gTLDsللجوالت التالیة في 

الجدیدة  gTLDsاألسماء باألسماء الجغرافیة أو تم استخدام بعض المجتمعات كما طلبت 

 لیس بالضرورة من الدول المشاركة في ھذه األقالیم. --من 

وبدأت مجموعة العمل منذ ذلك الحین، منذ االجتماع األول بعد دیربان، والتي كانت 

ومن أحدھا، وھي وثیقة مسودة  ، وقد قمنا بوضع وثائق مختلفة.2013بوینس آیرس في 

بأكملھا بل أعدھا مجموعة العمل، وكانت  GACأعدھا مجموعة العمل، دون تأیید من 

حیث نتلقى قدر مھم من  GACمتاحة للتعلیقات العامة، وھو أمر جدید تماماً في 

وقد قدمناھا في اجتماع سنغافورة، وأعددنا ملخص من ھذه التعلیقات الواردة  التعلیقات.

 الموجودة في النسخة الجدیدة من ورقة المسودة التي نعمل علیھا.

ومجدداً، أظن بأنھ من الجید ذكر ھذا بعد الجلسة التي  أھداف مجموعة العمل؟أیھا 

 أجریناھا من قبل.

 جدیدة. gTLDفما نعتزمھ ھو تخفیض الشكوك لألطراف المختلفة المرتبطة بأي عملیة 

لذا أود شخصیاً المزید من قصص النجاح  لمقدم الطلب، للبلدان، لألقالیم، للمجتمعات.

لذا ربما ھذا ھو الھدف من مجموعة العمل  ھذه رغبتي. اضات والمشاكل.أكثر من االعتر

 ھذه، تقلیل الشكوك ووجود المزید من قصص النجاح ولیس الكثیر من االعتراضات.

منع وتفادي إساءة استخدام األسماء ذات الصلة من المجتمعات، األسماء غیر موجودة 

الرسمیة أو ھذه القوائم المذكورة بالتحدید الرسمیة أو قوائم األمم المتحدة  ISOفي قائمة 

ھذه األسماء المھمة بالنسبة ألولئك الذین یعیشون في تلك  في دلیل مقدم الطلب األول.
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األقالیم، في تلك البلدان، في تلك المجتمعات، ولكن لیست مدرجة بالضرورة في القوائم 

التي من قد تكون مرجع لمقدم الرسمیة والتي من الممكن اإلشارة إلیھا في وثیقة ملموسة و

 الطلب.

 gTLDsتقلیل النزاعات، بالطبع، مجرد ما تم اإلعالن عن النتائج لجولة جدیدة في 

ـ  وھذا ما قلتھ من قبل. جدیدة. ـ  ICANNوتقدیم بعض المعلومات األساسیة ل  GNSOول

ي ھذا وبالتال الجدیدة. gTLDsوألولئك الذین یعملون في سیاسات الجولة الجدیدة من 

 ھو ھدف مجموعة العمل.

وإذا أردتم معرفة من ھم أعضاء مجموعة العمل، فإن ھذه المعلومات في جزء خاص 

إنھا الجزء الذي تحتاج بھ  ولیست في الجزء العام. ، إن لم أكن مخطئاً.GACمن موقع 

 وإذا لم یكن لدیك، یمكنك أن تطلب من السكرتاریة تزویدك بھ. اسم مستخدم وكلمة مرور.

 شكًرا جزیالً. جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى المرحلة التالیة؟

إذن ما أنجزناه بعد اجتماع بوینس آیرس، في بوینس آیرس حیث تم إعتماد اختصاصات 

مجموعة العمل في االجتماع الذي أجریناه في بلدي، ومنذ ذلك الحین، تكون الخطوة 

 ء مجموعة العمل.األولى بوضع خطة عمل، خطة عمل وضعناھا مع أعضا

وتلقینا تعلیقات قبل أیام قلیلة، لذا فما سأقوم بھ اآلن ھو بإعطائكم فكرة عما ھو القصد 

سأذكر كذلك التعلیقات  --وبالطبع إننا  من خطة العمل ھذه وأي األفكار للخطوات القادمة.

مكننا تحسین یوسیتم الترحیب بتعلیقاتكم جمیعاً وبالتالي  --التي تلقیناھا، وتعلیقاتكم من 

 عملنا.

ومن إحدى األھداف التي لدینا في ھذه المرحلة محاولة إضافة بعض النتائج وبعض 

المعلومات التي جمعناھا من ھذه الوثائق المختلفة ومن التعلیقات الواردة من المجتمع إلى 

الجدیدة، سواء كان في  gTLDsعملیات مختلفة تبدأ اآلن نحو الجولة التالیة من 

ICANN  أم في عملیة وضع سیاسةPDP GNSO .التي بدأت 
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تم تمثیل ھذه النتائج أو بعض األفكار أو أفضل الممارسات من  --وما وجدناه ھو بعض 

ف كی إننا نتحدث عنھا مجدداً، وقد تحدثنا عنھا قبل بضعة دقائق في جلسة أخرى. قبل.

قدم الطلب واألطراف من الممكن تفكیر بعض من ھذه األإلكار في الوثیقة حیث یتمكن م

المھتمین من التواصل من قبل ویمكننا تفادي وتقلیل النزاع الذي قد یظھر بعد تقدیم 

 العرض التوضیحي؟

وتم اقتراح ھذا في التعلیقات  نود كذلك التحضیر لتجمیع التجارب من الجولة األولى.

 العامة كذلك قبل بضعة أشھر.

ھ في التعلیقات التي تلقیناھا، كان ھناك الكثیر ھذا مھم للغایة وذلك ألن --إیجاد توازن 

من المخاوف القانونیة المرتبطة باستخدام األسماء التي لم یتم إدراجھا تحدیداً أو حمایتھا 

وھذا  أو من بعض الدول أو األمم المتحدة. ISOبموجب أي نظام مختلف من  --في أي 

كذلك بأنھ من العادل بالنسبة  ولكن أظن عادل، إنھ شاغل عادل من وجھة نظر القانون.

ثمة المالیین من األفراد  للمجتمعات والدول التمتع بحق قول أن ھذا االسم مھم بالنسبة لنا.

یعیشون في باتاغونیا، ربما من الجدیر سماع ما یقولھ ھؤالء األفراد ومن الجدیر االحتفاظ 

 باالسم.

أفصح عنھا بعض أعضاء المجتمع وبالتالي كیفیة موازنة ھذه المخاوف القانونیة التي 

 وھو أمر ینبغي علینا أن نحاول العمل علیھ. والمخاوف القانونیة أو المخاوف اإلقلیمیة.

وما وجدناه،  أمر آخر تم ذكره في جلسة االجتماع السابق وھو مفھوم المصلحة العامة.

یوم فھي لیست معنا ال على مساعدتھم لي في ذلك، وباألخص میشیل. ACIGأود شكر 

فقد ساعدتنا في إیجاد ماذا تعني المصلحة العامة في بیئة  إال أنھا في العالم االفتراضي.

ICANN. 

على تحقیقھ، وھو استقرار ومرونة  ICANNوكان ما وجدناه حقاً ذكر ما تعمل 

اإلنترنت، وھذا جید، إال أننا لم نجد تعریف معین لما ھي المصلحة العامة في بیئة 

ICANNبالتحدث عن، على سبیل المثال، استخدام ھذه المصطلحات في  ، وال سیما

 الجدید. gTLDجوالت 
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وسمعت لمرات عدة بأنھ تم ذكر مفھوم المصلحة  وبالتالي فھو أمر یمكننا العمل علیھ.

وكان تفسیري لذكر ذلك بأنھ كانت عبارة عن مصلحة  العامة في الجلسة السابقة.

ولكن من  ول الذین یعیشون في بعض األماكن.المجتمعات، وكانت مصلحة أفراد الد

 وقد یعني وقد یكون معنى مختلف. وجھة نظر مقدم الطلب، فقد تكون وجھة نظر مختلفة.

، ولدیھم حقوقھم gTLDھذا بأنھم یستثمون النقود لتطویر عمل ما باستخدام اسم لـ 

أمر من المھم أن ولذلك فھو  ویعني ذلك المصلحة العامة أیضاً. وبعض األسس القانونیة.

 نحدده، ألن إن لم یكن كذلك، فقد نجد تعریفات وصعوبات في العملیة.

  جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى الشریحة التالیة من فضلك.

 ولكن، كما أعلم إنھ نص قصیر جداً بالنسبة للشریحة. --ال یمكنك  أعرف بأن ھذا فظیع.

ھذه ھي أفضل الممارسات  د أدرجتھا.بأن بعضكم یستخدم نقاط القوة ھذه كمرجع، وق

 --وبالعموم، فما حاولنا تحقیقھ عبارة عن نھج بین  التي وضعناھا في مجموعة العمل.

وجھة نظر  --وكذلك من مقدم الطلب  نھج مبكر بین مقدم الطلب والبلد المعني باألصل.

ICANN.جتمع الم كذلك بالنسبة لطلبات --إذا نظرتم إلى  ، حیث تعتبر التوعیة قضیة

الجدیدة، سترون بأن  gTLDsوكذلك بالنسبة للطلبات العامة، في الجولة األولى من 

الطلبات المقدمة من أفریقیا وأمریكا الالتینیة قلیلة مقارنة بتلك المقدمة من أوروبا واألمم 

  وبالتالي یوجد أمر التوعیة. المتحدة وآسیا.

 لعدید، العدید من األفراد في األرجنتین.یمكنني أن أخبركم، بصراحة، لقد تحدثت إلى ا

حیث یستغرق  وبالتالي فھو لیس باألمر السھل. .gTLDومن الصعب توضیح ما ھي 

ویحتاج، ربما، إلى بعض الحوافز من الجانب  ویحتاج لكثیر من المعلومات. األمر وقتاً.

 االقتصادي أو أیاً كان.

وعیة، وكذلك تحسین المشاركة في العمل على تحسین جھود الت ICANNلذا ینبغي على 

بما أننا نتزاید  GACثمة دول عدة والتي ربما أنھا في  ھذه المناقشات في ھذا المجتمع.

إال أنھ غیر نشط من أجل قول شيء ما أو إثارة المخاوف حول ما یجري مع  في العدد.

 االسم المرتبط بمصلحتھم.
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الحكومات إلثارة المخاوف أمر  كذلك ما نالحظھ، بعضنا، ھو أنھ كانت العملیة من

وھي قصة  إال أنھا كانت صعبة. كانت فعالة بطریقة ما. --ال أقول بأنھا كانت  صعب.

نبغي لذا ربما ی ولكن، إذا أردتم بعض التفاصیلـ یمكنني تقدیمھا لكم. طویلة ألخبركم بھا.

 تحسین العملیة أو جعلھا أفضل.

 ولكن أظن بأنھ من األمور األكثر أھمیة. ق.سأترك الشریحة لكم لقرائتھا في وقت الح

 .وشاھدت عدة قوائم ألفضل الممارسات لسنوات عدة. ICANNاألمر ھو أنني شاركُت في 

 الحقیقة أنھا أصبحت واقع، ولیست بالعادة ما یجري. وأحیاناً تكون مجرد رغبة أو أمور ملھمة.

 2007وفي  في ذلك الحین. وبعض زمالئي الموجودین في الغرفة تعاونوا معي --أتذكر 

لـ  GACقواعد  --وسوزان، كنِت موجودة  --بالنسبة للجدید  GACأنھینا قواعد 

gTLDs .واستغرق الكثیر  فقد تطلب الكثیر من العمل. ؟2007ھل تتذكرون  الجدیدة

وبصراحة، لم أرى تأثیر عملنا وتلك الوثیقة في نتائج الجولة األولى من  من الوقت.

gTLDs وكان ھناك إشارة خاصة بأنھ ینبغي على مقدم الطلب التواصل مع  دة.الجدی

فیذ، أم ھل ھو قابل للتن ما مدى قابلیة تنفیذ ذلك؟ حیث ینبغي تنفیذ ذلك. الدولة واألقالیم.

إذا كانت رغبة، ھل سیتبع مقدم الطلب أي أمنیات جیدة ألفضل الممارسات،  مجرد رغبة؟

 ملھمة؟أم ھل ستبقى بمثابة وثیقة 

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، جولیا؟

التي تلقیناھا  --ھذه خالصة موجزة لبعض المخاوف القانونیة التي كنا  --إذن ھذه بعض 

كتعلیقات عندما قمنا بتوزیع وثیقة المسودة الخاصة بنا، والتي، كما قلت، لیست وثیقة 

GAC.وبالتالي  و أمر من المھم تمییزه.وھ ، عبارة عن وثیقة مسودة مجموعة العمل

كانت بعض التعلیقات، من وجھة نظر قانونیة، ال تتمتع الحكومات بأي حقوق استثنائیة 

لكي تكون لھا ھذه الحقوق فعلیھا إذن وضع  أو أولویة على الدولة أو األسماء الجغرافیة.

ونیة وتوجد في وحقوق العالمات التجاریة عبارة عن حقوق ملكیة قان قانون دولي جدید.

وقد یتم استخدام األسماء  المحافل الدولیة المرتبطة بمصطلحات العالمات التجاریة.

وال تتمتع الدول ذات السیادة بحقوق على استخدام  الجغرافیة على أنھا عالمات تجاریة.

 األسماء الجغرافیة خارج حدودھم.
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ول بأنھ ینبغي علینا إیجاد وفیما لو كان لدى ھذا أساس قانوني، بعضنا، تعتقد بعض الد

 نقطة توازن فیما بین ھذه المخاوف القانونیة ومصالح أفرادنا.

كما قُلت، لم  وماذا عن المصلحة العامة؟ ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاء؟

ھذا تماماً من خارج  --أتذكر  .ICANNأجد تعریف واحد للمصلحة العامة في بیئة 

والشكوى من  نتظار في جلسة المنتدى العام في تورنتو، كما أظن.أتذكر اال الشرائح.

  باتاغونیا.

 وكان شخص من خلفي مقدم طلب. وتحدثُت عن المصلحة العامة. --وشخص من خلفي 

وقال "إن المصلحة العامة بالنسبة لي بمثابة إتمام الطلب واحترام القانون الذي منحني 

 ما نود وجوده لدیكم ھذه المشكلة. وقفین مختلفین.وبالتالي لدیكم م حق القیام بذلك."

لذا ربما  .ICANNشخصیاً ھو نزاعات أقل، نزاعات أقل على الصعید الوطني ولدى 

یمكننا العمل على محاولة تحدید ما ھي المصلحة العامة، وباألخص من استخدام األسماء 

 مرحلة التالیة؟جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى ال الجغرافیة وأسماء المجتمع.

 بعض التعلیقات التي تلقیناھا حول خطة العمل ھذه والتي قمت بتلخیصا للتو لكم.

، جیاكومو، بإرسال تعلیق مثیر لإلھتمام EBUقام ممثل اتحاذ اإلذاعات األوروبیة 

فقط لتذكیركم بأننا تحدثنا عن  .ISOیجب علینا النظر في تحسین قوائم  بخصوص ذلك.

األمر الذي یتعلق بالقوائم ھو بأنھ من الصعب المحافظة  مجموعة العمل. ھذا عندما أطلقنا

، لیس صعب وحسب یبدو بأنني علمت البارحة بأنھ من المكلف االحتفاظ بالقائمة. علیھا.

 بل تدل على مسألة المیزانیة.

وسنكتشف مع جیاكومو مصادر أخرى مثل مجموعة من خبراء األمم المتحدة في األسماء 

وبالتالي سیكون مورده  أعلم بأنھ قد أجرى جیاكومو بعض األبحاث حول ذلك. یة.الجغراف

 مھم للغایة.

ال أنني إ وحصلنا على بعض التعلیقات من البیرو وتشیلي، والتي كانت على نطاق واسع.

لخصت األمر بجملة واحدة فقط بأنھ ینبغي علینا النظر في مصادر أخرى من المعلومات 

ولدینا میالغروس ھنا، ولدینا زمالئنا من تشیلي وبالتالي  .UNESCOو WIPOمثل 
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وذكر الزمالء من أسترالیا واألمم  قد یرغبون بتقدمي مزید من التفاصیل حول ذلك.

م وقد ت المتحدة بأنھ ینبغي على مجموعة العمل الدر على التلعیقات الواردة من المجتمع.

كیف یمكننا، مجموعة العمل،  بالتوضیح.وبالتالي سأرحب  تلقي ھذا التعلیق مؤخراً.

 المضي بذلك حیث نتمكن من فھم كیف یمكننا المضي قدماً؟

وقدمت أسترالیا تعلیقاً حول ما إذا كان ینبغي إدراج طلبات المجتمع في نطاق مجموعة 

أظن بأنھ تتركز مجموعة العمل وبشدة على األسماء الجغرافیة، والتي یتم  العمل أم ال.

إال أن المجالین متداخلین بطریقة ما، وبالتالي قد نجد في  .GACن مشورة تفویضھا م

 بعض التحلیالت إشارات إلى المجتمعات كذلك.

وكما قُلت، ھذه ھي خطة  أظن بأنني سأتوقف ھنا، وسأتولى التعلیقات من الحضور.

مة ائوسأتولى ق العملة التي تم وضعھا وبعد أن تم قبول اختصاصاتنا في بوینس آیرس.

 ممثل الوالیات المتحدة. ممثل الھند. ساعدوني. بیرو؟ اإلنتظار ابتداًء من میالغروس.

 میالغروس، تفضلي.

 

فیما یتعلق باالقتراح الذي قدمتھ أولغا، فقد قدمت ملخص  أفضل التحدث باللغة اإلسبانیة.  ممثل البیرو:

، أود تقدیم تعلیق بخصوص أوالً  رائع استناداً على الكم الھائل من المعلومات التي لدینا.

بدایًة، لالستفادة من التقدم  االقتراح الذي أظن بأن زمالئي من التشیلي یتفقون معھ.

المحرز في بعض المحافل الدولیة بخصوص الموضوع ذاتھ، حتى وإن لم یكن الموضوع 

عالً ف وبھذا الخصوص، المناظرة، المناقشة، تم التوصل لم یتم إحراز الكثیر من التقدم. --

إنشاء قانون القضیة الدولیة على  --إذا نظرنا في أن القانون الدولي  إلى بعض النتائج.

ھذا النحو من خالل المناقشة، من خالل المناظرة، فمن غیر المناسب في حال أننا قررنا 

 أال ننظر في التقدم المحرز في المحافل الدولیة. ICANNفي 

دتھا في بعض الشرائح المعروضة، ثمة ذكر متكرر ثانیاً، بخصوص المالحظات التي شاھ

تكمن المشكلة ھنا في المجتمع  ال تكمن المشكلة في العالمة التجاریة. لعالمات التجاریة.

تدرجھا في الدلیل  ICANNوھذه ھي المسألة التي جعلت  خلف تلك العالمة التجاریة.

 جدیدة، إدراج أسماء جغرافیة. TLDsلتخصیص 
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و، إذا تطابقت ھویة ذلك المجتمع مع العالمة  رة في حمایة المجتمع.حیث تتمثل الفك

 تتمثل المشكلة في المجتمع. التجاریة، فإن المشكلة ال تتمثل بالعالمة التجاریة.

یوم أول أمس في مطار شیفول في أمستردام، ما جرى بأنھ كان ھناك شخص بحقیبة 

كما أخبرني حامل  --كلمة فرنسیة وكویتشوا  ظھر تظھر عالمة تجاریة تدعى كویتشوا.

تي وتعرف الدول ال الحقیبة، فإن كویتشوا ھي اللغة المستخدمة في كافة مجتمعات األندیز.

وكویتشوا  وھي عبارة عن مجموعة عرقیة أیضاً. تضم سلسلة جبال األندیز بذلك أیضاً.

یتحدثون ویوجد متحدث بلغة األیمارا ألنھم  الشخص الذي یتحدث الكویتشوا. --ھي 

  ویتحدث مجتمع األیمارا لغة األیمارا، ویتحدث مجتمع الكویتشوا لغة الكویتشوا. األیمارا.

وأظن بأن ھذا ما یجري في سائر أنحاء العالم مع أسماء  --وبالتالي ھذه المجتمعات 

 وموقع جغرافي. ال یوجد لدى ھذه المجتمعات مكان واضح. --مختلفة، بلغات مختلفة 

 حیث أنھا تنتشر في كافة أنحاء المنطقة. 

لذا دعونا نفترض أنھ في المستقبل، ستتمكن شركة كویتشوا التي تملكھا العاصمة الفرنسیة 

أظن بأنھ یجب على دول األندیز االعتراض على ذلك  لتسجیل نطاق كویتشوا دوت.

مع، لمجموعة فھي فقط على أساس المجت التسجیل وعدم االعتماد على أي مؤشر جغرافي.

 إثنیة تعیش في منطقة معینة تغطي سلسلة جبال األندیز بأكملھا.

لذا فإنھ یجب أن تسود فكرة حمایة المجتمع عندما تواجھ من عالمة تجاریة أو شيء ما 

وبالتالي ھذه ھي بعض التفاصیل التي یجب أن  بحیث یعزى فقط إلى الموقع الجغرافي.

 س.شكراً لك میالغرو ولن تضعھا في االعتبار حاالً. .نراعیھا والتي ستظھر في المستقبل

 

بما أن ھذه ھي المرة األولى التي أتحدث بھا ھنا، لذا سأنتھز ھذه الفرصة ألعرف عن   ممثل الھند:

اسمي راھول غوساین، رئیس في قسم تكنولوجیا المعلومات  .GACنفسي إلى 

 من الحكومة الھندیة. GACفي  وأنا ممثل مرخص واإللكترونیات، في الحكومة الھندیة.

من األرجنتین، في كل من ھذه الجلسة  GACكما أشار ممثل  وعرضي ھو كما یلي:

والجلسة السابقة، یبدو وأنھ تحظى المصلجة العامة بعدة معاني مختلفة في مجال 
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ICANN. .وفي الوقت ذاتھ، تعتبر المصلحة العامة ذات أھمیة رئیسیة لكافة الحكومات 

وقد یكون ھناك معاییر واسعة النطاق أو  ألھمیة الكبیرة بحمایة ھذه المصلحة.وترتبط ا

اختبارات والتي من الممكن طرحھا تحدید ما ھو قید المصلحة العامة أم ال لتقلیل الشكوك 

إال أنھ یجب  الجدید. gTLDالمرتبطة بأصحاب المصلحة المعنیین في عملیة طلب 

أن تكون، بشكل أساسي، على أساس كل حالة على  التوصل إلى التقییم النھائي، یجب

وعلى الرغم من وحود مصالح تنافسیة من المجتمع ذاتھ، حیث ینبغي أن یملي ھكذا  حدة.

  تقییم بأنھ من غیر الممكن حل المصلحة العامة بشكل أفضل بطریقة أخرى.

ءات وبشكل منفصل، من منطلق العملیة، أظن بأنھ من المھم محاولة توحید اإلجرا

المرتبطة بإذن الجھات المشتریة أو عدم االعتراض من الحكومات المعنیة إلى أي حد 

وینبغي أن یساعد ھذا في تفادي خلق الحاالت في المستقبل حیث نترك مع  ممكن.

الروایات المتعارضة بخصوص الحقائق فیما لو تم الحصول على إذن أو عدم اعتراض 

 شكًرا. أم ال.

 

 دور ممثل الوالیات المتحدة. ًرا جزیالً ممثل الھند.شك  أولغا كافالي:

 

وأنا ممتن  شكًرا لِك، سیدتي الرئیسة. وأقدر إتاحة الفرصة للتدخل ومشاركة أفكارنا.  ممثل الوالیات المتحدة:

 للغایة على مواقفكم كذلك، ألنھ یذكرنا األمر بالتعلیقات المتمیزة التي تلقیناھا في تجربتنا.

 GACوكما نعلم جمیعاً، بأنھا كانت تجربة مفیدة للغایة حیث وضعت مجموعة فرعیة في 

اقتراح لم یكن موجود أیضاً، أعتقد، معتمدة بالكامل من المجموعة الفرعیة ولیس من 

GAC إال أنھ اقتراح مثیر لالھتمام تم توزیعھ على المجتمع للحصول على مساھمة ،

  ینا بعض الردود الجوھریة للغایة.ونعتقد بأننا تلق واسعة نطاق.

ومن وجھة نظرنا في تفسیر التعلیقات الواردة، حیث أثارت غالبیتھا في الواقع بعض 

وكان الكثیر منھا یتعلق باألساس القانوني الكامن ورائھ، إذا شئتم،  األسئلة الصعبة للغایة.

 بالنسبة لالقتراحات في تلك الوثیقة المحددة.
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من الصعب رؤیة مدى تقدمنا ألبعد من ذلك دون المحاولة فعلیاً تتبع ومن وجھة نظرنا، ف

التعلیقات الواردة، دون المحاولة فعلیاً الرد على األسئلة التي تم طرحھا كما لو أنھا 

 األساس لالقتراحات في الورقة.

 نوذلك ألنھ ما زال العدید منا في الغرفة اآل .2007لذا یسرني بأنك ذكرِت یا أولغا مبادئ 

 ولكن كانت ھناك خطوة أخرى فیما بینھما ربما إال أن بعضكم ال یتذكر. یتذكر ھذه األیام.

 عندما وضعنا بطاقة سأنظر إلى زمالئي في نھایة الطریق ھنا، ألمانیا، ھوبرت. أننا نسینا.

جدیدة، فقد كان ھناك قدر كبیر من االنتباه المكرس لحمایة  gTLDsإلى  GACنتائج 

وقد واجھنا  وتولت ألمانیا المسألة آنذاك. .2007اء الجغرافیة مع مبادئ توافق األسم

التحدیات ذاتھا والتي أظن بأن مجموعة العمل ھذه تخوض فیھ، في مصلحة وجود، كما 

، إمكانیة التنبؤ GACاقترح ممثل الھند، نھج موحد أو كما وصى الدلیل ووافقت علیھ 

د انتقلنا إلى مصادر محایدة من طرف ثالث جدید، وق gTLDفي العملیة لتطبیقھا في 

إلى أقالیم، وبالتالي یتمكن المجتمع من  UNESCO، مثل تقسیم الـ ISOمثل قائمة 

 الرجوع إلى ھذه المصادر الخارجیة والمعرفة بالضبط ما الذي تم حمایتھ وما لم تتم حمایتھ.

لضبط ما زلنا با 2011-2010وتعتبر المشكلة التي واجھناھا في اإلطار الزمني 

  نتصارع معھ، بصراحة تماماً.

 أظن بأن إتحاد اإلذاعات األوروبیة أشار .ISOلذا أالحظ باھتمام ما أشرت إلیھ في قائمة 

عبارة عن منظمة  ISO من األمم المتحدة. ISOوتصدر قائمة  .UNGEGNكذلك إلى 

مھي أسماء الدول، وھي  وتصدر من األمم المتحدة. توحید دولیة، وال تشّكل ھذه القوائم.

 عبارة عن حرفین أو ثالثة حروف متغیرة تستخدم لغایات متنوعة في سائر أنحاء العالم.

  .UNGEGNومن جمیعنا، بالطبع، یتم تمثیلھا في  --ویتطلب منا إضافة األسماء أن 

ولذلك فإنني أعترف بأنھ لم یكن لدي وقت للتشاور مع زمالئي في قسم الوالیة الذي یمثل 

إال أن لدي إحساس بأنھ لن یكون الجواب  ویسرني فعل ذلك. فعلیاً األمم المتحدة ھناك.

أو أن ھناك حاجة لغایة ما،  بالضرورة ما قد تودون سماعھ، حیث لن نشّكل قوائم جدیدة.

وبالتالي فإن القوائم، كما نعلم جمیعنا، من الصعب  غایة مقّرة بوضوح إلنشاء قوائم جدیدة.

  ا، من الصعب المحافظة علیھا.جداً تشكیلھ
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في المقابل، ثمة حاجة إلى، من وجھة نظرنا، ضرب من التوازن بین غیرھا من الحمایات 

والمصالح، المصلحة  --وتعتبر العالمات التجاریة حمایات قانونیة  --القانونیة الحالیة 

  العامة التي عانینا لتحدیدھا.

مفید للغایة في ذلك  ACIGكانت ورقة  --وبالتالي نعتقد بأنھ كانت ورقة میشیل 

كننا إننا لسنا مقتنعین تماماً بأنھ یم الخصوص، ألنھ یبین لنا ما ھي التحدیات التي تنتظرنا.

التوصل إلى تعریف ملزم بالمصلحة العامة التي من الممكن استخدامھا في الجولة التالیة 

 الجدیدة. gTLdsمن 

، فإننا نشعر بشدة أنھ من الصعب علینا فھم كیف یمكننا وبالتالي، إذا أمكنني إغالق، أیضاً 

إحراز تقدم دون التصدي لكافة المخاوف الھامة وذات المصداقیة الكبیرة الظاھرة في 

نظن بأننا بحاجة إلى تعقب ذلك أوالً، ألننا ال نعلم كیف یمكننا  كافة التعلیقات التي تلقیناھا.

 ید.تقدیم الحالة دون تشكیل قانون دولي جد

تمثل ت لذا أعتقد بأنھ یجب علینا مواجھة حقیقة أن، أجل، لدینا مبادئ، أجل، لدینا تطلعات.

الحیلة في كیفیة تنفیذكم المبادئ في قواعد عملیة ومعاییر من الممكن تنفیذھا حینھا عبر 

 جدیدة. gTLDsھیئات تلتمس فعلیاً تقدیم طلب إلى 

الرئیسة، بشأن ما یمكن أن تكون الخطوة التالیة لذا فإننا بین یدیك بعض الشيء سیدتي 

إال أنني لم أرد منا نسیان  ونعتقد بأنھ أمر مھم. إنني سعید للمساھمة في العمل. الدقیقة.

ولم نتمكن من اإلشارة إلى  باستعراض ھذه المسألة مرة من قبل. GACبأنھ قامت 

 مقدمي الطلبات بھا.مصدر طرف ثالث محاید من المعلومات التي من الممكن توجیھ 

  ونعتقد بأنھ أمر مھم للغایة.

یجب علینا توفیر الیقین  وبالتالي، كما أشرت بنفسك، ثمة حاجة إلى تحقیق التوازن.

لألسواق وبالتالي یعرف األفراد ما الذي بوسعھم فعلھ وما ال یمكنھم فعلھ. وفي المقابل، 

بحاجتنا إلى وجود أساس قانوني جوھري على األقل في الوالیات المتحدة، فإننا نشعر 

 شكًرا. لتأكید المراكز في جانب الحكومات.
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وقبل أن أقدم الكلمة إلى ممثل سویسرا وتایالند  شكًرا جزیالً لممثل الوالیات المتحدة.  أولغا كافالي:

 وألمانیا كذلك، حسناً.

ر إلى رئیسنا عن وربما أشی --ولست متیقن من مدى  أتفق معك، إنھ أمر مثیر للتحدي.

إال أنھ یمكننا العمل  كیف بإمكان مجموعة العمل الرد على ذلك. --طریقة القیام بذلك 

 وبالطبع، ستكون مساھمتكم محل ترحیب شدید. وإیجاد طرق للقیام بذلك.

وأود وجود العدید من قصص النجاح ولیس  --وكما قُلت من قبل، فھذا تعلیقي الشخصي 

 ل.االعتراضات أو المشاك

وما  2007الجدیدة لعام  gTLDsوفي الوقت ذاتھ، أجل، بطاقة النتائج و، أجل، قواعد 

وھذه ھي التجربة الملموسة مع  واآلن لدینا تجربة الجولة األولى. .GACإلى ذلك من 

ا كان ینبغي من --فقد تعلمنا  --وبالتالي یوجد لدینا بعض  أمثلة واعتراضات ملموسة.

 ة، من ھذه الجولة األولى.التعلم من ھذه المرحل

 لذا سوف أعطي الكلمة للمثل سویسرا

 

 شكراً جزیالً لك أولغا إلعطائي الكلمة.  ممثل سویسرا:

كیف یتم تعریف أو فھم مصطلح "المصلحة  --أعتقد بأنھ  أود تقدیم بضعة تعلیقات.

ئیس ثمة، على سبیل المثال، مراسالت بین ر مسألة متكررة. ICANNالعامة" في بیئة 

في ھذا الموضوع منذ بضعة أیام حیث من الواضح  GNSOو ICANNمجلس إدارة 

ھناك عمل یجب إنجازه بأسلوب أصحاب المصلحة المتعددة من األعلى إلى األسفل  --أن 

 للتمسك بما یعنیھ ھذا المفھوم.

بالنسبة  PDPوسیكون ھذا موضوع عام ال بد من مناقشتھ خالل عملیة وضع السیاسة 

 GACولذلك ینبغي علینا إدراك ذلك ونسعى إلیجاد طریقة ما لـ  الجدیدة. gTLDلجولة 

لكي تعمل فعالً في تلك العملیة ولتقدیم آرائنا بخصوص المصالح العامة، والتي تعتبر 

من المفید  --ولذلك فھو  .GNSOأیضاً قضیة تم تحدیدھا على أنھا مشكلة من خالل 
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 PDPھذه العملیة، تشاركنا في عملیة وضع السیاسة  للغایة إذا، من المراحل األولى في

ونتشارك مع بقیة المجتمع من أجل تحدید المصالح العامة  .GNSOإننا نتشارك مع  تلك.

  أو كیف یمكننا تحدیده في كل حالة.

وبخصوص ذلك الموضوع، أظن وكنت قد شاركت بضعة مرات في طرق عمل مجموعة 

ربما إحدى الطرق لتحدید المصلحة العامة في غیاب  وھذه عمل األسماء الجغرافیة ھذه.

وألننا ھنا ننشئ السیاسات،  القوائم المقّرة فعلیاً في غیاب قانون دولي شدید الوضوح.

وبعد كل ذلك، بأسلوب أصحاب المصلحة العامة المتعددة من األعلى إلى األسفل الخاص 

 ICANNوأظن في  العملیات.وفي غیاب ذلك المرجع الواضح، ینبغي علینا إقرار  بنا.

وینبغي أن تكون ھذه العملیات شاملة، وأن  أننا جیدون للغایة في ذلك في إقرار العملیات.

قدرة وتوفیر ال نعطي كلمة وصوتاً لكافة المجتمعات المتأثرة حیث تتأثر المصلحة العامة.

النتباه إلى وا على التنبؤ أیضاً، كما قالت سوزان، ألصحاب المصلحة التجاریة، كذلك.

قد  لذا ربما التنوع وإلى المصالح العامة المختلفة التي من الممكن أن تتأثر في كل حالة.

 تكون ھناك عملیة عادلة للمساعدة في إیجاد المصلحة العامة في كل حالة.

 شكًرا.

 

ذي یعد وشكراً لكم على مساھماتكم في مجموعة العمل، األمر ال شكًرا لممثل سویسرا.  أولغا كافالي:

 تایالند. محل تقدیر كبیر.

 

وألنني اعتقد بأن  تود تایالند كذلك اقتراح وجھة نظر إضافیة إلى مجموعات العمل.  ممثل تایالند:

المالذ األخیر لألسماء الجغرافیة ھو دعم الحكومة وعدم االعتراضات، والذي یتوفر في 

  .ICANNالممثل الشرعي للحكومة لدى  GACوتعتبر  دلیل مقدم الطلب، غیر واضح.

كان لدى تایالند قضیة حیث یمكنھم تلقي الدعم واالعتراض الحقاً من أي قسم في 

إذن أي قسم یمكنھ  ربما تشارك نصف الحكومة. أنتم تتحدثون عن اإلنترنت. الحكومة.

ة، متحدتوجد لدینا القضیة حیث أصدر وزیر الصناعة رسائل أو مثل المملكة ال اإلصدار؟

  على سبیل المثال، كیف یمكننا معرفة أن وزیر الفن أو الریاضة مرتبط باإلنترنت؟
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لذا أعتقد بأن تلك ھي الثغرات في دلیل مقدم الطلب على أنھا المالذ االخیر الذي ربما 

جدید على وشك الخروج. وألن ھذا ھو  gTLDیحث مجموعة العمل للعمل فعالً على 

ودون رسالة عدم االعتراض أو الدعم، ال یمكنھم  كننا تقدیمھ.الدفاع األخیر الذي یم

حیث تحتاج الحكومة إلى إصدار طلب عدم  االستمرار في الجغرافیة، األمر المطلوب.

وألنھ ینص دلیل مقدم الطلب  .GACاعتراض بالدعم ویمكنھا فعالً توحیدھا بطریقة 

ھمیة الكلمات الرئیسیة التي والذي یعكس أ GACبأنھ بإمكان مقدم الطلب التشاور مع 

إلى االحتفاظ  GACمن الممكن استخراجھا. وال بد أن یكون ھذا أكثر تحدیداً حیث تحتاج 

بالمشورة التي أصدرھا القسم الحكومي في رسالة عدم االعتراض أو الدعم عن األسماء 

 شكًرا. الجغرافیة.

 

التواصل المبكر بین الطرفین أن یكون وجوده  أظن بأن من شأن شكًرا لك، ممثل تایالند.  أولغا كافالي:

 ألمانیا. أمر جید للغایة.

 

 أعتقد بأنھ مفید وشكًرا لك على ھذا العرض التوضیحي. نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل ألمانیا:

  ویذكرنا بقضیة یلزمنا إیجاد حل لھا بالنسبة لجولتنا التالیة. للغایة.

ل كما ذكر زمیلنا ممثل األمم المتحدة في تحدید قضیة سأكون أكثر حذراً بخصوص سؤا

ومن وجھة  أعتقد بأنھ سیكون أمر مثیر للتحدي. ما ھي المصلحة العامة في نطاق عالمي؟

وفھم  نظري، فھو سؤال حیث قد نواجھ وجھات نظر مختلفة في كل دولة من دولنا.

 وعالقتھا بالموضوع.مختلف إلى أي حد تعتبر قضیة معنیة بمثابة قضیة سیاسة عامة 

حیث ترون قضایا ذات  وأعتقد بأن األمر ینعكس إلى حد ما على تشریعنا الوطني.

  مصلحة عامة، ولدیكم باألحرى احتمال قوي بأن ینعكس ھذا على تشریعكم الخاص.

ویقربني ھذا إلى فكرة االقتراحات التي لربما ننظر إلى حد ما في قضایا معینة ترغبون 

  أو أسماء جغرافیة معینة ترغبون االحتفاظ بھا في نطاق عالمي. --االحتفاظ بھا 
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وإذا تطرقت  الخاصة بنا. ccTLDsوتتم حمایة ھذه األسماء في نطاق وطني بالنسبة لـ 

 إلى مثال ألمانیا، فإن لدینا بعض الحمایة القانونیة على األسماء الجغرافیة في ألمانیا.

حد ما یوجد لدینا بعض العالمات التجاریة أیضاً، وتوجد ھذه القضیة دوماً والتي إلى 

وھذا، دعونا نقول، الصعوبة في تحدید قضایا معینة فیما لو كانت مصلحة العالمة 

التجاریة تصمد أمام مصلحة االسم الجغرافي، أو بالعكس، ھذه ھي القرارات المتخذة 

ألقل نعتقد بأنھ باألحرى على ا بالعادة في ألمانیا من محاكمنا وبقدر ما، یوجد لدینا حل.

 من الواضح ما ھو االسم الجغرافي وما الذي من الممكن استخدامھ وما ال یمكن استخدامھ.

أخرى، فقد تجدون بعض الحلول  ccTLDsوإلى اآلن، ربما، إذا نظرتم إلى نطاقات 

 بتتم حمایة ھذا في دولتنا وبالتالي، ینبغي منا طل --حیث تقولون، حسناً قد یكون ھذا 

 وھو مجرد أمر أردُت إحضاره وحسب. إیجاد حمایة ما كذلك في نطاق عالمي.

وأود كذلك  ولكن كما قُلت، فمن الصعب حقاً إیجاد نھج جید حقیقي یناسب الجمیع.

اإلنضمام إلى مالحظتك حیث من الصعب التوصل إلى القوائم، ألنھ إذا كنتم تتذكرون، 

ھذه حول  GACمع مسألة مشورة  GACفي  ال أعلم كم عدد الطلبات التي ناقشناھا

سیكون من  --وإذا یسعني تذكر المناقشات، فمن الصعب دوماً أن  األسماء الجغرافیة.

ولو فكرتم في أسماء الدولة الخاصة بكم  الصعب إیجاد ھذه األسماء على القائمة بالضبط.

ا االسم موجوداً والتي جرت مناقشتھا وتحدیھا فیما بعد، ھل أصدرتم قائمة حیث كان ھذ

وإذا فكرتم باألمر على ھذا النحو، سیكون من الصعب إیجاد قائمة حیث أن كافة  فیھ؟

التي تمت مناقشتھا  --ھذه األسماء التي كانت موجودة في ھذه القائمة من شأنھا أن تنعكس 

و، أجل، نرجو  وإلى اآلن، أعتقد بأنھ أمر مثیر للتحدي فعالً. حیث وردت في القائمة.

  یجاد طریقة للمضي قدماً والتقدم لألمام.إ

لتقدیم المشورة  GACوبھذا الخصوص، كما تعلمون قضیة إتاحة اإلحتمالیة بالنسبة لـ 

و، في الواقع، قمنا بحل معظم  من وجھة نظري لیست فكرة سیئة لحل ھذه المسألة.

كان بمثابة  ولم یكن األمر سھل دوماً، ولكن .GACالقضایا المثیرة للجدل عبر مشورة 

ولست متیقن فیما لو كانت ستتوصل  أسلوب عمل والذي أثبت بأنھ مجدي في النھایة.

 خیارات أخرى إلى حل أفضل.

 شكًرا.
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بالتحقق منكم، أتفق تماماً معكم بأننا نواجھ تحدي ما، ولكن ینبغي علینا التعلم من التجربة  أولغا كافالي: 

 وربما محاولة التحسن.

 ممثل الھند.

 

 راھول غوساین، ممثل الحكومة الھندیة.  ثل الھند: مم

فقط للتوضیح في سیاق تعلیقات األمم المتحدة، حیث أننا لم نقترح التوحید من ناحیة التقییم 

النھائي، األمر الذي بحاجة ألن یكون على أساس كل حالة على حدة كما ھو مشار إلیھ 

 بالتحدید في تعلیقاتي.

من ناحیة العملیة المحضة من حیث وجود تنسیقات النموذج  وقد یكون التوحید ذو صلة

 لرسائل تمنح اإلذن، عدم االعتراض، وإلخ.

 إلى ھذا الحد، أتفق تماماً مع التعلیقات من تایالند حول قضیة التوحید.

 

  شكًرا لك، ممثل الھند.  أولغا كافالي:

شخص  ھولندا. یج.ولدي ممثل ھولندا وسنضطر إلى إغالق قائمة االنتظار مع النرو

أجل، لم یعد لدینا متسع من  جیاكومو، وھذا كل ما في األمر. آخر، باختصار شدید.

 لذا، من فضلكم، ھذه التعلیقات الثالثة باختصار وسنغلق. الوقت.

 شكًرا جزیالً.

 

اسة بأن السی أوالً، أعتقد ال أود تكرار ما قالھ األخرون. لدي تعلیقان فقط. شكًرا لك، أولغا.  ممثل ھولندا:

تحدید السیاسة العامة في سیاق األسماء الجغرافیة ھو، أعتقد بمثابة تمرین  --العامة 

 سیكون مرھق للغایة ولن، دعونا نقول، نتوصل إلى نتیجة، كما أتوقع.
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ثانیاً، أعتقد بأننا نتحدث عن السیاسة العامة والمصلحة العامة، والذي أظن بأنھ ینبغي 

تمییز في األسماء الجغرافیة فقط ألنھ كذلك، كما سمعت من البیرو، من علینا أال نحاول ال

لذا فإن الداللة لیست جغرافیة  الممكن ارتباط أسماء معینة بالثقافة، األدیان، وغیرھا.

  دوماً.

أعتقد بأنھ ینبغي علینا مراعاة أننا نواجھ مصالح ثقافیة ودینیة وجغرافیة إقلیمیة 

 لذا ال یمكننا اعتباره مجرد جغرافیة محضة. .وحساسیات في دول وأقالیم

ویعني ھذا بأنھ في الطرف الثالث، أظن أن وجود قائمة شاملة لن تجدي في التعامل مع 

د، أقص --لن تكون القائمة  مسائل سیاسة عامة حساسة. --ھذه المسائل السیاسیة الحساسة 

 األمور. بأنھا أمر جید بالقدرة على التنبؤ إال أنھا ال تالئم ھذه

أظن بأن ممثل ألمانیا قد ذكر ھذا؛ وأعتقد أیضاً قد ذكر ممثل سویسرا  --لذا باإلضافة إلى 

ینبغي أن نشارك مبكراً في العملیة إلیجاد وسیلة حیث ال نتمكن فقط من استخدام  ھذا.

وأظن بأنھ ینبغي  القوائم، بل كما في الجولة األولى، فقد خضنا تجربة اإلنذار المبكر.

ینا محاولة الحصول على عملیة مشابھة بحیث یتم التوصل إلى الحساسیات بوقت مبكر عل

من وجھة نظر  --بالنسبة لمقدمي الطلبات المحتملین باألسماء المحتملة، وبأنني أظن 

ممثل ھولندا، فاألمر لیس بأنھ ینبغي علینا حظر اسم وبأال یتمكن شخص من الوصول 

 إلیھ.

ید، لسنا نؤ ھذا االسم، على سبیل المثال، بالمجتمع الذي ورائھ.ینبغي أال یضر المبدأ ب

دعونا نقول، الحظر وعدم وجود أسماء على اإلطالق قابلة للوصول إلیھا لألطراف 

التجاریة، األطراف األخرى، إال أنھ ینبغي أال یضر المبدأ وال یضر المصالح، على سبیل 

 ولدینا أمثلة اكتسبنا الخبرة منھا. مثال.المثال، في باتاغونیا، اإلقلیم، على سبیل ال

 شكًرا.

 

، من فضلكم تدخالت قصیرة EBUممثل النرویج واتحاد اإلذاعات األوروبیة  شكًرا.  أولغا كافالي:

 جداً ألنھ نفذ منا الوقت.
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 شكراً لك أولغا، وشكراً لكم على اإلحاطة والمعلومات.  ممثل النرویج:

سأحاول االختصار، وأعتقد كذلك بأنھ قد تتطرق ممثل ھولندا إلى إحدى قضایاّي 

 gTLDالرئیسیة، ألنني أظن الھدف الفعلي أیضاً ھو ما ذكرتنا بھ سوزان حول مبادئ 

الجدید  gTLDینبغي على  الرسالة ب. واقتبست منھا فقط: 2.1األصلي في الفقرة 

ظن أ یة الوطنیة والثقافیة والجغرافیة والدینیة.احترام جوانب الحساسیة من ناحیة األھم

بأن ھذا ما نحاول تحقیقھ بالضبط، والذي تم تنفیذه جزئیاً مع بطاقة النتائج، كما أشار 

ولكن كما  حسناً، البدء من الصفر. --وال ینبغي منا محاولة أن  ممثل الوالیات المتحدة.

ة األولى، وأظن بأن من بعض الدروس قلتم أیضاً، ینبغي علینا محاولة معرفة ھذه الجول

المكتسبة ربما بالسیر في الطریق، كما تطرق إلیھ ممثل ألمانیا والھند أیضاً، ربما یتعین 

إما وضع  --ألننا ال نعتقد من المجدي أن  علینا حل ھذه على أساس كل حالة على حدة.

حیث  .2.1ي الفقرة قوائم باألھمیة الجغرافیة أو ربما بما في ذلك أھمیة أخرى، كما ف

 سیكون األمر مكلف وفي الوقت المناسب.

وكذلك، من ثم تتمثل الخطوة الثانیة في الموافقة على حمایة ھذه القوائم، وھي الخطوة 

 لذا ال أرى بأنھا الطریقة المناسبة للمضي. الثانیة في تلك الحالة.

بالطبع، إننا نبذل في وبالطبع ال تحتاج مشورتنا لالعتماد على قانون دولي محدد بل، 

ولكن بالطبع طالما أن األمر ال یتعارض مع القانون الدولي،  قضایا السیاسة العامة.

 بالطبع.

ولكن أعتقد بأنھ ینبغي علینا محاولة وجود إجراء للتصدي لھذا على أساس كل حالة على 

 حدة في وقت مبكر في العلمیات.

 شكًرا.

 

 لنرویج.شكًرا لِك، ممثلة ا  أولغا كافالي:

 ، باختصار شدید.EBUممثل اتحاد اإلذاعات األوروبیة 
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لست متأكداً من عدم التصرف كأحد الخیارات، ألنھ كما ذكرُت مسبقاً، فإن لدینا  نعم. ممثل اتحاد اإلذاعات األوروبیة: 

من الحاالت حالیاً قید التنافس بشأن المساءلة التي تتعلق، بطریقة أو بأخرى،  90%

 جغرافیة أو أسماء المجتمع.باألسماء ال

وإذا  لذا أعتقد أننا بحاجة إلى إعالن القدرة على منع ھذا النوع من المشاكل قبل حدوثھ.

 لم نقم بذلك بالنسبة للجولة الثانیة، سنقع بخطأ فادح.

بال شك كان من المھم للغایة وجود ھیئة تمثیلیة  والنقطة الثانیة حول ما قالھ ممثل تایالند.

اركة في العملیة منذ البدایة، إال أن ھذا لم یحل كافة المشاكل، ألن لدینا مستوى وطنیة مش

أسماء قارات أو دون  ال یعتبر مستوى المشكلة على الصعید الوطني بل وارد أعاله. --

 ویعني ھذا األقالیم والقرى. اإلقلیمیة، إفریقیا أو األمازون، أو أقل من مستوى الدولة.

 وإلخ. باتاغونیا واسبانیا

ولكن بخوصوص ھذا، فقد تقدم القائمة التي تم ذكرھا على األقل قاعدة بیانات یمكن التنبؤ 

 وبالتالي ثمة، برأیّي، ربما سیجدي. بھا حیث یمكننا العمل علیھا.

 

في حال رغب أعضاء جدد  شكراً لكم جمیعاً. شكراً جزیالً، ممثل اتحاد البث األوروبي.  أولغا كافالي:

 لدینا الكثیر للقیام بھ. العمل اإلنضمام إلینا، یرجى إبالغي فقط. من مجموعة

سأعمل على التعلیقات في النص، وسأعمم النتائج وبعض الخطوات التالیة مع المجموعة 

 بأكملھا. GACوربما مع 

 شكًرا جزیالً.

 

ناك بعض العمل نرى بأنھ ما زال ھ شكراً لك أولغا، وشكراً لكم على ھذه المناقشة.  الرئیس شنایدر:

المتبقي إلنجازه، ولذلك نتطلع كما نأمل لرؤیة طریقة للتعامل مع ھذا إرضاًء لكافة 

 .GACأعضاء 
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ولحسن الحظ، لدینا قضیة ستخرج تالیاً والتي آمل  تأخرنا عن الجدول الزمني قلیالً اآلن.

نظمة حول حمایة الم 10وھي بند جدول األعمال رقم  بأال تستغرق الكثیر من الوقت.

وأود فقط تزویدكم بتحدیث عما حدث منذ اجتماعنا األخیر في  .IGOالحكومیة الدولیة 

 بوینس آیرس في شھر یونیو.

وتعلمون بأنھ یوجد ما یسمى بالمجموعة الصغیرة والتي حاولت المضي بھذه القضیة 

عض لب لم یجدواً الوقت الكافي للقیام بھذا --بطریقة غیر رسمیة لبعض الوقت، إال أنھم 

حیث تعتبر "نحن" بعض الممثلین من  الوقت، إال أننا أنجزنا ھذا بعد بوینس آیرس.

، وبعض GACسوزان رادیل وأنا باعتبارنا أعضاء  .IGOالمنظمة الحكومیة الدولیة 

، وأشخاص بما فیھم أولوف ونایجل، وكذلك كریس دیسبین ICANNمن طاقم عمل 

وكنا قد التقینا في باریس على  ءاً من ھذا.بصفتھ عضو مجلس اإلدارة والذي كان جز

في شھر یولیو وألقینا نظرة على  CCWGھامش اجتماع مجموعة العمل عبر المجتمع 

ورقة غیر رسمیة والتي تم البدء بھا فعلیاً في وقت ما من قبل، إال أنھ لم یتم متابعتھا 

كذلك عضوة في طاقم عمل ماري وونغ، والتي تعتبر  حینئٍذ وأجرینا مناقشة بّناءة للغایة.

ICANN  أو تعمل كسكرتایة لمجموعة عمل  --وھي سكرتاریةGNSO  حول حقوق

وحققنا الكثیر من التقدم  عالجیة كانت موجودة أیضاً، وقد أجرینا مناقشة مثمرة للغایة.

في التوصل إلى فھم مشترك عما من الممكن أن تكون آلیة عملیة للوصول إلى آلیة دائمة، 

 من اإلساءة. IGOإلى حمایة دائمة ألسماء المنظمة الحكومیة الدولیة للوصول 

ومنذ ذلك الحین، فقد بدأنا بـ، في ھذه المجموعة الصغیرة، بالعمل على ھذه الوثیقة التي 

 حققنا الكثیر من التقدم فیھا.

ومن الصعب إیجاد الوقت  ولم یتم استكمالھا بعد في ھذه المجموعة الصغیرة، بل معظمھا.

، األمر الذي یبقینا ICANNلممارسات مثل ھذه عندما یكون لدینا شيء ما مثل مساءلة 

لذا فقد استغرق األمر أكثر مما كنا نأمل، إال أننا على وشكل  جمیعنا في غایة اإلنشغال.

إنني متأكد إلى حد ما، وآمل بأن یتم تأكیده من سوزان والتي شاركت  الوصول إلى ھناك.

 كن كذلك.في ھذا إلى حد مم

 وبالتالي ال یوجد لدي شيء أسود وأبیض إلظھاره لكم، إال أن ھذا سیصدر قریباً كما آمل.
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تواصلنا مع إثنین  --فقد أجرینا مناقشة مع  .GNSOوما قمنا بھ كذلك، فقد توصلنا إلى 

إثنین من  -- GNSO، بما فیھم أیضاً رئیس GNSOمن الرؤوساء بالتشارك في 

، فقد GNSOومع رئیس  ، المعذرة.GNSOالرؤوساء بالتشارك في مجموعة عمل 

وأبلغونا عن حیثما وصلوا في عملھم في مجموعة  أبلغناھم عن التقدم الذي أحرزناه.

العمل ھذه والذي ینظر إلى القضایا القانونیة المرتبطة بالحصانات وما إلى ذلك وھلم 

 جرا.

، ولكن GNSOحینھا، بأننا نأمل أنھ دون تجاوز الھیاكل الرسمیة لدى  وقد أبلغنا أیضاً،

نأمل بأن نتمكن من إقناعھم بأن، متى ما أصبحت الوثیقة جاھزة، بالمشاركة في مناقشة 

تحدیدھا على األقل في الجوانب  --عن ھذه اآللیة العملیة التي نحن بصدد تشكیلھا 

ھا إلى إتمامھا بالتفصیل بالتعاون مع كافة األطراف الرئیسیة من تلك اآللیة التي تحتاج حین

وكما قلت، لم یروا االقتراح بعد، ولكن نأمل  وكانت ردة فعلھم إیجابیة بحذر. المعنیة.

 بأنھ سیتم إنجاز ھذا سریعاً.

ال توجد لدي ورقة إلظھارھا لكم، إال أن  وبالتالي لتلخیص ھذا األمر، فإننا نحرز تقدماً.

وھذا تقریباً كل ما  ویسعى الجمیع إلى دعم حل عملي بشكل بّناء. ال.الجمیع على اتص

أحصل على أسئلة أو أتلقى  --یسعني قولھ لكم، إال أنني، بالطبع، یسرني أن أطلب 

 الكلمة لكم. تعلیقات حول ھذا.

 نعم، ممثل إیران، تفضل.

 

ة مجموعة صغیرة أو أیاً كان ال تعلیق على ما قلتھ، ولكن آمل دعو شكًرا لك، توماس.  ممثل إیران:

ما تسمونھم، للنظر كذلك إلى المناقشات التي عقدت في مجلس اإلتحاد الدولي لالتصاالت 

ITU .حول الموضوع ذاتھ 

التقدم في المسألة، كان ھناك  ITUوعندما عرض سكرتاریة اإلتحاد الدولي لالتصاالت 

اً عما قیل، وربما یكون ذلك بیان من إحدى اإلدارات لیس على العكس من ذلك بل دفاع

 البیان كذلك مبرر للنظر إلیھ.
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ولذا فقط باعتباره مادة دعم، أدعوكم للنظر إلى ذلك أیضاً، ألن القضیة للخكومات وتتم 

 .ITUمتابعة القضیة واالستمرار في متابعتھا في مجلس اإلتحاد الدولي لالتصاالت 

 شكًرا.

 

لیس لدي أي علم بھذا، ولكن ال تتردوا بمشاركة ھذه  س.شكًرا لك، عزیزي كافو  الرئیس شنایدر:

 ، إذا رغبتم القیام بھذا األمر.GACالمعلومات مع بقیة 

 .OECDلدي منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

 

سأحاول االختصار ألنني أدرك الحقیقة في رغبة الجمیع  شكًرا سیدي الرئیس. :OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

ولكن بما أن ھذه القضیة استمرت منذ فترة طویلة، فقد كانت جزء من  بتناول الغداء.

اآلن لحوالي ثالث سنوات، وأردُت وحسب تذكیر الجمیع في الغرفة  GACمشورة 

إننا نبحث عن حمایات دائمة الختصارات المنظمة  بالضبط ما نطلبھ ولما ھو مھم.

ویتعلق ھذا بمجموعة صغیرة نسبیاً  ى والثاني.في المستوى األعل IGOالحكومیة الدولیة 

  منظمة، إن لم أكن مخطئاً. 200من المنظمات، أقل قلیالً من 

أوالً، یتیح لنا حمایة اختصاراتنا في نظام اسم النطاق  وتعتبر ھذه الحمایات مھمة لسببین.

DNS .تعرف العدید من المنظمات الحكومیة الدولیة  تنفیذ عملنا بفعالیةIGOs  بالدرجة

ا وتعتبر سمعتنا مھمة لفعالیتنا، كم األولى أو بشكل حصري تقریباً من خالل اختصاراتنا.

 وتعتبر اختصاراتنا عنصر أساسي لھویتنا.

وبالتالي یعني  وباإلضافة إلى ذلك، توجد لدینا موارد محدودة تأتي من األموال العامة.

ءات استخدام اسم النطاق ھو الوقت ھذا أن الوقت والنقود التي ننفقھا في محاربة إسا

 والنقود التي یتم تحویلھا من بعثات الخدمة العامة الخاصة بنا.

ثانیاً، تعمل حمایة اختصاراتنا على حمایة العامة من االنسیاق وراء ھویات من یتظاھرون 

وفقط إلكمال ما قلتھ  .DNSفي نظام اسم النطاق  IGOsبأنھم منظمات حكومیة دولیة 
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توماس، من حیث ما نحن علیھ، فقط تم وضع حمایات دائمة لكافة أسمائنا في  قلیالً،

، من خالل قائمة احتیاطیة، وحمایات مؤقتة 2014المستوى األعلى والثاني منذ أبریل 

 لالختصارات كذلك من خالل قائمة احتیاطیة تبقى في مكانھا في المستوى األعلى والثاني.

قلقة من بقاء ھذه المسألة البسیطة غیر  IGOsدولیة وما زالت المنظمات الحكومیة ال

محلولة، إال أننا نعتقد كذلك بأنھا تقدم فرصة رائعة إلظھار أنھ من الممكن عمل نموذج 

  أصحاب المصلحة المتعددة فعلیاً.

باستمرار مشورة واضحة حول ھذه المسألة لثالث سنوات، وبالتالي  GACفقد أصدرت 

بأن نتمكن من مساعدة مجلس اإلدارة في تحدید  IGOsالدولیة  تأمل المنظمات الحكومیة

 أفضل طریقة لتنفیذ ھذه المشورة فعلیاً.

المستمر لھذه المسألة بدعوة  GACلذا سنكون ممتنین إذا كان البیان یشیر إلى دعم 

مجلس اإلدارة مجدداً لدعم الحمایات في المستوى األعلى والثاني، ینبغي مراعاة موارد 

المحدودة والحالة الفریدة بموجب القانون الدولي  IGOsات الحكومیة الدولیة المنظم

وكذلك الطلب من مجلس اإلدارة المحافظة على الحمایات مؤقتاً بینما نعمل إلیجاد قرار 

 دائم لھذه المسألة.

 شكًرا.

 

ممثل الوالیات  .تعلیقات أخرى شكًرا لك، ممثل منظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة.  الرئیس شنایدر:

 المتحدة األمریكیة.

 

أعتذر عن أخذي المایكروفون، ألنني أعلم بأن لدینا قضیة  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

  وھو بذات القدر من األھمیة للجمیع في الغرفة. أخرى في جدول أعمالنا.

أردت فقط التدخل بقول بالتأكید أننا نتفق مع بیان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

OECD.  أظن بأنھ بقیتGAC .ولكن أود أیضاً التأكد من وعي  صامدة إلى حد ما
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أود أن أطمئن الجمیع  زمالئنا، أولئك ممن ھم لیسوا أعضاء في ھذه المجموعة الصغیرة.

 NGPCوكانت  فقد أحرزنا تقدماً ھائالً. --ظن بأنھ یتفق إنني أنظر إلى رئیسي، وأ --

لذلك ال أرید جعل  .IGOsومع المنظمات الحكومیة الدولیة  GACمتجاوبة للغایة مع 

من في الغرفة یعتقدون بأنھ كان ھذا معركة شاقة. ألنھ، فعلیاً، كان مثال جید جداً للتعاون 

جانب كافة األطراف، بما فیھم الزمالء في المتین ونوع مفید من الممارسة التعلیمیة من 

GNSO .ألنھ، مجدداً، تعتبر  والذین نعتقد بأنھم استفادوا من تفاعلناGNSO  نفسھا

وبالتالي كانت ھذه تجربة تعلم بالنسبة لھم  .gTLDجدید أو سیاسة  gTLDالمصدر لـ 

  ، وإلخ.IGOsكذلك لفھم كیف ترى الحكومات المنظمات الحكومیة الدولیة 

أعتقد  ونتمنى كذلك بأن نتمكن من إنھاء ھذا. لذا أردُت وحسب اإلنھاء بمالحظة إیجابیة.

إذن  .2012بأنھ كان ممثل الوالیات المتحدة الذي اقترح طریقة للمضي في تورنتو عام 

كما نأمل، یمكننا أن نظفر بالنصر، إذا لم یكن في ھذا االجتماع ثم بعد  ھي ثالث سنوات.

 شكًرا. .ذلك بوقت قصیر

 

نحاول االنتھاء من ھذا السؤال الذي طرحتھ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

OECD. وإذا كان األمر كذلك،  ھل نحن بحاجة إلى نص آخر في البیان بخصوص ھذا؟

الوالیات ممثل  شكًرا. إذن، من فضلكم، أرائكم حول ھذا. ما الذي ینبغي أن یتضمن ذلك؟

 المتحدة األمریكیة.

 

 وبینما ال توجد لدي مشكلة مع ما اقترحتھ منظمة التعاون االقتصادي نعم، شكراً سیدتي الرئیسة.  ممثل الوالیات المتحدة:

 ال أشعر وكأننا ، فقد یكون األمر متكرراً بعض الشيء بعد ثالث سنوات.OECDوالتنمیة 

 ینبغي لذا أعتقد صراحة بأنھ بأننا ندفع في باب مفتوح.أعتقد  وصلنا إلى طریق مسدود بالفعل.

 نوأجد م حیث توجد كمیة ھائلة من حسن النیة. أن ننتبھ لحقیقة أنھ قد تم إحراز تقدم ھائل.

المؤسف إذا بدا بیاننا بأنھ یشیر إلى غیر ذلك، بأنھ بطریقة ما عبارة عن معركة مستمرة 

وأرجو بأن  أعتقد شخصیاً بأن ھذه ھي الحالة.وال  بفعالیة. GACوفشلنا في نقل مشورة 

من التعاون معي في جملة  OECDیتمكن زمیلي في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

 شكًرا. تشیر ببساطة إلى، كما تعلمون، تقدم جید تم إحرازه ونتطلع إلى حل المسألة.
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 ال تمانع في ھذا؟، OECDممثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة   الرئیس شنایدر:

 

لم أقصد اإلشارة إلى أننا كنا  لقد عملنا بحسن نیة طوال ھذا الوقت. أجل. :OECDممثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

لذلك، من الواضح، إنني مستعد للمساعدة في  مھتمین بأي شيء عدا عن حل بحسن نیة.

 صیاغة جملة إیجابیة إلدراجھا في البیان.

 

یرجى حینھا إرسال أیاً كان لدیك كصیاغة منبثقة من تشاورك مع السكرتاریة  شكًرا.  شنایدر:الرئیس 

وبالتالي من الممكن إدراجھ في المسودة األولى الصادرة من البیان حالما تحصل علیھ، 

 بالطبع.

 وھي نقطة متكررة كذلك، إال أنھا مھمة أود اإلختتام بھذا، ألن لدینا بند آخر بعد. شكًرا.

وبالتالي، إذا لم یكن ھناك المزید من المساھمات أو الطلبات لتقدیمھا حول مسألة  أیضاً.

، أود حینھا أن أقضي الوقت المتبقي في بند جدول IGOالمنظمة الحكومیة الدولیة 

یوجد لدینا قائد ھنا وھو ممثل مفوضیة االتحاد  .AFRICAوھو  11األعمال رقم 

 شكًرا. بالمسألة وأین وصلنا بھذا لبدء المناقشة.من فضلك عّرف  اإلفریقي.

 

قبل تسلیم الكلمة إلى ألیس التي ستخبرنا بكافة ھذه التفاصیل  شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي:

أود من أي  في العملیة، أود أوالً االعتذار، كما قلت، بخصوص ھذه المسألة المتكررة.

ـ (یتعذر سماع الصوت) ألن الشعب شخص، كما قلت باأل مس، أن یجبني كمرسلین نظراً ل

بأن  GACاألمریكي سئم من بریدكم اإللكتروني. لذا ال أرغب بأن یقول أي شخص من 

 . الخاصة بكم.AFRICAقد سئموا وتعبوا من  GACأعضاء 

ن موبالمناسبة، لقد تعبنا أیضاً من ذلك، تعبنا  --ولكن، بالمضي قدماً، سوف وحسب 

 أنفسنا.
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وقد قمنا أیاً كان بمقدورنا للتأكد من أن الطریق نظیفة بما یكفي  أود حقاً حل ھذه المسألة.

ولھذا السبب  لكافة األطراف المشاركین التخاذ القرارات المناسبة والمضي قدماً بھذا.

 سیكون اعتراضي مجرد تحدیث على ما تم القیام بھ لحد اآلن لتسھیل حل ھذه المشكلة.

وقد شھدنا الكثیر من االتساق  احد، قمنا بمراجعة الشھادة التي جرى تحضیرھا للھیئة.و

وباألخص من شخص ما تحت القسم، فقد وجدنا بأن الدعامة الرافعة أو ما تم تقدیمھ إلى 

كان تقدیم مفوضیة األمم المتحدة إلفریقیا رسالة دعم لمقدمي الطلبات أولئك  IRPھیئة 

 من رسائل الدعم من القارة. %60تخدامھا بینما طلبت الذین تمكنوا من اس

ووجدُت بأنھ سخیف جداً، ألنني ال أعلم كیف بإمكان ھیئة األمم المتحدة التصرف بالنیابة 

حیث أن األمر كما، أنتم تعلمون، غداً سیقف شخص  عن كافة الدول اإلفریقیة األعضاء.

ة بالنیابة عن البرتغال لدعم القضیة ما من األمم المتحدة ویقول حسناً، سوف أرسل رسال

 أو غیرھا.

ألنھ، إذا تمكنت الھیئة من استیعاب ھذا البیان  وھذا ما جعلنا في حالة من القلق الشدید.

ولھذا السبب كنت  أو ھذه الفكرة، لم تدرك الھیئة حینھا بالضبط ما جرى وما یجري.

لھذا و أثرین باألطرف المتأثرة.أقول باألمس بأنھ ینبغي على الھیئة دعوة األشخاص المت

السبب أقول كذلك إننا بحاجة لفھم كیف تعمل الدول قبل البدء، أنتم تعلمون، حقاً بالتظاھر 

  بالجلوس ھناك وتوجیھ الحكم أو اتخاذ قرار بالنیابة عنھم.

ولھذا السبب أیضاً الوزراء، عندما اجتمعوا في شھر سبتمبر، قرروا بأنھ  رقم اثنان:

وقد تم تقدیم ھذه  لى ھیئة األمم المتحدة سحب أي دعم مقدم إلى مقدمي الطلبات.ینبغي ع

وأظن بأن  الرسالة من خالل السكرتاریة التنفیذیة لمفوضیة األمم المتحدة إلفریقیا.

مشاركة ھذا مع الجمیع مع بیان واضح عما یفكر بھ مفوضیة االتحاد اإلفریقي بخصوص 

 تلك المسألة.

حدى القضایا التي ذكرھا أحد أعضائنا، بالتحدید، تم استخدام كینیا من إ رقم اثنان:

أظن باألمس كنت قد شاركت  باعتبارھا دولة بمقدورھا أو لدیھا شيء ما ضد العملیة.

معكم مجدداً رسالة تصدر من وزیر االتصاالت في كینیا تنص بأن وضع كینیا فیما یتعلق 

  اإلفریقي.. ودعمھم لمقدم طلب االتحاد AFRICAبـ 
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لذا، أخیراً، طلب الوزراء من الجمیع ممن شاركوا بالمسألة أن یسرعوا قضیة 

AFRICA.حیث ال تعتبر  . وحلھاAFRICA.ًإنھا  ولیست مسألة تجاریة. . مشروعا

ي كیف یمكنن --ولیست شيء مجرد  برنامج لكافة األفریقیین للمشاركة في االقتصاد.

كامل للقارة بأكملھا من أجل دعمھم للمساھمة حقاً في  إنھا برنامج مجرد طلب؟ --قولھا 

أعلم بأنھ جاءت ھذه المسألة في توقیت خاطئ من حیث الشفافیة والمساءلة  ھذه المسائل.

 ولكن، مجدداً، نحن بحاجة للمضي قدماً بھذه المسألة. وإلخ.

وضیة فإذن، وبذلك، سوف أطلب من زمیلي ھنا بأن یوضح لكم بتقدیم تفاصیل عن وضع م

 ألیس، تفضلي. حول ھذه المسألة. AUCاالتحاد اإلفریقي 

  

وشكراً لكم إلتاحة الفرصة مجدداً لتقدیم ھذه  شكًرا لك، سیادة الرئیس. شكًرا جزیالً.  ألیس مونیوا:

  المسألة لكم.

ركة واحدة طلبت مشا إلى رئیسنا، رسالتین. --إنني أشیر إلى الرسالة التي تم إرسالھا إلى 

 ونتفق مع الحساسیات التي طرحھا الزمالء. ، والتي تم تناولھا.GACئمة البریدیة لـ القا

إلى  ICANNأما رسالة یوم األحد فھي الرسالة الحالیة التي تم إرسالھا من مجلس إدارة 

 .GACبخصوص تقدیم مبرر منطقي لمشورة  GACرئیس 

فعلیاً بشكل جید في دلیل مقدم  GACوبالنسبة لنا، وفقاً لنا، فقد تم توثیق العملیة لمشورة 

في بكین قبلوا بالمخاوف التي أقرھا مفوضیة االتحاد  GACونعتقد بأن زمالء  الطلب.

بالدعم  --اإلفریقي ودولھا األعضاء قبل وضع تلك المشورة بالتحدید والتي ترتبط بدعم 

  الحكومي.

تمثیلھا من الدول  باعتبارھا جماعیة بأن االعتراضات التي تم GACوبالتالي قررت 

 ولھذا السبب قررنا تقدیم اإلفریقیة األعضاء ومفوضیة االتحاد اإلفریقي كانت مناسبة.

 تلك المشورة باإلجماع.

قبل نھایة فترة رفع االعتراض،  GACتذكیر سریع بأنھ كان ال بد من تقدیم مشورة 

المتعلق من مقدم الطلب الجدید  3والذي یتعامل مع التفاصیل بموجب النموذج 

 

 90من  84صفحة 

 



 GAC ARجلسات صباح یوم األحد لـ –دبلن 

لذلك فقد أصدرنا مشورة باإلجماع ضد طلب العاصمة  باإلجراءات، وھو واضح تماماً.

  وفقاً لآللیات الواردة في دلیل مقدم الطلب الجدید.

 تبریر منطقي، فقد قمنا بتقدیم مبرر منطقي. GACلذا وخالفاً لما تم ذكره، بأنھ لم تقدم 

 GACوكانت مشورة بكین  فترة طویلة.وقدمنا ما یكفي من التبریر المنطقي منذ 

ویرد ذلك التبریر المنطقي  باإلجماع ذروة تلك العملیة الطویلة من تقدیم مبرر منطقي.

، 2007الجدیدة، في مارس  gTLDsحول  GACفي، على سبیل المثال، مبادئ 

حول األسماء الجغرافیة في رسالة ما إلى مجلس اإلدارة بتاریخ أبریل  GACتعلیقات 

حول  --التي تحتوي تفاصیل دقیقة للغایة حول كیفیة  GAC، وبطاقة نتائج 2009

  المبكرة. GACومن ثم تحذیرات  التعامل مع األسماء الجغرافیة.

وباإلضافة إلى ذلك، المراسالت  منھم صادرة من القارة اإلفریقیة. 17وكان ھناك 

 اإلضافیة في التحذیرات المبكرة.

الرسالة الحالیة من رئیس مجلس  --وبالتالي، رداً على ھذه الر سالة، وباألخص الرسالة 

إلى رئیسنا، نرجو الطلب من الزمالء النظر بالرد الذي یشیر إلى ھذا  ICANNإدارة 

لى ویؤكد ذلك ع المبرر المنطقي، والذي یشیر إلى العوامل التاریخیة والعملیة التاریخیة.

قي، والذي قد ال ندرجھ في بیان بكین إال أنھ موجود حتماً وما زال ھذا المبرر المنط

  موجوداً وللتأكید بأن المشورة مدرجة في بیان بكین.

ونود كذلك أن نطلب من الزمالء، إذا كان بإمكاننا ربما وضع ھذه المسألة في جدول 

في  صباح یوم األربعاء وكذلك وضعھا ICANNاألعمال الجتماعنا مع مجلس إدارة 

 شكًرا جزیالً. بیان دبلین.

 

یة أ شكراً لك ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي لتزویدنا بھذه المعلومات القیمة للغایة.  الرئیس شنایدر:

 دعوني ألقي نظرة. --أرى نامیبیا و بخصوص ھذه المسألة؟ GACتعلیقات أو أسئلة من 

ومن ثم السید في الخلف ومن ثم  نامیبیا أوالً  إنك ال تجلس في المكان ذاتھ كما البارحة.

  شكًرا. الوالیات المتحدة.
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أود دعم والموافقة على ما قالھ السید موكتار وزمیلتي  شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس. ممثل نامیبیا: 

أعتقد بأن الكلمات القویة من مفوضیة  ، ألیس.AUCمن مفوضیة االتحاد اإلفریقي 

  قدمة، والتي أظن بأنني أشارك بھا.من حیث الم AUCاالتحاد اإلفریقي 

ولدى متابعة ھذا، أردُت وحسب تسلیط الضوء على أن ھذا یوصلنا إلى نقطة إحباط 

حیث ثمة معلومات بأنھ قد  .ICANNقواعدنا الحاصة كما  --یجب علینا متابعة  ذریع.

المرحلة، مقدم وال یوجد دعم لمقدم الطلب في ھذه  انتھت الجولة األولى أو التقییم األول.

إال أننا اآلن ننتظر ونرى الوضع مجدداً باالنتظار لفترة طویلة ربما وما  الطلب اآلخر.

  إلى ذلك بالنسبة لمقدم الطلب لطرح االعتراض أو لطلب إجراء مراجعة مجدداً.

 .GACفقد أجرینا مناقشة ھذا الصباح عن فعالیة مشورة  GACوأتفق بأنھ من جانب 

نا ألنھ یبدو وأن علی یثیر اآلن ھل كان فعاالً أم ال؟ --والسؤال اآلن  ورتنا.وقد تم تقدیم مش

  مراجعة المسألة ذاتھا مجدداً.

على أساس مشورتنا، لتقدیم فكرة قویة  --أعتقد بأنھ حان الوقت بالنسبة لنا ربما لكي 

 بالتالي منبأننا نود أخذ مشورتنا بالحسبان فعالً واتباعھا حقاً  GACونعكس فكرتنا كما 

 شكًرا. الممكن التخلص من ھذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

 

  --قل من أي بلد  تفضل، أیھا السید في الخلف. شكًرا جزیالً.  الرئیس شنایدر:

 

 ھذا مایكل كاتوندو، ممثل كینیا. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  كینیا:

 

 شكًرا. حسًنا.  الرئیس شنایدر:
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، ألیس AUCسي مع المتحدثین السابقین، ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي أود تأیید نف  كینیا:

أود التأكید على أھمیة ھذه المسألة والتي من المفترض حلھا في أقرب  مانویا، نامیبیا.

وقد شاھدتم جمیعاً الرسالة من سكرتاریة مجلس الوزراء، وزیر تكنولوجیا  وقت ممكن.

، وتوضیح الوضع في الحكومة الكینیا كما تتعلق في كینیا ICTالمعلومات واالتصاالت 

وبالقیام بذلك، فإننا ال نتوقع مزیداً من االرتباك بینما نمضي في تفویض  بھذه المسألة.

  ھذه األصول الحساسة للغایة في إفریقیا.

سیدي الرئیس، إن حكومة كینیا مستعدة لتوضیح أي أمر آخر معلق أو أي قضایا أخرى 

  اعتبارھا واضحة في الرسالة.والتي لم یتم 

لذلك وبالمضي قدماً، سیدي الرئیس، أود ما سمي (یتعذر سماع الصوت) بحل ھذه 

وأدعم كذلك الحاجة لمشورة أخرى وفتح السجل للتمكن من تعقب كافة المناقشات  المسألة.

وبالتالي  ICANNأو تواصل في تقدیمھا إلى مجلس إدارة  GACوالمشورة التي قدمتھا 

 شكًرا جزیالً سیدي رئیس. مكن من تقییم مدى جدیة المضي في مشورتنا.نت

 

 لدي اآلن ممثل الوالیات المتحدة. شكًرا لك ممثل كینیا.  الرئیس شنایدر:

 

 AUCوشكراً لجمیع زمالئنا، ومفوضیة االتحاد اإلفریقي  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل الوالیات المتحدة:

 من اإلقلیم على مشاركة أفكارھم معنا. GACوعدد من ممثلي 

وأعتقد بأننا  .GACلقد انبھرت باإلشارة إلى الحاجة لمبرر منطقي بخصوص مشورة 

ا وتعزز ھذه الحالة بالتأكید م نستذكر جمیعاً بأنم لم یتطلب دلیل مقدم الطلب واحدة فعلیاً.

قي لینا دوماً تقدیم مبرر منطنعتقد بأنھ حث بھ ممثل المملكة المتحدة سابقاً، وبأنھ ینبغي ع

وبالتالي ال یكون ھناك ارتباك قطعاً في خارج المجتمع األوسع عما كانت نوایانا وما 

 ھي.
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ویبدو بأنني أتذكر ذلك خالل اجتماع بكین بأنھ كان من إحدى االعتراضات األولى التي 

بأنھ كان ھناك وألنني أتذكر  وأعتقد بأنھ تم إرسالھ سریعاً إلى حد ما. .GACتناولھا 

ولم یلبي  AUCفھم واسع بأنم لم تتم الموافقة على الطلب من مفوضیة االتحاد اإلفریقي 

 أعضائھا المعاییر في مقدم الطلب.

كن ول لذا فإنني أتساءل، أعلم بأنھ كان ھناك حساسیة حول مشاركة الرسائل اإللكترونیة.

الجزء الصغیر الذي یعكس تبادالت  أتساءل فیما لو كان النص السري حالیاً من بكین، ذلك

GAC  حول اعتراضAFRICA لم یتمكن من نسخھ بطریقة ما، وفصلھ وإحالتھ إلى .

واإلدارة بما أنھ یتعین علیھم الرد على الطلب من ھیئة  ICANNاإلدارة، مجلس إدارة 

IRP.  طلب ال --وأالحظ بأنھ تم إجراء التقییم األولي بفشل، إذا شئتم، أو خاسر، إذا شئتم

وبقراءتھ، یبدو بأن  ، في حقیقة األمر، احتوى على اعتراض.GACالذي لم توافق علیھ 

فإنني أتعاطف بالتأكید مع مفوضیة االتحاد اإلفریقي  ھناك إحتمالیة إلجراء تقییم ممتد.

AUC .وال أعلم فیما لو كان یمكننا إیقاف تلك العملیة. وأعضائھا للتواصل بسرعة كبیرة 

 GACولكن بال شك ینبغي علینا التمكن من توثیق مبرر منطقي بالنسبة العتراض 

لذا فإنني أتفق بالتأكید مع ذلك وأقترح  والمشورة التي مّر علیھا أكثر من عامین اآلن.

 شكًرا. بأن نتولى ھذا األمر مع مجلس اإلدارة في االجتماع العام.

 

 ثمة أمرین ینبغي علینا الرد علیھما. --إلى أندونیسیا، أمرین  وقبل تقدیم الكلمة شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 ICANNواحد ھو، إذا تذكرناه بشكل صحیح، لم یكن رسالة، كان برید إلكتروني لي من 

القانونیة لالستفسار عن كشف البرید اإللكتروني عن تبادالت حیث ینبغي علینا تقدیم رد 

كذلك بشكل شفوي، إال أنھم بحاجة إلى وقد جاوبنا بشكل غیر رسمي وجاوبنا  رسمي.

ومما أفھمھ، صوبوني إذا كنت مخطئاً، سیكون ذلك الجواب لن نفصح عن  رد رسمي.

ولكن، ومن ثم ربما نتبع اقتراح من األمم  ICANNالرسائل اإللكترونیة الداخلیة في 

ضیة في ردنا المعلومات الالزمة للتعامل مع ھذه الق --المتحدة، ونقدم المعلومات الالزمة 

في الرسالة األخرى التي تلقیناھا حول المبرر المنطقي وما إلى ذلك  --في الرسالة على 

یتمثل النصف اآلخر في  للتعامل مع نصف األمر. --وإذا كان ھذا ھو األمر  وھلم جرا.

 ICANNالرد الذي نظن بأننا نتفق جمیعاً على أنھ ینبغي علینا تقدیمھ إلى مجلس إدارة 
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الة ستیف كروكر من أواخر شھر سبتمبر، ولدینا اقتراح من مفوضیة االتحاد في رس

بعض، أعتقد بأنھ كان، األول من أكتوبر أو في  GACاإلفریقي الذي تمت مشاركتھ مع 

حیث أرى الدعم الذي ینبغي علینا اتباع ھذا  --أي وقت، منذ أسبوعین، حیث أنني لم 

المنطقي الذي تم تقدیمھ قبل ذلك القرار باإلضافة والمحاولة كذلك بإدراج عناصر المبرر 

بنیة حسنة باإلضافة إلى أنھ كان ھناك  --إلى ذكر أننا تابعنا اإلجراءات كما ھي موضحة 

مبررات منقطیة لم تقدم في ذلك البیان والذي كان في نھایة عملیة القرار تلك ولكن ربما 

ي تاریخ شيء ما ولیس وحسب التواصل نضیف أیضاً بأننا نتوقع من الھیئة النظر كذلك ف

وھو أمر ربما نناقش كیفیة صیاغتھ ولكن باإلشارة إلى ذلك نعتقد بأننا أنجزنا  األخیر.

 عملنا بشكل صحیح ومن ثم ننظر في المسألة باالستقرار على ما یساورنا القلق حیالھ.

تحاد اإلفریقي لذا ال أرى أي اعتراض، من ثم سیكون اقتراحي الملموس بأن نطلب من اال

مساعدتنا بنص الرد من المسودة األولى والذي نود حینھا العمل علیھ في فریق  --تزویدنا 

، إذا لم یمانع ICANNالقیادة ومشاركتھ معكم جمیعاً قبل إرسالھ إلى مجلس إدارة 

 لإذا لم تكن ھذه ھي الحالة، حینھا أظن بأنھ یمكننا اإلنتقال لتناو أیة اعتراضات؟ الجمیع.

وممثل أندونیسیا أوالً ومن ثم المملكة  --ممثل االمم المتحدة، أنت تقف  وجبة الغداء.

  شكًرا. المتحدة، یرجى االختصار.

 

أعتذر، ال أود احتجازنا عن الغداء الضروري، إال أنھ وفیما یتعلق بھذا بالنسبة  شكًرا. ممثل المملكة المتحدة: 

، وقد 12:30الثالثاء عند تماما الساعة  ، سنجتمع یومGACألعضاء الكومنولث في 

طلب ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي وضع ھذه المسألة في جدول األعمال بخصوص 

لذلك تذكیر لزمالء الكومنولث بأن لدینا اجتماع وسیترأسھ السكرتاریة العامة في  ذلك.

 .شكًرا منظمة اتصاالت الكومنولث وسیكون ھذا البند في جدول األعمال ذلك.

 

شكراً لك، یجب أن أعتذر من زمیلي، ممثل أندونیسیا، ألنني نسیتھ، على الرغم من  الرئیس شنایدر: 

 إذن تفضل ممثل أندونیسیا، الكلمة لك. جلوسھ بالقرب مني.
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سوف أحل (یتعذر سماع  لقد كنا ھنا منذ سنوات عدة، لذا ال بأس. ال بأس توماس. ممثل إندونیسیا: 

لكن من وجھة نظري، طرح ھذا النوع  --باعتباره جغرافیة، لذا فإنني الصوت) أفریقیا 

. في SPA، واجھنا مشكلة في 2014وسابقاً في  طرح لمرات عدة. --من المشاكل 

 ال، نسیت االسم. --لدینا رئیسة  -- GACكانت  --أجل، أعتقد في ذلك الوقت  سنغافورة.

ابھة تقریباً مثل زمالئنا مجلس اإلتحاد في ذلك الوقت ذكر االتحاد األوروبي أموراً مش

بطریقة مناسبة  ICANN. وفي ذلك الوقت تفاعل مجلس إدارة SPAاألوروبي حول 

لساعتین أو  GACتردد اإلتحاد األوروبي وفي ذلك الوقت تم تمدید اجتماع  --بتكریم 

یة ذلك إال أنھ في نھا ثالث ساعات وتناولت وجبة العشاء متأخراً جداً في ذلك الوقت.

وتعین على االتحاد األوروبي التشاور (یتعذر سماع  .SPAالیوم، تم اإلنتھاء من مشكلة 

وفي  الصوت) إن لم أكن مخطئاً بإمكان صدیقي من االتحاد األوروبي اإلطالع علیھ.

من تكریم مشكلة االتحاد األوروبي وفي النھایة  ICANNذلك الوقت تمكن مجلس إدارة 

لذا أعتقد بأنھ ینبغي إجراء ھذا مجدداً  . بطریقة مناسبة.SPAشكلة من إنھاء م --تمكن 

 شكًرا. .AFRICAبالنسبة لـ 

 

وإن لم یكن ھناك المزید من الطلبات للتحدث بھا، نود حینھا الذھاب  شكًرا جزیالً. الرئیس شنایدر: 

سوف من فضلكم ال تنسوا،  شكًرا. تماماً. 2:00نراكم جمیعاً بعد  الستراحة الغداء.

 نقضي الدقائق األولى من تلك الفترة في مسألة الحمایات التي أجلناھا من البارحة كذلك.

 ، فقط لتذكیركم، وباألخص الزمالء.2:00وبالتالي سنبدأ مع الحمایات عند تماما الساعة 

 

 

 

 

 [ استراحة الغداء ] 

 

 90من  90صفحة 

 


