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ا شديد األهمية للعمالء  سنستأنف االجتماع. الرئيس شنايدر:                                                         ولدينا اليوم على جدول األعمال موضوع 

لذا، سأترك الكلمة، حيث أننا سنبدأ االجتماع بعد بضعة  خاصة للدول التي نمثلها هنا.

، CCTوهما أعضاء في فريق مراجعة  ومن ثم، سأترك الكلمة لكابين وميجان.  دقائق.

مل وسيوضحان لنا كيفية بدء الع ثقة المستهلك.فريق مراجعة المنافسة واختيار المستهلك و

مع هذا الفريق في هذه الشهور األولى من السنوات، والتي تعتبر الخطوات للتقدم 

 ميجان ولورين، لكما الكلمة، تفضال. والمراحل المستقبلية.

 

  نجليزية.متابعة باللغة اإلأنا متحمس للمتابعة باللغة الفرنسية، لكني أعتقد أنه من األفضل ال دز:ميغان ريتشار

ا على دعوتنا هنا.                                    لذا، أوال ، شكر 

تم إنشاء فريق مراجعة المنافسة واختيار المستهلك وثقة المستهلك بموجب تأكيد 

 ويوجد عدد من المتطوعين المحددين للمشاركة في الفريق. االلتزامات كما تعرفون.

أما بالنسبة  وسيجتمع كل من توماس وفادي شحادة التخاذ قرار بنتائج هذه المجموعة.

ا ألنه عضو في الفريق  في المجموعة. GACلي، فأنا أمثل                                               كما تمثل لورين توماس نظر 

  بحكم منصبه.

لذا، ما رأينا أننا سنقوم به باختصار شديد هو تقديم فكرة حول مدى تقدم العمل اآلن 

                                                                                 والموضع الذي ستتوجه إليه الخطة الحق ا بجانب معرفة نوع التعقيبات أو األسئلة التي قد 

ا أن هناك اجتماع عام مفتوح يوم األربعاء الساعة  تكون لديكم.                                                                   وأردت أن أخبركم أيض 

ا بقدر أكبر بكثير من التفاصيل مما سنقوم  حيث سيقدم 5:15                                                               رئيس فيق المراجعة عرض 

ولذا، سيكون لديكم فرصة أخرى للقيام بأي  به وكذلك المساهمات من المجتمع ككل.

 مساهمات تودون القيام بها.
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لذا، كما قلت، هناك مجموعة من الممثلين من مختلف أجزاء المجتمع التي تعمل في فريق 

ا  المراجعة.                                                                       بدأ العمل في يناير من هذا العام ببضعة مؤتمرات هاتفية كانت موجزة نوع 

  ما لكنها مفيدة إلى حد ما لوضع اختصاصات تطوير برنامج العمل.

                                                                            بعد ذلك، أجرينا أول اجتماع وجه ا لوجه في لوس أنجلوس في نهاية فبراير، ليومين 

ى أن أقول، ولكني سأدع لورين وعل كاملين، حيث كانت مكثفة للغاية ومفيدة للغاية.

ا. ومن وجهة نظري، لدى كافة المشاركين في                                 توضح رأيها في هذا الصدد، أيض 

ا نقاط قوة خاصة في المجموعة. المجموعة مؤهالت مناسبة.                                                   كما أنهم يمثلون جميع 

  وأعتقد أنه فريق لطيف للغاية ومجموعة متميزة اجتمعت للقيام بهذا العمل.

حرص، كما قلت، على المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك في سياق لذا، فنحن ن

  الجديدة، وليس الحالية. gTLDمراجعة نطاقات 

ولدينا الكثير من البيانات التي وضعتها بالفعل المجموعات السابقة أو في سياق مراجعات 

ccTLD .أو في المراجعة الشاملة للتقدم في الجولة الحالية وما إلى ذلك 

واحدة تتاول سبل الحماية وحماية المستهلك، والتي  وقد انقسمت المجموعة إلى اثنين.

  تترأسها لورين واألخرى تنظر في موضوعات المنافسة واختيار المستهلك.

كما أن الوثائق متوفرة عبر  وكما قلت، فإن جوناثان زوك يترأس المجموعة الكلية.

  وقت. اإلنترنت ويمكن الوصول إليها في أي

ا على أننا سيكون لدينا مراقبين يمكنهم المشاركة في أي مناقشات عبر                                                                                    كذلك، اتفقنا أيض 

فال يمكن أن يكون هذا  وعليهم تعريف أنفسهم. اإلنترنت أو اجتماعات عبر اإلنترنت.

كما أنهم مرحب بمشاركتهم للغاية ولكن مع عدم المشاركة في المناقشات  بدون اسم.

رد وسيتم ال ويمكنهم طرح األسئلة وما إلى ذلك كتابة. ما يمكنهم إرسال األسئلة.ك         مبدئي ا.

ولكني اعتقدت، لصالح الكفاءة وفقط ألن لدينا مدة زمنية قصيرة للغاية،  على أسئلتهم.

عندما فتحنا النقاش، والمناقشات الشفهية الكاملة حول كل موضوع، على أننا لم نحقق 

ا.                 تقدم ا كبير 

 ولورين، سأترك الكلمة لك. هذا كل ما أود قوله. لذا
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ا لك ميجان. لورين كابين:                 شكر 

واألهم أني  كما أنها متنوعة. فهي مجموعة رائعة.                                   حسن ا، أتفق تمام ا مع تقييم ميجان.

أعتقد أنها مجموعة عملية تريد إنجاز العمل التوصل إلى التوصيات التي يمكن تنفيذها 

ا للمشاركة  فأنا متحمس ومتفائل للغاية بشأن المجموعة.لذا،  بالفعل.                                كما أننا نتطلع جميع 

 وبدء العمل.

كذلك، سننظر بصورة موسعة  سأركز على موضوعات حماية المستهلك وسبل الحماية.

 على أن هذه ليست قائمة مكتملة. في بضعة موضوعات مختلفة حددناها حتى اآلن.

  ة وقد تتغير األمور.وسنحصل على المساهمات العام

ا من المعاينة لبعض المشكالت الواسعة التي سنركز عليها، وهي                                                                                 مع ذلك، سأقدم لكم نوع 

 كما يلي.

وسيتضمن هذا  الجديدة؟ gTLDاألولى، هل يمكن للعامة التنقل بأمان واستخدام نطاقات 

  .وستكون الوجهة آمنة الزلماء القادرين على البحث في وجهتهم المقصودة.

ا في تأثير التزامات المصلحة العامة وسبل الحماية. ونحن مهتمون                                                                كما سننظر أيض 

بالتحديد بما إذا كانت التزامات المصلحة العامة منفذة باإلضافة إلى التزامات المصلحة 

وقد كانت هذه مشكلة بالطبع  في القطاعات عالية التنظيم. gTLDالعامة في نطاقات 

  حول آخر موضوع. السارية GACلنصيحة 

وعلى وجه الخصوص، مخاطر  مخاطر اللبس وسواء استخدام نظام اسم النطاق.        ثالث ا:

وبالطبع المخاطر  ذات األسماء المتشابهة. gTLDلبس المستخدمين بين نطاقات 

 المرتبطة بشبكات بوتنت وتزييف العناوين والتصيد والبرامج الضارة وما إلى ذلك.

الجديد ومليات التطبيق  gTLDمون للغاية بالدول النامية ونزاهة عملية نحن مهت        ثالث ا:

 حيث يتعلق األمر بالدول النامية وما إذا كان هناك وصول كافي إلى المساعدة.
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ونماذج التغيير  إضافة إلى ذلك، يتمثل العنصر األخير في مشكالت العالمة التجارية.

 لحقوق.وغياب القيود على األسعار وآليات حماية ا

  أنا أتأكد فقط من أني تجاوزت أي شيء.

وكما قلت، نتطلع لبدء العمل. كذلك،  لذلك، فهذا نوع من النظرة العامة الموسعة باألساس.

 ستكون هناك جلسة عامة حيث سنقدم نظرة عامة مختصرة ونطلب تعليقات من العامة.

 وأعتقد أني يسعدني بهذا تلقي أية أسئلة.

 

ا لكما ميجان ولورين. الرئيس شنايدر: أسئلة أو  GACهل لدى أي من األعضاء أو المراقبين في                          شكر 

 األرجنتين. تعليقات؟

 

 أنا موجود.                                    شكرا  جزيال  على ذلك العرض التقديمي. ممثل األرجنتين:

وفقط كسؤال حول ما إذا كانت  GACلقد استوعبت إلى حد ما العمليات األخرى في 

المجموعة تبدأ كمجموعة عمل عبر المجتمع فهي تبدأ في العمل وما إذا كان اآلخرون 

 وهذا هو السؤال األول. يمكنهم المشاركة فيها.

بعد ذلك، إن أمكنكم تقديم مزيد من التفاصيل حول العنصر الثالث والقائمة التي تحدثتم 

 الجديد. gTLDفي عملية  عنها ومشاركة الدول النامية

كما قد تعرفون، كانت هناك بضعة طلبات من أمريكا الالتينية وأفريقيا بالرغم من الجهود 

إال أن هناك بعض من ال يفهمون بعمق التعقيد أو  المبذولة للوصول إلى المجتمعات.

وإن أمكنني تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه  الغرض أو بعض التفاصيل األخرى.

 لنقطة.ا

ا.         شكر 
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ا على السؤال أولجا. لورين كابين: قد وأعت                                                     أوال ، فريق المراجعة، كما قالت ميجان، متاح للمراقبين.                        شكر 

أن أحد زمالئي، إيليزا أغوبيان، التي ستقف اآلن، أعتقد، كانت من الحاضرين ويمكن 

ولكن،  بصورة خاطئة. أن تقدم معلومات دقيقة ومحددة حول األمر، ألني ال أريد طرحه

 ويبدو أن إليزا ستأخذ الكلمة. نعم، هناك طريقة لتتمكنوا من المشاركة.

 

ا لك، لورين. إليزا آجوبيان:  .ICANNأنا إليزا آجوبيان من                  شكر 

                                           والطريقة التي يمكنهم المشاركة بها أوال ، لم  لذا، ففريق المراجعة منفتح على المراقبين.

 كما أن األرشيف عام لذا، يمكنكم قراءتها. ريد اإللكتروني على األعضاء.تغلق قائمة الب

 Adobeوعندما أعود إلى مقعدي، سأضع في عنوان الموقع المصغر في غرفة 

Connect.ومن حيث اإلصغاء الفعلي إلى االجتماعات  ، لذا، يمكنكم الوصول إلى هذا

لذا، يمكنكم سماع الشرائح  راقبين.والمتاحة للم Adobe Connectالتي لدينا في غرفة 

ولكنها  ومشاهدتها بالرغم من أن وظيفة الدردشة غير متوفرة للتفاعل مع األعضاء.

 ستكون جلسة مباشرة، لذا، يمكنكم سماع الحوار عند إجرائه.

 

م للغاية                                                                            بعد ذلك، ثاني ا يا أولجا، لإلجابة على سؤالك حول الدول النامية، فهذا موضوع مه لورين كابين:

ني، كما لك وسنتابع وضع التفاصيل في هذا الصدد. تم تحديده كشيء نريد التركيز عليه.

الجديد، بما في  gTLDقلت، ما نحن مهتمون به بالفعل هو طرح السؤال حول هل برنامج 

وإذا لم يكن األمر كذلك، فربما ما                                                     ذلك عملية الطلب، كاف  للسماح بمشاركة الدول النامية؟

 لذا، نحن ندرك هذه المشكلة بالتحديد. التوصيات التي يمكننا تقديمها حول هذه المشكلة.هي 

 

إن أمكنني أن أضيف إلى ما قالته لورين بسرعة شديدة، فأحد جوانب العمل األخرى،  ميغان ريتشاردز:

                                                                              التي لم أذكرها بسبب أني سأتطرق لها الحق ا، تتعلق بالمراجعة الحالية المنفذة على 

حول إجراءات الطلب، وإجراءات إعادة النظر كما يتم النظر في  gTLDنطاقات 
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ولذا، فهذا  .CCTونريد النظر في هذا في السياق المحدد لمراجعة  إجراءات الطعن.

ا من الدول النامية األعضاء في الفريق. يقدم لنا مساعدة إضافية.                                                             كما أن هناك بالطبع عدد 

 

ا. الرئيس شنايدر:  لدي ممثل إيران ومن ثم ممثل إسبانيا.       شكر 

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: ا جزيال  على ذلك التقرير الرائع.                        شكر                                       شكر 

  لدي تعليقان.

وهناك الكثير من  CCWGتمت مناقشة المشكلة المطروحة بصورة موسعة في       أوال : 

وأتساءل عما إذا كنتم الحظتم أو ستالحظون كافة هذه األمور  المواد بشأن هذه المشكلة.

سواء من التقرير أو لمكالمة أو التدوين أو من نتائج هذا، حيث أن هذا العنصر مهم للغاية 

ي خبرتي ف وقد أشرتم إلى قائمة األعضاء والقائمة المغلقة.        ثاني ا: ويساهم فيما نقوم به.

CCWG  ا و 25التي كان بها ويأتي الثراء من المشاركين غير  مشارك. 140       عضو 

 لذا، أعتقد أنه من األفضل أننا ليس علينا تحديدها باألعضاء وما إلى ذلك. األعضاء.

د وأعتق بجانب السماح بمزيد من المشاركة وعدم إغالق القائمة وفتح القائمة وما إلى ذلك.

لذا، أود الوصول إلى  أو العكس.أنه يجب عدم التهاون في الكفاءة بسبب عدد المشاركين 

ا. مزايا هذا الثراء بين وجهات نظر المشاركين غير األعضاء.        شكر 

 

 نعم، تفضل. الرئيس شنايدر:

 

 ويمكن أن يكون لدينا العدد الذي نريده من المراقبين. فقط للتوضيح، ال يوجد حد بالتأكيد. ميغان ريتشاردز:

قات ويمكنهم إرسال عدد التعلي                                    كما يمكنهم تقديم تعليقاتهم كتابي ا. ليست هناك أدنى مشكلة.

  وليس هناك حد مهما يكن. ويمكنهم تقديم الوثائق. كما يمكنهم المساهمة. الذي يريدونه.
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 كما أنه سؤال فقط حول وهذا ليس القيد الوحيد. ويتعلق التقييد بالحديث أثناء الدردشة.

ود كذلك، ال نقترح وج ت محدود للغاية ولدينا اجتماعات قليلة للغاية.الكفاءة، ألن لدينا وق

                            أوال ، ال يمكننا القيام بهذا. .CCWGأو  CWGنفس الكثافة والتعقيد الموجودة في 

  هذا جانب. وليس لدينا الوقت الالزم.

، إلى الحد الذي تكون فيها جوانب تتعلق CCWGوبالطبع، فيما يتعلق بكافة مواد 

ا.ب ا أيض                                                                             المنافسة وخيار المستهلك وحماية المستهلك، فسوف يتم النظر فيها جميع 

 

ا. الرئيس شنايدر:  إسبانيا.       شكر 

  

ا. ممثل إسبانيا:  gTLDوأود أن أسأل ما إذا كان الفريق سيراجع اللبس المحتمل في نطاقات        شكر 

ألعلى كما هو الحال مع الجديدة عند استخدم األسماء من حرفين قبل نطاق المستوى ا

ccTLD  لبعض الدول أو لبس عند استخدام االسم قبلTLD. .ا جزيال  لكم                  شكر 

 

ا. لورين كابين: ا مشكلة حددناها بالفعل.       شكر  ، وحيث أننا فقط في بداية العملية                                              لذا، فاللبس يعتبر قطع 

ناقشها بشأن سن فقد توصلنا إلى مستوى التفاصيل فيما يتعلق بالضبط بالمشكالت التي

 اللبس. ولكني أقدر تحديدكم ذلك بحيث يمكننا إدراك األمر.

 

ا. الرئيس شنايدر:  المملكة المتحدة.       شكر 

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل المملكة المتحدة: ا لكما ميجان ولورين على تقديم المستجدات.                        شكر   أنا أتابع                                              وشكر 

ولذا، تعتبر المعلومات المقدمة  اجعة المهمة هذه.للغاية، علي االعتراف بذلك، عملية المر

 ولدي ثالثة أسئلة لطرحها. مفيدة للغاية بالنسبة لي.



 GAC ARجلسات عصر األحد لـ –مراكش 

 

 76من  8صفحة 

 

ولكن هل هذا متوفر  ربما فاتني األمر. أول هذه الموضوعات هي الدراسة االقتصادية.

  أو ما هو التقدم الذي نسمعه حول هذا؟ بالفعل اآلن؟

 GACوكما تتذكرون، كانت  الطلبات المستندة إلى المجتمع.                          كان سؤالي الثاني متعلق ا ب

حجمها مناسب للمشكالت التي واجهها المتقدمون، المستندة إلى المجتمع، وخاصة مع 

تقييم أولوية المجتمع، وكيف يبدو اإلثبات بعدم النجاح إلى حد رضا أو توقعات المتقدمين 

 بة للغاية ألنها لم تعتبر كمجتمعات.وقد توصل البعض إلى عمليات مزاد صع بالتحديد.

 أرجو ذلك. ؟CCTلذا، فهل هذه هي قائمة المشكالت لمراجعة 

كان سؤالي الثالث حول موضوعات العالمة التجارية، وآليات حماية الحقوق وما إلى ذلك 

وكيف تتداخل عملية المراجعة مع عملية وضع  لقد ذكرت ذلك. .PDPوالتي تمثل موضع 

ا، إذا كان هناك الكثير  ول آليات حماية الحقوق، فهذا هو السؤال الذي لدي.السياسات ح                            عذر 

ا. ولكن سيفيد للغاية تعليقكم على كل من هذه العناصر الثالثة. ألتطرق له.        شكر 

  

فاألمر بهذا الحجم  .CCT                                                حسن ا، بالنسبة للدراسة االقتصادية، لم أحضر دراسة        حسن ا. ميغان ريتشاردز:

ولكني متأكد أن إليزا آجوبيان يمكنها تقديم العنوان الدقيق والمرجع للمراجعة  لشيء واحد.

على أي حال، ستقدم لنا إليزا التفاصيل الدقيقة في ثانية والمرجع  العالية المنفذة بالفعل.

ا أمر سننظر لذا، هذ .GACالدقيق وربما توفره إلى توم ديل، الذي سيضعه في قائمة 

لنسبة بعد ذلك، با فيه بمزيد من التفاصيل للمراجعة بتفاصيل أكثر لنتائج هذه الدراسة.

                                                                                   للطلبات المستندة إلى المجتمع، هذا بالطبع شيء سيتم النظر فيه، جزئي ا، كما قلت، فيما 

ود جهل كنت مناسبة بما يكفي لو يتعلق بعملية الطلب ككل، والجوانب المتعلقة بالمنافسة.

كذلك، هل  جمعية مستقلة من المتقدمين من المجتمع مقابل المتقدمين من خارج المجتمع؟

ك، كذل القيود والتقييدات حول المتقدمين من المجتمع مناسبة والزمة ومفيدة ما إلى ذلك؟

إلى أي درجة دعمت هذه وشجعت على وطورت المنافسة وخيار المستهلك وحماية 

إلى أن هؤالء المتقدمين من المجتمع كان عليهم في بعض الحاالت ويرجع ذلك  المستهلك؟

لذا، فهذا  أن يكون لديهم مجموعات ضمانات أو مخصصات أخرى مدرجة في طلباتهم.

 بالتأكيد أمر سننظر فيه.
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، أحد المشاركين في المجموعة، قد تكون اثنين ولكن PDPبعد ذلك، فيما يتعلق بعملية 

بالتأكيد واحد، هي أحد خبراء حلول العالمة التجارية وحل النزاعات المتعلقة بها والنظر 

كما أن هذا مجال واضح  .TLDفي التداخل والتفاعل بين العالمات التجارية ونطاقات 

  ن التفاصيل.ستنظر فيه مجموعة المنافسة وخيار المستهلك بمزيد م

 فنحن ولم نحصل على أي إجابات بعد. مع ذلك، كما قلت في البداية، نحن نبدأ فحسب.

وهذه بعض الجوانب التي سننظر  ننظر في المواطن التي علينا التركيز عليها بالفعل.

ا. وإليزا، هل تمانعين بتقديم مراجع محددة؟ فيها.        شكر 

 

وقد نشرت دراسة المرحلة األولى في  .ICANNا إليزا آجوبيان من أن يسعدني ذلك. إليزا آجوبيان:

ا. Adobe Connectالربيع السابق، ووضعت فقط رابط إلى األمر في دردشة         أيض 

فاألمر يتعلق بتقييم المرحلة األولى لآلثار التنافسية  والعنوان الكامل طويل إلى حد ما.

المرحلة الثانية، فقد قصد بها بالفعل متابعة  أما دراسة الجديد. gTLDالمرتبطة ببرنامج 

لسنة واحدة لمعرفة ما إذا كانت المقاييس المحددة المدرجة في التقرير األول قد تغيرت، 

ما أننا ك ونحن نتوقع نشر هذا في الربع الثالث من العام الحالي. عند تغير اتجاه البوصلة.

 ال نزال نعمل على نطاق العمل.

 

ا جزيال  لكم. :الرئيس شنايدر  نعم سيدي، ممثل باكستان. يمكنني أخذ سؤال واحد آخر. أي شخص؟                 شكر 

 

وأقعد جهود مجموعة العمل للحد من اللبس فيما يتعلق  معكم افتخار شاه من باكستان. ممثل باكستان:

  كما أن لدي سؤال آخر فيما يخص العمل. الجديد. gTLDبطرح نطاق 

هي السنة المتوقعة لبرنامج الطلب الجديد، والثاني ما إذا كانت سؤالي األول هو ما 

ICANN  ستراجع أو تعدل وثيقةDAG  بشأن برنامجgTLD .الجديد للمستقبل  
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أما األخير فهو ما إذا كانت الدراية، كما قال زميلي، على وجه الخصوص ببرنامج 

gTLD .خارطة الطريق للتوعية  وما هي الجديد مهمة للغاية، خاصة في الدول النامية

ا ألنها أحد مكونات العامل الرئيسي التي ستقلل من كافة حاالت اللبس في البرنامج                                                                                 نظر 

ا جزيال  لكم. فيما يتعلق بمشكالت اإلنترنت.                  شكر 

 

ا على السؤال. لورين كابين: وكما قلنا،  وسأبدأ بآخر سؤال. وأتمنى أني أفهمه بصورة صحيحة.                  شكر 

وال زلنا في مرحلة البدء، كما  للغاية بالمشكالت ذات الصلة بالدول النامية. نحن مهتمون

ا، لذا، ليس لدينا خارطة طريق دقيقة.                                                            أكدت ميجان وسأؤكد أيض 

 أعتقد أني سمعتك تتحدث عن وقت العمل، وهو المجدول له اآلن أن يحدث خالل سنة.

في هذه النقطة سنهدف إلى الوصول وقد يستغرق هذا فترة أطول بقليل، ولكن على األقل 

ا سؤالك. إلى التوصيات خالل سنة. ربما كان يمكن                                           بعد ذلك، أعتذر، لكني لم أفهم جيد 

 --أن 

 

 gTLDأعتقد، بينما ربما ال يكون تفسيري للسؤال الثاني، ما هي تداعيات أي جوالت  ميغان ريتشاردز:

في هذه الدراسة يحظر أو يحد من أي وال شيء  مستقبلية، فهذه كيفية تفسيري لألمر.

ا في  جديد. gTLDجولة                                                               كذلك، نتوقع بالطبع أن تكون نتائج هذه الدراسة عامال  محدد 

ألننا ال يمكننا االنتقال إلى جولة أخرى دون  وهذا أمر واضح. جديد. gTLDأي جولة 

 إذن هذا جانب واحد. معرفة نتائج الجولة الحالية.

ا، وهو مهم  كذلك، أضيف إلى ما ا واحد                                                               قالته لورين فقط حول جانب الدول النامية أمر 

لذا،  للغاية من وجهة نظري، هل دور وتأثير أسماء النطاقات الدولية وكذلك تعدد اللغات.

هل تعتبر النصوص المختلفة بلغات مختلفة بالفعل أحد العوامل المهمة للغاية الختيار 

ا للمنافسة. المستهلك. ا.فهذ                 وأيض                                    ا أحد األمور التي ننظر فيها أيض 
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ا، هذا أحد األمور التي ربما يهتم بها ويستخدمها العديد منكم المرتبطون أو                                                                             أيض 

ا هي  الوطنية. ccTLDالمشاركون بنشاط في نطاقات                                     وأحد األمور التي ننظر فيها أيض 

وما إذا كانت مقارنة، وإلى أي درجة تتداخل  gTLDمقابل سوق  gTLDتأثير نطاقات 

ا. بجانب وجد المنافسة بينها وما إلى ذلك.                                             لذا، فهذه بعض الجوانب التي ننظر فيها أيض 

 

ا. الرئيس شنايدر: إذا لم يكن هناك، فأود أن أوجه الشكر للممثلين  هل ثمة أسئلة أو تعليقات أخرى؟       شكر 

                                         ماع منكم أكثر في تقرير موضوعي تمام ا حول ، ونتطلع للسCCTفي فريق مراجعة 

لذا، أتمنى  في وجود هذا التقرير. GACأعمالنا، وأعتقد في االجتماع التالي، عند رغبة 

ا القوة والتوفيق في هذا العمل المهم. ا جزيال  لكم.                                              لكم جميع   .الرجاء التفضل بالحديث                 شكر 

 

رأيكم أو تفكرون في شيء ما بين اآلن وعصر األربعاء، للتذكرة، إذا كنتم ستغيرون  ميغان ريتشاردز:

لذا، يمكنكم العودة  عصر األربعاء. 5:15حيث يوجد االجتماع العام الكامل الساعة 

 وطرح سؤال جديد ومختلف.

 

 مع الشراب في أيدينا. ، فسنعود، ال تقلق.5:15لذا، في حالة االنتهاء من البيان بحلول  الرئيس شنايدر:

ا جزيال  لكم. سوف ننظر في هذا األمر. وربما ال. ربما،                  شكر 

في جدول األعمال الذي تم نشره إال أن هناك تغيير في  10لذا، كان هذا هو البند رقم 

جدولنا بسبب االجتماع الوزاري األفريقي التي ستحدث بعد الظهر، مع زميلنا من المغرب 

                                                 بناء  على ذلك، سنناقش االستعدادات لالجتماع الوزاري  الذي عليه حضور االجتماع.

ا.                                 رفيع المستوى الذي سينعقد غد 

ا جزيال  لكم. بهذا، سأترك الكلمة لزميلي من حكومة المغرب.                  شكر 
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                                     أوال ، أعتذر لطلب هذا التغيير في جدول                                         شكرا  لك سيادة الرئيس، على هذه المقدمة. ممثل المغرب:

هذا البند الجوهري، أي استعداداتنا لالجتماع الحكومي رفيع المستوى األعمال لمناقشة 

  وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للغد، وأسلوب العمل وما إلى ذلك.

ولكني  .55رقم  ICANN                     مرحب ا بكم في اجتماع                                     لذا، أود الترحيب بكافة الحضور أوال .

ا باالجتماع الحكومي رفيع   المستوى الثالث الذي ينعقد هنا في مراكش.                                          علينا الترحيب أيض 

النسبة لذا، فب فقد اقترب موعد الربيع. كما أننا سنستقبل في غضون بضعة أيام الربيع.

ا،                                                                                لمن لم يعرف منا، أو لديه معرفة محدودة بنا وال يعرف هذا االجتماع الحكومي تمام 

  البيانات.أو نقدم قليل من  سنوضح القليل حول البيانات األساسية.

، 2012في تورنتو في أكتوبر  ICANN 45انعقد أول اجتماع وزاري في اجتماع 

أما االجتماع الوزاري  وكان السيد مارتن مورجان من كندا هو مضيف هذا االجتماع.

وكان مضيف المناسبة هو إد فايزي من المملكة  2014الثاني فقد انعقد في لندن في 

ا  د منا حضروا هذا االجتماع.وأعتقد أن العدي المتحدة.                               وكان هذا االجتماع الثالث جزء 

  من العملية.

في هذا الصدد، أود أن أذكركم أن هذه االجتماعات تسمى عادة االجتماعات الحكومية 

، فريق مراجعة المسؤولية ATRT1رفيعة المستوى وهي ناتجة عن توصية من فريق 

 ICANNكذلك، يجب أن يعمل مجلس  صر.، المعروف عادة باالسم المخت1والشفافية 

على زيادة الجهود لتعزيز دعم الحكومات كما يجب أن يسعى المجلس إلى مزيد من 

مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى  ICANNالطرق التي يمكن أن تشارك فيها 

  للمشاركة في المناقشات الالزمة حول السياسة العامة فيما يتعلق باإلنترنت.

استعراض هذه التوصية، لدينا االجتماعات الحكومية رفيعة المستوى المستقلة لذا، عند 

ومع ذلك، ال تزال هناك مبادرة جارية وميثاق لمساءلة  المعتادة. GACعن أنشطة 

ICANN.  خاصة عندما يتعلق بأعمالنا فيGAC.  لذا، نحن هنا في مراكش للوفاء

رأس معالي الوزير موالي حفيظ العلمي في هذا الصدد، سيت بمتطلبات هذه المناصب.

                                                           من الغرب، والملتزم تمام ا بحوكمة اإلنترنت بصفته مسؤول عام.
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كما  وأود نشره على الشاشة. لذا، إن أمكن، أود مشاركة الجدول الزمني لهذا االجتماع.

 توبر.كيمكنكم تذكر أننا ناقشنا جدول األعمال األولي عندما التقينا آخر مرة في دبلن في أ

وأود  .GACوقد اتفقنا على وجود أو عقد اجتماع حكومي مليء في استعراض نصيحة 

أن أشكر كافة الزمالء على مساهماتهم البناءة خاصة الرئيس ونوابه الذين ساعدوني في 

 االنتهاء من هذا المشروع بعد عدم مراسالت عبر البريد اإللكتروني والمؤتمرات الهاتفية.

ى هذا البرنامج التعامل مع االجتماع الحكومي رفيع المستوى وكذلك مع كما يتعين عل

 .IANAحيث تتعلق بانتقال  GACوخاصة في  ICANNالمبادرات اإلستراتيجية داخل 

ا، وهو                                                                               وكما يمكنكم أن تروا، فستركز أول جلستين على هذا الموضوع المهم لنا جميع 

ضمن إطار عمل  ICANNمساءلة بجانب تعزيز  IANAنتائج انتقال اإلشراف على 

ICANN .الجديد  

خالل الجلسة األولى، سيكون توماس شنايدر أحد المتحدثين باإلضافة إلى فادي شحاده، 

، باإلضافة إلى السيد الري ستريكلينج، األمين المساعد ICANNالمدير التنفيذي في 

 لالتصاالت والمعلومات وإدارة االتصاالت والمعلومات الوطنية في الحكومة األمريكية.

سيكون رئيسنا  .ICANNبعد ذلك، ستكون هناك جلسة ثانية تركز على تعزيز مساءلة 

وأهمية مشاركة  ICANNي توماس شنايدر أحد المتحدثين وسيتناول دور الحكومات ف

بعد ذلك، سيقدم الدكتور ستيف  .ICANNالسياسة العامة في عمليات تطوير سياسة 

ا إلى عرض من نواب ICANNكروكر، رئيس مجلس إدارة  ا وسيستمع أيض                                        ، عرض 

 الذي شرفنا بحضوره أمس. CCWGرئيس 

 .gTLDطاقات عالوة على ذلك، سنناقش بعد استراحة الغداء على السياسة العامة ون

، ICANNوفي هذا الصدد، سيلقي السيد أكرم عطا هللا، رئيس قسم النطاقات العالمية في 

  الجديد. gTLDالجديد وجولة نطاق  gTLDوستحدث عن تنفيذ برنامج  الكلمة الرئيسية.

وكما قد أتذكر، فقد  بعد هذا، ستكون هناك جلسة حول أسماء النطاقات في الدول النامية.

بعد ذلك، سيتحدث السيد طارق كامل،  زت العديد من الوفود أهمية هذا الموضوع.أبر

ا، أثناء هذه الجلسة وسيتناول أو يتحدث عما تقوم به  بهدف  ICANN                                                                   الذي تعرفوه جميع 

ا مع جهود  من حيث زيادة  ICANN                                                       التغلب على المعوقات في المشاركة وسيتعامل أيض 

 .ICANNق األمر بموضوعات الوعي وبناء القدرات أو كما يتعل
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عقب ذلك، سيكون هناك عرض مشترك من الرؤساء المشاركين في مجموعة عمل 

ا، ستكون لدينا جلسة ختامية، وملخص كما سيكون هناك تقرير  المناطق المهمشة.                                                              وأخير 

 وسيتولى السيد العلمي مسؤولية التقرير وسيتم نشره في األيام التالية. حول االجتماع.

ن ول يقدم توم وزمالئه مساهمة كبيرة في صياغة هذا التقرير أو المساعدة في ذلك.كما س

بل سيلخص ويعرض أبرز نقاط االجتماع الحكومي  يكون التقرير وثيقة قابلة للتفاوض.

 رفيع المستوى، وسيتم نشره على مسؤولية الرئيس وحده.

رة وتفاعلية حول مختلف كما ذكرنا في دبلن، أصر الوفد المغربي على عقد مناقشة ح

                                                          ومع ذلك، يمكن أن نعقد أيض ا جلسة للوزراء للتعبير عن وجهات  الموضوعات والمشكالت.

 وسيتوفر لكل وفد ثالث دقائق إللقاء كلمته. نظرهم حول مختلف الموضوعات محل االهتمام.

ا ولدين كما سيكون لدى أوالف جرسه الذي يقرعه لتذكير األشخاص بالوقت المخصص لهم.

  قائمة بالوزراء والمشاركين، وقد خصصنا الوقت بحيث سيكون للجميع فرصة إللقاء الكلمة.

ا لكل                                                                                    من ناحية الخدمات اللوجستية، حيث أننا مقيدون إلى حد ما بالمساحة، فسنخصص مقعد 

كذلك قد يجد أعضاء الوفود  ومن ثم، يوجد مقعدان لكل وفد. وفد باإلضافة إلى مقعد آخر.

ألخرى قاعة إضافية حيث ستوجد مزيد من المقاعد للوفود األخرى على الجانبين األيمن ا

وسنرى أننا  وليس لدي العدد الدقيق للمقاعد لكن أوالف قد يساعدني. واأليسر من القاعة.

ا باإلضافة إلى  35كما سيكون لدينا  حكومة. 90         ممثال  من  185سيكون لدينا                     وزير 

وهذه هي جهود المغرب لتنظيم  .GACمنها ليست أعضاء في  4ة، ومنظمة غير حكومي 22

كما سنستضيف السفراء الذين  هذه الجلسة والتأكد من إمكانية حضور المشاركين لالجتماع.

كذلك، سيوجد العديد من الحضور، وسيكون القيد الوحيد  سيشاركون الوزراء في االجتماع.

                          لذا، رجاء  دعونا نتأكد من  لمخصص لكلمة كل وفد.هو المقاعد المخصصة لكل وفد والوقت ا

وإن أمكنني سيادة الرئيس، فأود إضافة اثنين من  وجود مقعد للجميع وإمكانية إلقاء الكلمة.

ا، بعد  التعليقات حول االجتماع الحكومي رفيع المستوى.                                       وسيبدأ االجتماع في العاشرة صباح 

من ناحية  .ICANN                      ذي يبدأ رسمي ا اجتماع ال ICANN 55االحتفال االفتتاحي الجتماع 

ا وسيكون علينا االنتقال من قاعة إلى  8:30أخرى، سينعقد االحتفال االفتتاحي في                                          صباح 

في هذا الصدد، سيكون لدينا بطاقات أسماء  وسيجلس الوزراء في المقاعد األمامية. أخرى.

  جتماعات الحكومية السابقة.المستخدمة في اال GACتوضح أسماء الوفود، وسنتبع إجراءات 
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ا لتسهيل وصول الوزراء                                                                              لذا، ما أقترحه رجاء ، البحث عن عضو الوفد والحضور مبكر 

وهل يمكنني أن أطلب من الزمالء  وسيحمل السادة الوزراء دبوس وشارة. إلى القاعة.

 السترجاع المعلومات والدبوس. GACالتواصل مع أمانة 

 وأرى أن جوليا أرسلت الدعوات أمس. يستضيف غداء للوفود.كما سيعقد السيد العلمي و

ا. كما سيكون لدينا حافلتين لمغادرة                                               وسيكون هناك عشاء باستضافة السيد العلمي أيض 

 وليس لدي أي معلومات أخرى في هذا الصدد. هذا المساء. 19:15الفندق في 

لم يكن لدى أوالف أو توم أي  بهذا، أعتقد أننا انتهينا من المستجدات حول االجتماع إذا

 معلومات أخرى.

بعد مقدمة الوزير، سنستضيف نائب الوزير من كندا الذي استضاف أول اجتماع حكومي 

ا السيد إد فايزي الذي استضاف                                                                          رفيع المستوى في تورنتو وبعدها، سنستضيف أيض 

لوفود، مما وأنا أعتمد على مرونة كافة ا االجتماع الحكومي رفيع المستوى في لندن.

ا. GACسيؤدي إلى نجاح هذا االجتماع، وليس فقط  ا الوزير العلمي غد        شكرا                               بل أيض 

                    جزيال  على اهتمامكم.

 

لذا، قبل أن تنتقل الكلمة إلى أوالف، أود التهنئة وشكر حكومة المغرب على التزامها  توماس شنايدر:

ا أن هذا أحد التحديات ومن ال والجهود المبذولة لتنظيم وعقد هذا االجتماع.                                     واضح لنا جميع 

عتبر كل وبالطبع، ي حيث يتمثل أحد التحديات الرئيسية في تنظيم هذا االجتماع. الرئيسية.

ا للغاية. لذا، نعرف أن هناك الكثير من العمل والكثير من الخدمات                             ما نناقشه هنا مهم 

ضاء، والكثير من التحديات اللوجستية ذات الصلة بسبب عدد الوزراء والمشاركين واألع

التي ربما ال ترونها في البداية ولكن عندما نقترب من االجتماع، ستدركون وجود الكثير 

وأود أن أشكر وأهنئ ممثل المغرب على التعاون واألعمال  من األمور التي يجب ترتيبها.

 ، مع الرؤساء ونواب الرؤساء وكافةICANNوفي  ACAGالمنجزة مع العاملين في 

 المشاركين في المؤسسة.
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ا عنق زجاجة في باب الدخول  .GACأود أن أقول شيء ما ألعضاء  أولوف نوردلينغ:                                           وسيكون لدينا غد 

وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم، لكني أود  ألن هناك الكثير من األشخاص القادمين.

ا بحيث يمكن للجميع الدخول                                                                           منكم الصبر والتفهم وربما أطلب بعض المساعدة أيض 

وسيكون المكان شديد االزدخام، ولكني  حيث سيكون هناك الكثير منا. بصورة مناسبة.

ا جزيال  على تفهمكم. أعتمد على مساعدتكم لترتيب األمر.                         شكر 

 

ا جزيال  لكم. الرئيس شنايدر: وعلينا أن نساعد الجميع في  أعرف أنه سيكون ثمة بعض األسئلة.                 شكر 

                                              األمور اللوجستية، فنحن نعرف ذلك ونشكركم جزيال .

 

أود فقط توضيح الطريقة التي تستخدمونها عندما تود الدولة في تقديم بعض المعلومات  ممثل إندونيسيا:

ا في  مهما يكن؟ أو البيانات أو ا صباح                                                         هل علينا التسجيل أو يمكننا فقط المشاركة غد 

 االجتماع رفيع المستوى؟

ا.         شكر 

 

ا جزيال  لممثل إندونيسيا. رضوان حسيني: لذا، أعتقد أن هناك قائمة مهنية موجودة بالفعل، لكن خيار                              شكر 

واصل مع األمانة للتسجيل لكني أشجعكم على الت فتح باب الدخول للوفود يكون هناك.

بحيث يكون لدى الوزير فكرة واضحة حول عدد األشخاص المشاركين وكيفية إدارة 

 ويتعين علينا القيام بذلك. الوقت بصورة خاصة بسبب أن مخاوف الوقت مهمة للغاية.

ا، وثالث دقائق لكل وفد. 93لدينا  أ أننا سننته ويمكنكم تخيل ذلك.                           وفد   ي                           لذا، لست متأكد 

ا. في السادسة. ا جزيال  لكم. لذا، فهذه رسالتي إليكم.             لست متأكد                   شكر 

 

ا. الرئيس شنايدر:  أولوف.       شكر 



 GAC ARجلسات عصر األحد لـ –مراكش 

 

 76من  17صفحة 

 

 

                                                                                سيكون هناك، كما ذكرت سابق ا، بطاقات باسم العائلة لرئيس الوفد والتي يمكنكم رفعها  أولوف نوردلينغ:

 لتوضيح رغبتكم في الحديث.

ا.         شكر 

 

ا. در:الرئيس شناي أذكركم فقط أن المضيف دعا لذلك فقط، أو هناك العديد الذين أشاروا فقط إلى        شكر 

نيتهم في الحديث في فترة محددة، وفقط لدعم ما قاله رضوان، فاألمر أساسي إلدارة 

الوقت بأفضل صورة ممكنة نعرف للتقدم، وأتمنى أن يكون لدينا القليل من الوقت ليس 

ا لنقاش تفاعلي.للبيانات فقط بل أ                    يض 

ينا فهو خيار عل                            ومن ثم ال يصبح األمر إلزام ا. ولستم ملتزمين بالتأكيد ببيان لكل وفد.

 اتخاذه.

ا.        شكر 

 أسئلة أخرى. 

 تركيا. 

 

أفهم أن الحافالت ستغادر هنا، ولكن هل ستعود إلى  لدي سؤال حول عشاء المساء. نعم. ممثل تركيا:

 هل توجد أية تفاصيل بهذا الشأن؟ وفيد إلى الفندق؟هنا أم تعيد ال

ا.         شكر 

 

 وأعتقد أن الحافلة يجب أن تعود هنا. .ICANNأعتقد ذلك، لكن علينا التأكد من فريق  رضوان حسيني:

 ولكني سأعيد التحقق وأعود إليك. نعم، بالتأكيد.
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ا لك رضوان. الرئيس شنايدر:                 شكر 

 ممثل المملكة المتحدة. هل توجد أي أسئلة أخرى؟ 

 

وقد كنا المضيف  أثني فقط على رضوان وفريقه بالكامل على العمل الذي قاموا به. ممثل المملكة المتحدة:

                                                               السابق، كما قلتم، وهذا مقدار هائل من العمل، كما أوضحتم سابق ا.

االجتماع الحكومي رفيع المستوى لذا، من المقدر للغاية أن الغرب تقدمت الستضافة 

لذا، أود فقط أن أعبر عن تقدير الكبير، وهو يخدم المجتمع  الثالث والذي ينعقد كل سنتين.

 ككل كما أوضحتم بفعالية شديدة لعقد االجتماع. ICANNوعملية 

وأنا أتحدث نيابة عن الوزير الذي وصل  لذا، أقدر كافة األعمال، ونتطلع بشدة للمشاركة.

ا بالتأكيد.م ا مساء اليوم، لذا، سيفوت العشاء، ولكنه سيكون هناك غد                                                                        تأخر 

ا جزيال  لكم.                   شكر 

 

                        شكرا  لك مارك على لطفك. رضوان حسيني:

ا جزيال  لكافة المساعدات والنصائح التي قدمتموها لي من حيث                                                                             وأود أن أشكرك شكر 

 االستعداد لهذا االجتماع.

لذا، أشكرك مرة أخرى على كافة  ارك مفيدة للغاية لي وساعدتني.لذا، فقد كانت نصائح م

النصائح، وأعتقد أنه من الجيد البقاء هنا لالستضافة التالي لالجتماع الحكومي رفيع 

المستوى التالي للتواصل مع السابقين بهدف ضمان نجاح االجتماع وتحسين هذه الممارسة 

  ككل. ICANNوداخل  GACداخل 

ا.                           شكرا  لك مرة أخرى يا مارك.لذا،          شكر 
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ا. الرئيس شنايدر:        شكر 

 إيران.

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران:                         شكر 

 أشكر )غير مسموع( واإلدارة المغربية أو الحكومة على التعامل بكفاءة في هذا.

                                                                               كما أعتقد أن االجتماع األخير أو الذي سبقه كان فعاال  للغاية والفضل يرجع لسعادة إد 

ا، فقد وضع بطريقة  فايزي الذي أجرى هذا االجتماع بمهارة شديدة.                                     وإن كنت أتذكر جيد 

أو أخرى قيود ضمنية على مدة الباين من أجل السماح لآلخرين الذين يريدون كما ذكرت 

ويرجع ذلك ألن األشخاص في البداية سيكون لديهم بيانات  امات.عدم وجود أي التز

 ثانية وما إلى ذلك. 20وعندما نصل إلى النهاية سيكون لدينا  أطول.

لذا، لدي هذه الخبرات في أماكن أخرى بحيث ربما سيكون من المفيد أن يذكر الوزير 

ع مكننا االتفاق على وضالموقر ذلك بسبب الفعالية من حيث الوقت وقيود الوقت وربما ي

وإذا أراد البعض أكثر من ذلك، فيمكن نشره في الوثيقة وما  بعض القيود على البيانات.

مع ذلك، يجب تقييد البيانات المقدمة، ربما لتنفيذ هذا العمل للجميع، بشيء ما  إلى ذلك.

وربما ذكر أن  وهذا هو اإلطار الزمني الذي يمكن للوزير تعيينه إلتاحة الفرصة للجميع.

كما يجب أن يكون حول النقطة  الغرض من هذا ليس حوكمة اإلنترنت، ليس هذا وذاك.

                                              وإلتاحة هذا، فأنا متأكد أنه سيكون فعاال  كاآلخر.

ن وأنا متأكد أن هذه ستكو لكني بالنسبة للنقطة األخرى، فقد كانت السابقة فعالة للغاية.

ا كالنقطة األخرى، إن لم ت  كن أفضل.                                  فعالة أيض 

ا.         شكر 
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ا جزيال ، لممثل إيران. رضوان حسيني:  نعم، لدينا هذه المخاوف حول كيفية إدارة الوقت.                          شكر 

ا. ولكن لألسف كان برنامج االحتفال االفتتاح                                          لقد أردنا بدء االجتماع في التاسعة صباح 

لذا، سيمثل هذا أحد  في نفس الوقت، لكنا نقلناه إلى العاشرة. ICANN 55الجتماع 

ا  التحديات الكبيرة للغاية للوزير.                                                 ويصر الوزير على هذا في التعليقات االفتتاحية غد 

 بهدف السماح لكافة الوفود بالحديث.

مع ذلك، كما تعرفون، للحديث بصراحة، األمر حساس للغاية فيما يتعلق بدعوة الوزراء 

لذا، فهذا سبب  عهم من التعبير عن موقفهم.القادمين من كافة أنحاء العالم إلى مراكش ومن

دعوتي للتفهم ومحاولة اإلخطار وشرح الدقائق الثالث لرؤساء الوفود، فاألمر مناسب، 

لكننا سنفضل وجود بعض األسئلة المباشرة إلى أعضاء اللجنة، ألن هناك ثالثة أو أربعة 

 أعضاء في كل جلسة.

ل وجود هذا النوع من الحوار التفاعلي بين لذا، يمكن ألحد الوفود طرح األسئلة، ونفض

                                   كافة الوفود بدال  من البيان الوطني.

ولكن مرة أخرى، ال يمكننا منع الوزير من الحديث، ولكننا نبذل قصارى جهدنا إلدارة 

 الوقت.

ا جزيال  لكم.                  شكر 

 

ا. الرئيس شنايدر: أ حول الوقت الالزم       شكر  للعرض، وكنا نحاول                                                   وفقط كإضافة، كان لدينا نقاش أيض 

لذا، لن تكون  الوصول إلى أدنى وقت يمكننا أن نوضح خالله بصورة معقولة أي أمر.

 هذه عروض لنصف ساعة.

وسأقدم بالفعل مقدمة وليس أكثر ألننا نريد توفير  وسأتحدث باختصار شديد. هذه مقدمة.

ذا ني طوال الوقت، لالوقت للممثلين رفيعي المستوى للحديث وأنتم ال تحتاجون، تسمعو

 ال تحتاجون لسماعي أثناء االجتماع لفترة طويلة.

ا.         شكر 
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 أية أسئلة أخرى؟ 

 ممثل أوكرانيا.  

 

ا لك ممثل المغرب على هذه الفعالية اللطيفة، وعلى الدعوة.        مرحب ا. ممثل أوكرانيا: هل أنتم متأكدون                                                             شكر 

 الفعاليتين؟من أن كافة الوفود تلقت دعوة لكال 

ا.         شكر 

 

أعتقد أن جوليا نشرت الدعوة أمس، وسيكون ذلك فقط لرئيس                         شكرا  جزيال  على السؤال. رضوان حسيني:

 وهذا هو ردي. لذا، فهو شخص واحد بالفعل من كل وفد. الوفد.

ا.        شكر 

 

ندعوكم ويمكنكم التحقق مما إذا  ربما لم يتلقى الجميع دعوة ألية أسباب، جوليا، ومن ثم، الرئيس شنايدر:

كانت هناك بعض مواطن الضعف، وبعض األشخاص غير المتواجدين أثناء توزيعها، 

 لذا، فنحن متأكدون من وجود دعوة لدى الجميع.

 نشكركم على السؤال. 

 هل ثمة أسئلة أو تعليقات أخرى؟

خمس مرات،  تم اختصارها وهل تمت صياغة كافة الخطابات؟ هل كل شيء واضح؟

 لذا، فلدينا دقيقتان ونصف؟

 ] ضحك [ 

 هل الجميع مستعد؟ 
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                                                                                    إذا كانت لديكم أية أسئلة الحق ا، ال تترددوا بالطبع في سؤال أي منا، سواء كان من الفريق 

المضيف أو األمانة أو أنا، أي من يكون، ألن هناك بعض المفاجآت حول األمور التي لم 

ا أن نتحلى ببعض المرونة.ل نتمكن من توقعها. ا، علينا جميع  ننا ولك                                                          ذا، فكما قلنا جميع 

ا، وهو األمر الذي يجب أن يكون. كما يجب أن يكون هناك حوار                                                  نتطلع لحوار جيد غد 

يساعدنا على فهم ومساعدة الممثلين رفيعي المستوى على فهم المشكالت بصورة أفضل، 

 ء األخرى والمواقف والمخاوف بصورة أفضل.باإلضافة إلى المساعدة في فهم كل اآلرا

 ويجب أن يكون هناك مواجهة أقل، ولكن حوار موجه بالتفاهم.

إذا لم تكن هناك أية أسئلة أو تعليقات أخرى، فعلي النظر في هذه الورقة اللطيفة لمعرفة 

ألن                                                                      وأعتقد أنه وقت استراحة القهوة، وهو ما قد يكون أطول قليال  من المتوقع، ما يلي.

ويقدم لنا هذا بالفعل استراحة قهوة طويلة إلى حد  في الرابعة. GNSOلدينا اجتماع مع 

ا استخدامها لالستراحة الحتساء القهوة وبصورة خاصة                                                                                 ما، التي أعتقد أننا يمكننا جميع 

للحديث مع بعضنا البعض ومحاولة العثور على طرق للتقدم في المشكلة التي نناقشها 

 الساعات الماضية وأمس.إلى حد ما في 

ا.                      شكرا  جزيال  لك رضوان. واآلن استراحة القهوة. ا جزيال  لكم جميع                          شكر 

 

 ] استراحة الحتساء القهوة [

ولدينا جلسة خاصة اآلن، وهي                             مرحب ا بالعودة غلى االجتماع.                      رجاء  تفضلوا بالجلوس. الرئيس شنايدر:

والجديد هو أن لدينا  في كل اجتماع. GNSOعادة رائعة بأن نجتمع مع الزمالء من 

ا  لذا، ال أريد أن ينقضي الوقت بسرعة. .GNSOفريق جديد في                       وسأنقل الكلمة سريع 

ا. إلى جيمس لتقديم نفسه وفريقه.        شكر 

 

ا لك، توماس. جيمس بالديل: مرة أخرى، على الترحيب بنا لزيارة يوم  GACوأوجه الشكر إلى                  شكر 

منذ  GNSOهناك فريق جديد اآلن وفريق قيادة لمنظمة  محق يا توماس. وأنت األحد.

  آخر اجتماع لنا في دبلن.
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ا من دائرة أن وقد التقيت ببعضكم، ربما ليس الكثير منكم عبر السنوات. أنا جيمس بالديل.

 السجالت.

وهناك نائب رئيس من أحد الجهات غير  .GNSOولدينا اثنان من نواب الرئيس في 

ا. المتعاقدة هناك في المؤخرة.   إنها ترفع يدها. ها هي. إنها هيذر فورست.       عذر 

 ال أعرف، ها هي. وهي دونا أوستن. ولدينا نائب الرئيس اآلخر هنا من الجهة المتعاقدة.

، دونا. ا لك   ويمكنك القدوم واالنضمام إلينا، إن كنتم تريدون ذلك.                 شكر 

وبعدها، بالطبع، نتابع مع ماسون كول كجهة االتصال مع  أو يمكنكم التحلي بالهدوء.

GAC .الذي تعرفونه بالفعل ومعتادون على التعامل معه 

بصورة  GNSO                                                                  وأعتقد الحق ا أننا سنقدم جوناثان، الذي لم يتمكن من الهروب من قيادة 

ية ونتطلع للعمل معكم اليوم ولبق لجديدة.لذا، فهذا هو فريق القيادة ا نظيفة مثلما كان يريد.

 الفترات.

 

ا جزيال  لكم. الرئيس شنايدر: ا.                 شكر   أنا اسمي                                                     حيث أنكم حديثو العهد، فربما أعرض عليكم فريقنا أيض 

ايد وهذا يتز كما أنكم تعرفون بعضكم البعض إلى حد ما. أعتقد أني أعرف القليل. توماس.

  ئع.مع الوقت، وهو األمر الرا

على الجانب اآلخر، لدينا جيما  لدينا أولجا كافالي من األرجنتين، أحد نواب الرئيس.

ا. و وه وبعدها لدينا واناويت من تايالند.                                            كامبيلوس من إسبانيا، أحد نواب الرئيس أيض 

وهنري، نائب الرئيس الرابع  نعم، إنه يتأرجح من الخلف. طويل، لذا ال بد أنكم ترونه.

ا بعد، لكنه سينضم الحق ا. ميبيا، على وشك الوصول عصر اليوم.من نا                                      وليس متواجد 

  وهذا هو الفريق الذي لدينا بالفعل.

من اآلراء  %100لدينا الكثير من المشكالت ذات االهتمام المشترك، كما أعتقد، ربما ليس 

د الممكن مع حمل وقد حاولنا، إلى الح المشتركة، ولكن بالتحديد طبائع ومخاوف مشتركة.

                                                                           العمل، التنسيق قليال  ومعرفة المشكالت التي نحاول الحديث عنها وإجراء النقاش.
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ويمكننا  وبالطبع هذا مجرد مقترح. ترون جدول األعمال، الجدول المؤقت على الشاشة.

ا بالمرونة. قل توبهذا، بدون ضياع العديد من الكلمات، أعتقد أننا يجب أن نن                          أن نتحلى دائم 

، وهو العمل GNSOو GACإلى تحديث الحالة من مجموعة المشاورات بين 

المتواصل لبعض الوقت، ولدينا تحديث سريع من جوناثان و/أو منال حول موضعنا مع 

 هذه المجموعة.

ا. اآلن عند اختفاء جدول األعمال، لكننا يجب أن نمنع أنفسنا من االنتقال.        شكر 

 

ا لك، جيمس.       حسن ا. جوناثان روبنسون: ا لك، توماس.                شكر                     طاب مساءكم جميعا .                 شكر 

، فال أزال GNSOبينما لست في المنصب الذي يحمله جيمس اآلن كرئيس مجلس 

-GAC، التي تمثل المجموعة االستشارية GAC-GNSOالرئيس المشارك في مبادرة 

GNSO. 

ضل وأكثر والغرض الرئيسي من هذه المجموعة هو ضمان وجود مشاركة مبكرة أف

وهذا أمر يتعلق بالفهم السليم  .GNSOفي عملية وضع السياسات في  GACفاعلية من 

لذا، فمن الضروري أن  واالستجابة للتوصيات من فريق مراجعة المساءلة والشفافية.

ولكن هذا ببساطة مهم لنا للعمل  نتعامل مع كل من على خلفية االستجابة لهذه التوصية.

ا بصورة أكثر   فاعلية.                مع 

وقد بدأنا النظر في المشاركة  وبهذا، على الشريحة أمامكم، ترون كيف نتعامل مع األمر.

المبكرة وقسمنا العمل بالفعل إلى مسارين، واحد يمكن التعامل معه بصفة يومية 

  .GNSOفي عملية وضع السياسات في  GACوالمشاركة الفعلية للجنة 

ا تجريبي ا أعددنا بموجبه جهة اتصال  ، GACمع  GNSO                                                            وحتى تاريخه، سلمنا مشروع 

 ماسون كول، المألوف للكثير منكم والموجود على يساري.

كذلك، يتولى ماسون هذا الدور وهو في الفترة السنوية الثانية من القيام بهذا أثناء المشروع 

 التجريبي.
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ا آلية ال مراجعة السريعة حيث كان هناك في المرحلة المبكرة                                    إضافة إلى ذلك، أعددنا أيض 

عندما كان هناك تحديد نطاق المشكلة، حيث  GNSOمن عملية وضع السياسات من 

الفرصة األولية للنظر ومن ثم، الفرصة لطرح مخاوف السياسة العامة أو  GACتمنح 

  مشكالتها.

ى وإل لقادمة على المسار.كما توجد وثائق شهرية من صفحة واحد تبرز الفرصة التالي ا

الحد الذي يمكننا فيه العثور على الوقت والفرصة، كانت هناك مكالمات مشتركة بين 

GAC  وقيادةGNSO  قبل اجتماعاتICANN  بهدف إعداد وتنسيق هذا النوع من

وبتقسيم التفاصيل إلى  وهذا هو الوضع الحالي. الشريحة التالية من فضلك. الجلسات.

، آلية المراجعة GNSOطن رئيسية، أبرزنا في الشريحة األولى جهة اتصال ثالثة موا

، GACمع  GNSOالسريعة والوثائق من صفحة واحدة، بقدر ما تهتم به جهة اتصال 

وتراجع المجموعة االستشارية اآلن بصورة  كما قلت، فقد تم تنفيذ هذا كمشروع تجريبي.

وقد وجدت أن  .GNSOو GACعليه مع منتظمة الدور والوظيفة على النحو المتفق 

وكانت  .GNSO PDPالمبكرة في  GAC                                 هذا يمثل تحسين ا في تسهيل مشاركة 

بأن يتم تنفيذ منصبها كمنصب دائم  GNSOوكذلك  GACالتوصية المقدمة إلى 

للمستقبل مع بضعة تعديالت ترونها هناك، حيث اقترح البعض تعديالت، بما في ذلك 

كذلك، ليس هناك حد مقترح  .GACتظمة بين جهة االتصال وأمانة دعوات التنسيق المن

 GNSOللمدة، ولكن بالضرورة تجب مراجعة الدور وإعادة التأكيد من قبل مجلس 

 .GNSO                                                سنوي ا مع تشكيل دور جهة االتصال في إجراءات تشغيل 

ا، أن تتم دعوة جهة االتصال لحضور مجلس  كمراقب وهو، ماسون،  GNSO                                           وأخير 

 نعم.                                                 ت تذكرني، ما أعتقد أنه يحدث عملي ا في أي فعالية.إن كن

هل توافق على توصيات ونتائج المجموعة  لذا، السؤال الموجه بالفعل لهذه المجموعة هو:

وإذا كانت اإلجابة بنعم،  هل ثمة أسئلة أو تعليقات أخرى بخصوص ذلك؟ االستشارية؟

 جهة االتصال والدور الدائم. أعتقد أنه سيكون هناك مقترح للتقدم مع تنفيذ

ا من الوقت  توماس، هل تود التوقف عند هذه النقطة؟                                        أو هل يجب أن أمر، لست متأكد 

 --المتاح لنا للمناقشة أو 
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 لذا، أعتقد أننا ولدينا بالفعل جدول أعمال مزدحم للغاية.                              شكرا  لك، جوناثان على السؤال. الرئيس شنايدر:

 يمكن، ولذا، نعم.يجب أن نبدأ بأسرع ما 

 

وإلى الحد الذي تظهر  إن سمحتم لي، سأعمل عبر هذه الشرائح بانتظام كتحديث.       حسن ا. جوناثان روبنسون:

ا                                                                                 فيه أسئلة أو مشكالت متعلقة بها، فسيكون علينا التعامل معها بصفة مستقلة أو مؤخر 

              ومبدئي ا، فإن  .GACمع  GNSOوهذه هي جهة اتصال  في الجلسة حسبما هو متاح.

ا. ا دائم  كما نرى، في مجموعة المراجعة التي نظرت في                                      المقترح هو أن يصبح هذا دور 

وهذا هو  .GACو GNSOاألمر، أن هذه آلية فعالة لتحسين العالقات والعمل بين 

 الشريحة التالية من فضلك. المقترح.

مل عبر كما أن نع تجريبية.بقدر ما تختص آلية المراجعة السريعة، فقد تم تنفيذها بصفة 

وحنى اآلن، تم استخدام  .GNSOثالث عمليات وضع سياسات متتالية كحد أدنى في 

ا من  آلية المراجعة السريعة في حالة العمليات الثالث.                                   وقد حددنا أثناء المراجعة عدد 

  التبسيطات التي يمكن أن تزيد من تبسيط العملية.

تعقيبات على األسئلة المطروحة في المربع البرتقالي ولكننا نود الحصول على بعض ال

كذلك، هل  وهل هناك تحسينات يمكن إجراؤها؟ وما هي تجارب اآلخرين؟ على اليمين.

 ؟GACتعمل آلية المراجعة السريعة على التسهيل المناسب إلعداد المشاركة في 

تعديل التبسيطات عالوة على ذلك، تقترح المجموعة االستشارية مراجعة التعليقات و

لذا، بصورة عامة، أعتقد أن هذه بعض األمور التي تمثل بداية  المقترحة، إن لزم األمر.

 لكن، سنترككم مع هذه األسئلة اآلن. ويمكن تبسيطها أو تعديلها. مفيدة.

 الشريحة التالية من فضلك. 
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ة إضافية في ، توجد فرص لمشاركGNSO PDPبقدر ما تتعلق المراحل المتبقية من 

المرحلة الالحقة من عملية وضع السياسات، على سبيل المثال، في نقطة البدء والمشاركة 

كما أن هناك بعض التوصيات الموثقة واألفكار لمزيد من التقدم في  في مجموعة العمل.

 للحصول على مساهماتهم. GNSOو GACاالستكشاف لكل من 

على المجموعة االستشارية من خالل النظر وبهذا، مرة أخرى، ستكون هناك تعقيبات 

وبهذا، ستتمكن المجموعة االستشارية من نظر  في التوصيات وأفكار المشاركة المبكرة.

  الخطوات القادمة، بما في ذلك التوصيات الموجهة إلى المجموعتين للموافقة عليهما.

لوضع الراهن، يا أعتقد أن هذا يغطي بالفعل متطلبات ا الشريحة التالية من فضلك.

ا للنشاط.                            لدينا صافرة توقف قليال  اآلن. توماس. ة كما أن هناك مجموع                             فهذا يقدم لنا ملخص 

 ولكني أفهم أن الوقت مضغوط. مجاالت نود أن توجد تعليقات وعادة في جلسة مماثلة.

ا.        شكر 

 

ا جزيال  لك، جوناث                           فقط سأقدم تعليق سريع جدا . الرئيس شنايدر:   ان.                     شكر 

ا في تطوير هذه العملية. هذا أحد العمليات المهمة. لة والمشك                                                      وأعتقد أننا حققنا تقدم ا كبير 

الوحيدة التي لدينا مع الكثير من هذا هي أننا لدينا أعباء كثيرة في مشكلة واحد محددة، قد 

ا خارج هذه القاعة تخمنون ما هي. أم                                                             إنها ليست السؤال حول ما إذا كانت ستمطر غد 

ي، تعرفون واألمر الثان ال، بل أننا ليس لدينا الوقت للمضي، والتفكير بالفعل حول تجربتنا.

  أن آلية المراجعة السريعة تمثل الخطوة األولى في المشاركة.

وبمجرد تحدد أحد مشكالت المصلحة العامة أو السياسة العامة، سيكون علينا بالفعل زيادة 

  .GNSOحوارات والمناقشات وكذلك أعمال مشاركتنا إلى حد ما في ال

لذا، نتمنى بحق بعد  ولنحن ببساطة لسنا بعد في المكان الذي نريده بسب حمل العمل.

لالنتقال بالكامل وآملين أال يكون مسار  1االجتماع، بافتراض االتفاق على مسار العمل 

هذا  ا أحد أهم األولويات بعد                                                   والتنفيذ مكثف ا كما رأينا في السنتين السابقتين، فهذ 2العمل 

  االجتماع.
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قبل أن أعود إليكم  GACوأعتقد أن من المفيد وجود هذه األسئلة. كما أني أنظر في 

ا جزيال  على العمل وكذلك على فهم موقفنا الراهن. بإجابات بأسرع ما يمكن.                                                         لذا، شكر 

 ممثل الواليات المتحدة؟

 

ا لك،  ممثل الواليات المتحدة:   سيادة الرئيس.          شكر 

أردت فقط وضع مقترح عالنية، إن أمكنني، بأال يشعر أي منكم بااللتزام باإلجابة في 

  وسيكون المهم أكثر هو وضع أساس. الوقت الراهن.

بينما ننظر في اجتماع نصف السنة األولى التي ستكون أول تجربة، كما أعتقد، بتنسيق 

 لم تتم صياغتها بعد أو الخطط واستعداداتنا. GACاالجتماعات الجديدة، وأعرف أننا في 

، وأتمنى أن أتمكن من إقناع زمالئي هنا، أن لدينا GACوأنا أضع في عطاء من عضو 

في هذه  GNSOو GACأكثر من فرصة للمشاركة بصورة أكبر إن كنتم بين 

  الموضوعات أثناء اجتماع يونيو.

 معنا في تخطيطكم لهذا االجتماع لمدة أربعة أيام. GNSOلذا، ال أعرف مدى استمرار 

عتقد كما أ وسنقوم بهذا بالتأكيد. هل توقفتم عن التفكير في هذا؟ ولذا، هذا أكثر من سؤال.

ا. لذا، أردت فقط أن أنهي هذا حتى ال أفوت الفرصة. وجود بعض المصالح.        شكر 

 

ا. جيمس بالديل: ويمكنني أن أخبركم أن خططنا واستعداداتنا لبنية االجتماع رقم "ب" كانت قيد        شكر 

 ثم، سنعود إلى سحب المجلس وإعادة عدد من األمور. وبعدها، سننتقل إلى هنا. التنفيذ.

لكني أعتقد، على وجه الخصوص، أننا أردنا التركيز على هذه األنواع من مشاكل 

الداعمة واللجان االستشارية األخرى حيث تمضي  السياسات والتفاعل مع المنظمات

وأعتقد أن التحدي بالطبع هو مواءمتها ضمن الجدول المضغوط  جهود وضع السياسات.

وإدراك وجود عناصر تركيز أخرى لهذا االجتماع، بما في ذلك التوعية التي يجب 

  اختصارها لتوفير مساحة لبعض األمور.
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وإذا كنا نضع  ة. وأعتقد أنه علينا التعامل مع هذا بالتأكيد.أعلم أن هذه المحادثات متواصل

باإلضافة إلى أني أعتقد أن  GACوعلينا التوعية وإدراج  عالمة هنا، فسأقول بقبولها.

ا، بجانب المنظمات الداعمة واللجان  ccNSOلدينا بعض الموضوعات المحددة في                                        أيض 

 الجتماع "ب".االستشارية األخرى حيث نبدأ التخطيط لبنية ا

 

ا. الرئيس شنايدر: ا على                                                   سأقدم بالفعل تعليق ا حول االجتماع ب في مرحلة الحقة.       شكر                         كما أنه ليس مدرج 

 ممثل إيران، هل لديك أي تعليق على ما قاله جوناثان؟ جدول األعمال لكني سأطرحه.

ا.       حسن ا.        شكر 

 

ا. نعم. ممثل إيران: ا لك جوناثان، للع       شكر   وفي انتظار المتابعة. مل الجيد الذي قمت به.                     شكر 

ا أثناء الجلوس في جلسة  .GACهذا أمر أردت أن نذكر أنفسنا به في                                         فنحن نتحدث جميع 

لكن بمجرد انتهاء االجتماع، ننسى أي شيء وال يوجد نشاط للعديد  للمشاركة المبكرة.

الفعل والمساهمة والمشاركة للمتابعة ب GACلذا، علينا تشجيع أنفسنا والحشد في  منا.

  في هذه المهمة المبكرة وعدم وضع كل شيء على كاهل واحد أو اثنين.

وهناك مساهمات معقولة من  .GACكيف سنحشد أم سنترك مهمة الحشد للرئيس في 

وهذا يعني أن  لذا، فنحن ننتقد أنفسنا. الجانب اآلخر، إال أن هناك مساهمة أقل من جانبنا.

ين وتعزيز وتشجيع مشاركتنا في هذه المهمة المبكرة في عملية وضع علينا تحس

 CCWGوهذا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها بصورة غير مباشرة في  السياسات.

 ربما أقوم باألمر في الخطوة التالية. وال أريد التعرض لهذا في هذه المرحلة. للمساءلة.

 GACر أنفسنا به، كيف يمكننا حشد لكن هذا أمر نود يا عزيزي توماس أن نذك

ا لمنال وبعض اآلخرين الذين شاركوا بنشاط. للمشاركات بين االجتماعين.                                                   كذلك، شكر 

ا. وعلينا القيام بمزيد من العمل ألنفسنا.        شكر 
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ا لك على إثارة ذلك. الرئيس شنايدر: ا مكما أعتقد، حسب ولن أقول أننا ننسى كل شيء وال نقوم بشيء.                        شكر 

ا بالعديد من األنشطة بين الجلسات بين هذا االجتماع واالجتماع                                                                                 أتذكر أننا لم نقم أبد 

 كما أننا كنا نعمل على االوراق. وكانت لدينا العديد من المكالمات حول االنتقال. السابق.

ا من قبل. فقد تبادلنا بعض األمور. كما أن لدي وفود حكومية أتت إلى                            وهذا لم يحدث أبد 

وال يمكننا فقط أن  فليس هذا ما ال يريدونه. وقالت "نحن غير قادرين على متابعة هذا."

ى بل عل نرغب في استثمار شركة في موضوع جديد وتوظيف خمسة أشخاص إضافيين.

فالحكومات تقوم بعمليات اقتطاع من الميزانية ولديها أشخاص أقل للتعامل               العكس تمام ا.

  مع مزيد من العمل.

وعلى األقل أتمنى أن يكون لدينا عمل أقل فيما يتعلق  هذا ما كنت أحاول اإلشارة إليه.

ألننا نحافظ بخالف ذلك على تأجيل المواضيع األخرى المهمة للغاية  باالنتقال والمساءلة.

 ش آخر.وهذا نقا إلى المستقبل ألننا ببساطة ليس لدينا خيار وعلينا إعادة تهيئة األولويات.

ا معنا يوم الخميس عندما نناقش كيفية تنظيم  كتفي بهذا القدر.سأ                                                                 وأتمنى أن تكونوا جميع 

لذا، يسعدنا للغاية تناول  في الوقت حتى االجتماع وخالله وبعده. GACأنفسنا في 

بجانب كيفية تحديد أولويات العمل ألنه  GACالمناقشة لكيفية تحقيق كفاءة أكثر في 

 ببساطة كثير للغاية.

 أجل، ممثل المملكة المتحدة. 

 

ا لك، حضرة الرئيس. ممثل المملكة المتحدة: ا لكل من جيمس وجوناثان.                            نعم، شكر  كما أريد فقط أن                              وشكر 

 أتطرق في البداية لدعم مقترح العالمات األمريكي لالجتماع ب.

فهي  .GACفي فهذا تغيير خطوة                                                   وبعدها ثاني ا، فقط إلبراز هذه المشكلة كتحدي للجنة.

 تتقاطع مع االنتقال وما إلى ذلك من حيث العمل المستعرض على وضع السياسات.

وعلينا  كما أنها تحدي من حيث الموارد على المستوى الوطني. وهذه أحد المشكالت.

هو استبعاد هذه النقطة المهمة من  GACوما أطلبه من زمالئي هنا في  مراعاة هذا.

 بين الجلسات.حيث تخصيص المشاركة 
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ا.         شكر 

 

ا. الرئيس شنايدر:  ممثل الدانمارك.       شكر 

 

ا سيدي الرئيس. الدانمارك: ا للجميع، فثي مجموعة العمل على القيام بهذا العمل المهم                    شكر                                                              وشكر 

وأود أن أؤيد ما قاله زميلي  .GNSOفي  GACللمشاركة المبكرة األكثر فاعلية للجنة 

من الواليات المتحدة حول وضع األساس وأتمنى أن نتمكن من استخدام مواردنا في 

ا                                                                      االجتماع التالي أكثر قليال  حول عمليات وضع السياسات المتاحة في الطريق.       شكر 

           جزيال  لكم.

 

ا. أعتقد، بالنظر في جدول األعمال، نحن ننتقل ب الرئيس شنايدر: الفعل في الجوهر من العملية إلى                                                 شكر 

لقد  الجوهر مع البند التالي على جدول األعمال، وهو ليس مثل ما أراه على الشاشة.

       حسن ا. أنا أتحلى بالمرونة.       حسن ا.       حسن ا. أجل. أجل. ولم تخبرني. غيرت الشريحة.

       حسن ا. لذا، البند التالي، هذا هو البند التالي. 

وهو تحديث حالة جوهري                          ، وهو على النقيض تماما .GACكما أنه على جدول أعمال 

ا بالطبع في تقرير   .CCWG                      أيض 

 

ا. جيمس بالديل: ا للمرونة فيما يتعلق بتغيير جدول األعمال.       شكر  أعتقد أن التفكير أكثر من هذا                                               وشكر 

ا من الوقت على هذا الموضوع بالتحديد. د أردنا التأكد من التقدم أكثر وق                                                    قد يستغرق مزيد 

  نحو بداية جدول األعمال.

لذا، من حيث التقرير، أعتقد أنه سيكون من الجيد تبادل اآلراء حول موقفنا من وجهة 

 .ICANNنظرنا وفي النهاية، ربما موافقة التقرير النهائي لمساءلة 
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ا.وبعدها، أعتقد أننا سنكون متحمس .GACوأود أن أشارك تقدمنا مع                      ين للتحديثات أيض 

ا من المساحات في جدول األعمال في نهاية                                                                                مع ذلك، يمكنني أن أخبرك أننا أوضحنا عدد 

وتوصياته باإلضافة إلى  CCWGاألسبوع للتعامل معها سواء من حيث مغزى تقرير 

وفي النهاية التصويت على هذه التوصيات في التقرير  GNSOعملية نظر مجلس 

، كما يعرف العديد منكم، منظمة كبيرة للغاية GNSOى ذلك، تعتبر إضافة إل النهائي.

، وهذا يعني وجود تنسيق وثيق مع كافة مجموعات أصحاب ICANNومتنوعة في 

المصلحة المتعددة والدوائر بهدف االختالط حول محتوى التقرير التكميلي في مجموعات 

عدها طرح هذا على أصحاب المصلحة والدوائر بجانب تحديد موضع كل مجموعة وب

 مستوى المجلس، حيث يمكننا نظر هذا كمجموعة والتصويت عليه.

كما أننا ال نزال نصقل آخر أجزاء حول كيفية  وأعتقد أننا نقترب للغاية من تحديد العملية.

وفي  البدء بالتصويت المجدول اآلن على جدول األعمال ليوم األربعاء، الجلسة العامة.

 ع، بغض النظر عن النتائج، سيكون لدينا قرارنا حول التقرير التكميلي.نهاية هذا االجتما

قبل هذا، لدينا بعض المناقشات اليوم وأمس باإلضافة إلى االجتماع التحضيري المخطط 

يوم الثالثاء لتحديد التوصيات التي ربما ال تزال تتضمن مشكالت أو يمكن أن يترتب 

 عليها آراء مختلفة.

ستوافق على التقرير  GNSOلنسبة للسؤال النهائي حول ما إذا كانت بقدر ما أعلم، با

وستود بعض  أم ال، فيمكنني أن أخبركم أن بعض المجموعات مستعدة لالنتقال اآلن.

المجموعات، كما أرى، في القيام ببعض األعمال اإلضافية والمناقشات اإلضافية بين 

وأعتقد أن كل هذا، مرة أخرى،  ء.مجموعة أصحاب المصلحة المجدول لها يوم الثالثا

 يستند إلى الزيادة النهائية حيث يمكننا مناقشة هذا على الطاولة في اجتماعنا يوم األربعاء.

                             أعتقد أننا نحقق تقدم ا إال أن  أعتقد أن هذا مأخذي، كما تعرفون، بدون استباق النتائج.

أن لدينا سؤال آخر محدد للجنة  وأعتقد هناك الكثير من األعمال التي يتعين القيام بها.

GAC .وبينما تنظرون في هذا وتشاركون العملية  وال أعرف ما إذا كان يمكن اإلجابة

والتقدم، فأحد األسئلة المطروحة أثناء تناولينا للمادة الجوهرية هو ما إذا كنا نتوقع أن 

GAC نت ستنظر ستعلن صراحة عن نفسها كعضو في مجتمع اتخاذ القرار أو ما إذا كا
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من ناحية أخرى،  في أن يكن هذا الوضع االفتراضي، وما إذا تم تنفيذ بيان صريح أم ال.

أعتقد أن هذا أحد العناصر التي توليت مهمة طرحها في هذه القاعة، وهي أن لديكم 

 تحديثات حول األمر.

 لذا، سأتوقف هنا وأنقل الكلمة إلى تومس ثم بالطبع أي شخص يريد الترجيح.

 

ا جزيال  لكم. رئيس شنايدر:ال  وهذه بيئة حرة ومفتوحة. وبالطبع لديكم الحرية في طرح األسئلة.                 شكر 

ا مجموعة متنوعة  متماثل إلى حد ما. GACكما أني أعتقد أن الموقف في                             ولدينا أيض 

ا ممثلين                                                                                  للغاية ربما أكثر من حيث التراث الجغرافي والثقافي منها من حيث أننا جميع 

ا في وجهات                                                                                 حكوميين، لذا فهذا يمثل ما هو مشترك، إال أن هناك الكثير من التنوع أيض 

لمحاولة كذلك، نعمل بجد ولدينا بعض الوقت بالفعل ل النظر والخبرات وما إلى ذلك.

والوصول إلى فهم مشترك ومشاركة وجهات النظر حول العناصر المتعددة لهذا المقترح 

ا الحزمة ككل. واألمر ال يرجع إلي فيما يتعلق بمنحكم أي  وما زلنا نعمل بجد.                   وأيض 

تقدير حول شكل النتائج، ولكني أهدف إلى، لدينا اتفاق على أننا سنرغب في تقديم إجابة 

ة، إن تمكنت الحكومات من القيام بهذا، لكننا نبذل قصارى جهدنا لمتابعة واضحة وبسيط

وتتمثل خطتنا في أنه بحلول مساء الثالثاء، ألننا سيكون لدينا  هذا، ونحن نعمل على هذا.

ا االجتماع الحكومي رفيع المستوى، حيث سيجتمع  ا بحيث نبقى منشغلين  35                                              غد                           وزير 

وتتمثل آخر خطوة مساء الخميس  القيام بها على أي حال.باإلضافة إلى بضعة أمور علينا 

 .CCWGفي عدم ترك القاعة قبل أن نتمكن من تقديم إجابة للرؤساء المشاركين في 

 أو اآلخرين. GACفيما يتعلق بالنقطة األخيرة، ويمكنكم المشاركة في هذا سواء أعضاء 

حول أي  CCWGجد طلب من أما فيما يتعلق بالسؤال األخير، فبقدر ما أعلم، ال يو 

من المنظمات األعضاء لإلعالن في هذه المرحلة عما إذا كانت تحت نفس ظروف 

إضافة إلى ذلك، يوجد افتراض أن الخمسة مشاركين المذكورين  التخطيط للمشاركة أم ال.

في التقرير، أن النموذج معتمد على افتراض هذه الخمسة، وليس هناك حاجة لتقديم أي 

 ذلك، لم يطلب أي من الخمسة تقديم أي بيان.ك بيان.
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ترغب في تقديم بيان حول هذه المشكلة المحددة في المراسالت  GACأما إذا ما كانت 

ا في الصباح، فال  CCWGالتي أتمنى أن ترسل إلى                                               مساء الثالثاء أو األربعاء مبكر 

 يزال هناك ما نعمل عليه.

لكن زمالئي،  يمكنني قوله للوقت الراهن. وأعتقد أن هذا كل شيء وأخشى أن هذا كل ما

 الرجاء الشعور بالحرية في إكمال ما قلته في هذا الصدد.

 نعم، ممثل إيران، تفضل. 

 

د وقد ور فهذا يعني وضع إضافة لما قلته. ال اريد أن أضيف إليك. نعم، سيدي الرئيس. ممثل إيران:

 ذا...ذكركم بدبلوماسية شديدة بما هو مقصود، ل

ا للغاية في العملية بالكامل. لدي سؤال إلى جيمس، كرئيس للمجلس. أنت ف                                         لقد كنت نشط 

فكيف يمكن تصور يوم األربعاء  ، وما إلى ذلك.CCWGوكذلك في  .ICGعضو في 

وقد سمعت أنكم سوف تصوتون على الحزمة ككل، وإذا كانت  ؟GNSOنتائج مجلس 

ائر، التي ذكرتها، التعاقد وعدم التعاقد والتجاري وغير هناك أي تعليقات حول أي من الدو

التجاري وما إلى ذلك، كما يمكنك توضيح هذا أو الوصول إلى توصية حسب لتوصية 

 والتصويت على كل من الوثائق؟

كذلك، فما أفهمه أنكم ستنتقلون إلى الحزمة وإلى المستوى العالمي، وهو ما قد يكون 

 أسهل، وبعدها، ستقومون بإضافة ما إذا كانت هناك أي تعليقات بخصوص أي دائرة.

 أم تعرضون هذا كبيان؟ وهل تعرضون ذلك كتكملة؟ بأي طريقة ستعرضها؟

ح ]غير مسموع[ للموقف وعدم الحكم المسبق لذا، يسعدنا للغاية إذا كنتم في موضع يسم

وسيساعدنا أن نقوم بصياغة المواد ونبدأ في العمل حول كيفية صياغة  على قرار المجلس.

 المقترح وما إلى ذلك.
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التي  GACعليها االنتظار للجنة  GNSOوما قلته في االجتماع اآلخر أني ال أعتقد أن 

اركة في العملية بأسرها برد إيجابي ورسالة ويتعين علينا المش .GNSOيجب أن تنتظر 

 إيجابية للخارج.

ا.         شكر 

 

نكم وكما يمك وأتذكر أنكم كنتم في القاعة عندما كنا نناقش هذا السؤال بالتحديد. إذن شكرا. جيمس بالديل:

ربما الشهادة والمشاركة مع زمالئكم، كانت هذه مناقشة طويلة ومفصلة للغاية امتدت 

ن، ألن لدينا رغبة شديدة من بعض األعضاء في البساطة الشديدة، وأعتقد من ليومي

CCWG أننا نريد فحسب اإلجابة بنعم أو ال، إما أن نوافق على التقربر بالكامل أو ،

 نرفضه.

ضمن هذه الفئة، فربما يكون  GACمثل العديد من المؤسسات المعقدة، وأنا متأكد أن 

ا للغاية بالنسبة ل وسنحتاج، على األقل في بضعة مواقف، غلى النظر  لعمليات.                           هذا بسيط 

في التوصيات بصورة فردية والسماح لكل من ممثلي مجموعات أصحاب المصلحة 

 والدوائر بتوضيح صوتهم من المجتمع وخصائصه.

فهذا اقتراحي، لذا عليكم التعامل معه  ولم يقبله المجلس. مع ذلك، فهذا مجرد اقتراح.

ولكننا وضعنا فكرة أنه إذا فشل أي من هذه التوصيات في الحصول  تحفظ.بقليل من ال

وما يعنيه هذا  على دعم األغلبية، الذي قبل طلب نظر المجموعة لكامل التقرير.

وقد تم اعتماد  بالضرورة هو أن كافة التوصيات تم اعتمادها، وبالتالي ال توجد مشكلة.

لمفترض أنك تقول أن المجموعة معتمدة وترسل وفي حالة اعتماد كل شيء، فا الحزمة.

 .CCWGذلك إلى 

إذا كان هناك توصية واحدة أو اثنين أو ثالثة تفشل في تحقيق هذا، فما نطرحه هو سؤال 

 مستقل حول هل توافقون على هذه المجموعة كحل وسط حتى مع التوصيات المرفوضة؟

 وسنطرح هذا أمام المجلس للتصويت.

 ملية مبدئية مؤقتة ننوى استخدامها.ومرة أخرى، هذه ع
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النقطة الثانية، طلب العديد من الممثلين وأصحاب المصلحة والدوائر فرصة إلدراج 

وقد بدأنا دعوة بيانات األقلية ولكن من المستحيل معرفة  الحيثيات والبيانات مع أصواتهم.

العتمادها وإرفاقها كما قد تكون بيانات لألغلبية، ولكننا نريد تقديم فرصة  النتيجة.

 بأصواتهم.

من ناحية أخرى، ستدرج هذه في التقرير الذي نرسله إلى الرؤساء المشاركين في 

CCWG. 

لذا، حتى نجيب على سؤالك بصورة مباشرة بأقصى ما يمكن، إلى الرؤساء المشاركين 

 ، سنشرح أننا إما اعتمدنا التقرير أو رفضناه.CCWGفي 

                                                  لدعم لهذه التوصية، سواء كانت باإلجماع أو أقل قليال  وسنرسل كل توصية ومستوى ا

 منه أو فشلت في الوصول إلى األغلبية.

ا بيانات الحيثيات، اختياري ا، التي سيتم تقديمها ألحد أعضاء                                                                                بعد ذلك، سندرج أخير 

 المجلس المقدمين لصوتهم.

ا يلزم االعتياد كم ويلزم أن ينظر فيها أعضاء المجلس. ومرة أخرى، هذه عملية مؤقتة.

ولكني أعتقد أنه  عليها ضمن مجموعة أصحاب المصلحة والتأكد من اعتماد هذه العملية.

                                                                             يقدم لكافة األصوات في المجلس شيئ ا يريدونه، وهو القدرة على التصويت باإليجاب أو 

ا المنصب لكل من التوصيات وكذلك إدراج                                                                           السلب على المجموعة بالكامل ولكن أيض 

 ي النهاية.األسباب ف

 ويمكن أن يحدث الكثير بين اآلن ويوم الثالثاء. لذا أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك.

فمن الممكن أن نلقي هذا ونتوصل إلى شيء آخر، ولكني لدي إحساس اليوم أنه مع بعض 

 الحيل والتعديالت الصغيرة، فنحن عامة على المسار الصحيح في هذه العملية.

 

ا. الرئيس شنايدر:                                                                                 ويبدو هذا مثل أنك تكتب كتاب ا طويال  للغاية وسيقرأ القارئ كتاب ا طويال  للغاية في        شكر 

 فترة زمنية قصيرة للغاية.
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ى إل وهذا هو الهدف. فقط لتكرار ما قلته، فنحن نحاول تقديم أقصر وأوضح إجابة ممكنة.

 ا.أي درجة سنتعايش أو ندير األمور لتلبية هذا الهدف، سنرى هذ

ا لنا أن  ا على هذا، ولكنه مفهوم مثير للغاية للقيام باألمور، وأعتقد أنه كان مهم                                                                                    شكر 

 نعرف الطريقة الممكنة للقيام بذلك، وما هي مميزات وعيوب هذا اإلجراء بالطبع.

ا.         شكر 

ا إذا كان  .GACوليس فقط من  هل هناك أية تعليقات أو أسئلة حول تلك القضية؟                وأيض 

أي أسئلة أو تعليقات، فأعتقد بالطبع أن لدينا حقوق متساوية  GNSOألفراد من لدى ا

 للحديث هنا.

ا إلى الترقيم،                                                                                            إذا لم تكن هناك أي تعليقات، فأعتقد أن علينا االنتقال لألمام أو الخلف، استناد 

 نعم. دعونا نرى ما هو البند التالي على القائمة.

 --عرضك أين ذهبت عمليات وضع السياسات في 

 

ا. أعتقد أننا نقلنا عمليات وضع السياسات التي كانت مجدولة باألساس كالبند رقم  جيمس بالديل: ، 3                                                                               عذر 

حيث نقلناها إلى الجزء األخير ألن المخاوف ستكون فيما إذا مر الوقت على المساءلة، 

 .قت لكليهماولكني أعتقد أن لدينا و ويمكننا تقديم هذه إليك عبر البريد اإللكتروني.

 

       حسن ا. الرئيس شنايدر:

 

 ؟4لذا، إن كنتم ال تمانعون، يمكننا االنتقال إلى البند  جيمس بالديل:

 

       حسن ا. الرئيس شنايدر:
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       حسن ا. جيمس بالديل:

 

ة فلتقديم تحديث حول األنشطة، كما قلت، لدينا المشكلة الصغيرة التي تتعلق بأن كا الرئيس شنايدر:

ا عن عملنا على االنتقال المساءلة، كان يجب منحها األولوية إلى                                                                                األنشطة األخرى، بعيد 

ا                                                                                 حد ما بسبب الجهود البسيطة وحمل العمل لهذه العملية ومعرفة أن هذا سيكون اجتماع 

وهذه عملية مكثفة للغاية،                                                       حاسم ا حيث سيكون علينا اتخاذ قرار وإدراجه في العملية.

 مواكبة األعمال األخرى إلى الحد الممكن. ولكننا نحاول

وبالطبع األولوية من حيث األعمال األخرى، أحد األولويات الرئيسية لنا، لم نناقش ذلك 

                                                                            في هذا االجتماع بعد، فهو مطروح على الطاولة يوم الثالثاء، أو ال، بعد ذلك، الحق ا 

لذا، فاألمر معقد  األعمال.اليوم، بالفعل، ألننا نقلنا مرة أخرى بضعة أمور على جدول 

الجديدة واالستعداد  gTLDولكن هذا بالطبع تقييم للجولة األولى من نطاقات  إلى حد ما.

ا سبب أننا مهتمون للغاية بتقييماتكم                                                                                          للجولة الثانية هو أمر يمثل أهمية كبيرة لنا، وهو أيض 

ن كما أننا مهتمو ضمن أعمالكم، وكذلك عمليات وضع السياسات لالستعداد للجولة الثانية.

ييم رتبط بالتقبفريق مراجعة اختيار المستهلك وثقة المستهلك ألن ذلك من وجهة نظرنا م

ونحن نحاول التأكد من انعكاس موضوعات  ICANNويوجد تحليل قامت به  والتوصية.

بعد ذلك، علينا أن نناقش، كما  المصلحة العامة بصورة مناسبة في تقييم الجولة األولى.

أتمنى، في مرحلة مبكرة معكم والجميع كيفية االستفادة من خبرات الجولة األولى في 

 انية.الجولة الث

ا، لكن هذا شيء يمثل بالتأكيد أحد أعلى  لذا، لن أخوض في التفاصيل.                                                          فنحن لم نتقدم كثير 

بعد ذلك بالطبع، تتمثل أحد المشكالت األخرى  وهو أحد العناصر. األولويات التي لدينا.

المعلقة في مراجعة طرق العمل الداخلية، بما في ذلك مبادئ التشغيل التي تمثل أحد 

ولكن مرة أخرى، يوجد شيء عاجل أكثر،  التي نريد القيام به لبعض الوقت. األمور

ا بشأنه ألن  كانت تتزايد بصورة كبيرة من حيث األعداد  GAC                                 ولكننا قد اتخذنا قرار 

لذا، هناك عدد من األمور المتعلقة  حيث أن آخر إصدار من مبادئ التشغيل تم تطويرها.
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هي أقل أهمية بالنسبة لكم، ولكنها قد تستغرق بعض الوقت بالتدبير التي علينا تقديمها، و

ا. وأعتقد أن هناك عدد كبير  WHOISبعد ذلك، لدينا عدد من المشكالت األخرى،        أيض 

إلى حد ما بأننا سنتمنى أن نتمكن من استغراق مزيد من الوقت على ما يمكننا القيام به 

 خالل الشهور القليلة السابقة.

أو إذا كان لدى  GACما إذا كان لدى أي شخص تعليقات خاصة من ورب سأتوقف هنا.

حول أعمالنا، ونحن سعداء بالطبع  GNSOأي شخص أسئلة أو تعليقات محددة من 

 بالمحاولة واإلجابة على ذلك.

 

ا من إدراجه في تحديث ماسون، ولكني بقدر مراجعة  إذن لدي تعليق محدد. جيمس بالديل:                                                              وأنا لست متأكد 

على مجموعتنا، وهو شيء  GNSOبجانب فريق عمل  GNSOياكل فإن مراجعة اله

ا  GACوأعتقد أن ذلك مماثل لغاية لخبراتنا في  سننظر فيه يوم األربعاء.                 حيث أخذت مقعد 

في كافة هذه المشكالت عالية األولوية األخرى وربما ستتطلب بعض الوقت لنا لمراجعة 

 العمل قبل أن نتمكن من نظرها كمجتمع. التوصيات المدرجة في تقرير مجموعة

ويبدو أن التدبير الداخلي لديكم له مقعد خلفي في المشكالت العامة  لذا، فهو نفس الموقف.

 لليوم.

 

 نعم. الرئيس شنايدر:

 ممثل إيران، تفضل.

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: لدي سؤال بسيط في النهاية، إذا كان لديكم الوقت وكانت هناك                         شكر 

على عملية وضع السياسات،  GNSOفي موافقة  CCWGمقارنة تم إجراؤها خالل 

وما إلى  GACومعاملة المجلس ورفض المجلس واإلجراءات األخرى مقارنة بنصيحة 

 ذلك.
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أما إذا لم يكن هناك وقت،  وإذا كان هناك أي وقت، فأود طرح السؤال ويمكنكم الرد علي.

 فسأتركه لمرحلة الحقة.

ا.        شكر 

  

                            شكرا  لك، كافوس على السؤال. الرئيس شنايدر:

 ممثل إسبانيا، تفضل. أية إضافة؟ 

 

ا. ممثل إسبانيا:  الجديد. gTLDسؤالي ال يتعلق بعمليات وضع السياسات المتواصلة ولكن برنامج        شكر 

 ان يتوافق مع هذا االجتماع، ولكني على أي حال سأطرح السؤال.وال أعرف ما إذا ك

الجديد وكانت هناك  gTLDنصيحة فيما يتعلق ببرنامج  GACكما تعرفون، أصدرت 

 .gTLDعناصر خاصة بشأن النطاقات عالية التنظيم التي تستهدفها بعض نطاقات 

كذلك، بعد عدة جوالت مع المجلس، يبدو أن مجموعة النصائح، بالرغم من أنهم يقولون 

 نفس الشعور. GACبقبولها، فليس لدى 

ا أو متسق ا مع النصيحة.                                                                                وحتى في حالة عدم اإلقرار برفضهم، فإن التنفيذ ليس مترابط 

 ا الصدد.تشارك مجلس اإلدارة في وجهة نظره في هذ GNSOفي هذا الصدد، أعتقد أن 

 gTLDبشأن نطاقات  GACوأود أن أعرف مباشرة منكم وجهة نظركم حول نصيحة 

ليست مناسبة أو على األقل ليست قابلة  GACأو ألي سبب تعتقدون أن نصيحة  الجديدة؟

ا. للتنفيذ؟        شكر 
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ا هنا، لكني ال اريد أن أكون في وضع أعلق فيه من جيمس بالديل: وجهة نظر                                                                      لذا، أريد أن أكون حريص 

GNSO  حول ما إذا كان المجلس قد طبق النصيحة منGAC .ألني  بصورة صحيحة

ا.  وسأقول أني على دراية بهذا الموضوع.                                        أعتقد أن ذلك ربما يكون الخوض فيه خطر 

 ، تغييرات اختيارية.TLDوأعرف أنه دفع نحو بعض التغييرات على بعض نطاقات 

د وأعتق                                                آلراء حول ما إذا كان هذا عملي ا أو ممكن التنفيذ.لكني أعتقد أن هناك اختالف في ا

ومجلس  GACو GNSOأن هذا هو موضع طرح المناقشات واالختالفات بين كل من 

 وأعتقد أن هناك ثالثة تفسيرات محتملة لهذه المشكلة. اإلدارة.

تي ال gTLDمقارنة بنطاقات  gTLDكما أالحظ أنه، في سياق الجولة األخرى لنطاقات 

ا لطرحه في سياق إما عملية وضع  ا جيد                                                                             تناولناها بالفعل، فربما يكون هذا موضوع 

                                                                                 السياسات للجولة الالحقة، الجارية حالي ا، أو فريق مراجعة ثقة المستهلك وفريق مراجعة 

CCT.ا                          ، الذي يبدأ لتوه أيض 

ي السياق عالوة على هذا، تفحص كال المجموعتين المشكالت، كما أعتقد، بالتحديد وف

                                     وأعتقد أنه ربما سيكون مكان ا مناسب ا  المحددة. TLDالمحدد فيما يتعلق بمشكلة نطاقات 

ا األسلوب                                                                          للتحقق من واستكشاف المشكالت األخرى وليس فقط طبيعة المخاوف بل أيض 

 األكثر عملية كفاءة للتعامل معها.

، GACذ مجلس اإلدارة لنصيحة ولكن، فيما يتعلق بما إذا كنت أريد أم ال التعليق على تنفي

ا عن هذا.                                      فأعتقد أني ربما سأبقى بعيد 

 

 وربما قلت بالضبط نفس الشيء.                    شكرا  لكم على الرد. الرئيس شنايدر:

 

اف وال أريد بالتأكيد استئن كما تعرف يا توماس، فقلما أتحدث عن المجتمع الذي أنتمي إليه. جيمس بالديل:

ولكن الواقع أني دخلت في مشاكل  ولكني أعني إنها مزحة صغيرة. الحديث عن آخر.

ا. GNSOكافية من أعضاء لجنة          أيض 
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 أعتقد أني أفهم اآلن. الرئيس شنايدر:

 

 ، وليس من وجهة نظر المجلس.GNSO                     وقد كنت مهتم ا برؤية  ممثل إسبانيا:

 

فقد اعتقدت أن السؤال كان فيما إذا شاركت  ربما لم أفهم السؤال بصورة صحيحة.       حسن ا. جيمس بالديل:

GNSO  وجهة النظر بأن المجلس لم ينفذ بالكامل نصيحةGAC.  وربما أسأت فهم

  ذلك.

مع ذلك، أعتقد أن مراجعتنا مماثلة لتلك التي شهدناها من مجلس اإلدارة في أن هذه 

على األقل السالسل القائمة ربما تخدم بأفضل صورة السالسل تقدم بأفضل صورة من، 

وإذا كانت هناك مخاوف للجولة التالية، فيجب أن تكون في  عبر الممارسات التطوعية.

 شكل عملية وضع السياسات وفريق مراجعة ثقة المستهلك.

ا. ولكن شخص ما،  وال أعرف مكانه مع ذلك.                                          كما أعتقد أن لدينا سؤاال  من كارلوس أيض 

       حسن ا. هل هذا صحيح؟ كارلوس.

 

 طالما تطرح السؤال باأللمانية يا توماس. الرئيس شنايدر:

 

، ccNSOو GNSOعزيزي الرئيس شنايدر، كما تعرف من مراسالتك مع رؤساء  كارلوس راؤول جوتيريز:

حول األسماء  gTLDلدينا بعض المشكالت التي لم تحل بعد من آخر تفسير لنطاقات 

وكما ذكرتم بالفعل، تعتبر هذه المشكالت من المهم حلها ألي جولة مستقبلية  ية.الجغراف

 ونحن نتجنب الكلمة "جولة." أو أي نوع آخر من اإلجراءات التي اخترناها.
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هو ما هي النقطة التي ستعرف فيها مجموعة العمل عبر  GACلذا، فسؤالي لقيادة 

 األسماء الجغرافية.في كيفية البدء في  GACالمجتمع بشأن موضع 

 عالوة على ذلك، هذا أحد القرارات التي علينا اتخاذها في مناقشة اإلجراءات الالحقة.

ولم نسمع عن موقع  .2014في ديسمبر  GACوقد قدمنا تعليقات المجتمع على مقترح 

GAC.  ا تعليقات شديدة األهمية                                                                       مع ذلك، فقد تلقت مجموعة العمل عبر المجتمع مؤخر 

لذا، يتضح لنا أن العديد من أعضاء  أو الحكومات. ccTLDعديد من الدول سواء من ال

GAC .ونأمل أن يحدث تقارب قريب بين  لديهم مخاوف حول هذا ولديهم مواقفهم

ا. مجموعات العمل.        شكر 

 

ا. ستجيب أولجا على هذا السؤال. الرئيس شنايدر:        شكر 

 

 ة اإلسبانية.كارلوس، سأتحدث باللغ أولغا كافالي:

وبعدها سأحاول اإلجابة على                                                   هل يمكنك رجاء  شرح ما تعنيه بتقارب مجموعات العمل؟

 السؤال.

 

                                     طلب ا لكافة المجتمع لحل مشكالت الرموز  GNSOو ccNSOقدمت مجموعة عمل  كارلوس راؤول جوتيريز:

 ولدينا هذه المواضع. من حرفين، ومن ثالثة حروف، واألسماء الكاملة للدول واألقاليم.

ا في جلسة االثنين لمجموعة العمل. ولكننا لم نتلق بعد أي                                                         ولدينا مسودة سنعرضها غد 

  فيما يتعلق بكافة األسماء الجغرافية األخرى. GACتعليقات عن موضع 

وال يمكننا التقدم في هذه المشكلة المهمة بدون حل  نحن ال نريد التقدم. وسؤالي هو:

 لذا، فسؤالي هو متى يمكننا أن نكون في موضعك؟ مشكلة النطاق.
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ا لك كارلوس. أولغا كافالي: ومجموعة العمل عبر  GACلدى مجموعتي العمل، مجموعة عمل                  شكر 

ا، تركيز مختلف. GACالمجتمع حيث تعتبر  أني شرحته  لذا، أعتقد                              منظمة عضو أيض 

 عدة مرات. عدة مرات.

تركز مجموعة العمل عبر المجتمع على أسماء الدول واإلشارة لألسماء المدرجة في 

  القائمة الرسمية المعتمدة.

لذا، فلدى  ، فتركز على األسماء غير المدرجة في القائمة.GACأما مجموعة عمل 

 ا.                         تركيز متنوع ومختلف تمام   المجموعتان تركيز مختلف.

وسوف  لذا، عندما تسأل عن موضع المجموعة، ربما أخبرك أن مجموعة العمل تعمل.

فية الرد ونحاول معرفة كي كما تلقينا الكثير من التعليقات. تكون هناك فترة للتعليق العام.

كما سنجتمع مع مجموعة العمل للتوصل إلى كيفية التقدم في هذا  على هذه التعليقات.

ددنا بالفعل مجموعة من الممارسات الجيدة التي نرى أنها سيكون من المهم وقد أع العمل.

 .gTLDتذكرها للجولة الجديدة لنطاق 

كما أننا فتحنا باب  وقد تم عرض النص بالفعل كمساهمة لبعض دول أمريكا الالتينية.

                                                وال أتذكر بالضبط اسم الوثيقة، لكنها متاحة علن ا. التعليقات عليه.

ا للتعليق.لقد كانت م في المساحة  GACوهي متاحة على صفحة ويب                     تاحة أيض 

على أننا نعمل على هذا ألن هناك وجهات  .GACوال يوجد موضع واحد في  المفتوحة.

 على هذا. GACلذا، تعمل مجموعة العمل في  نظر مختلفة.

مشاركة في أود إضافة أنه ذكر في هذه القاعة عدة مرات أن هناك دول متعددة مهتمة بال

 مجموعة العمل عبر المجتمع التي ذكرتموهها.

ا في المرات التي شاركت فيها في مؤتمر هاتفي. ولألسف، لم أتمكن                                                            كذلك، كنت وحيد 

لذا، تطلب هذا الكثير من  والمساءلة. CCWG                                   من متابعة العملية ألني كنت جزء ا من 

 الوقت، كما قد تتخيلون.
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ى بعض الدول في العمل في مجموعة العمل عبر كذلك، أعرف أن هناك اهتمام لد

االنضمام لهذه المكالمات  GACوأود أن أطلب من بعض الزمالء في  المجتمع هذه.

ا جزيال  لكم. باإلضافة لي.                  شكر 

 

ي وعلينا أن ننظر ف ممثل النرويج، هل األمر يتعلق بهذه المشكلة؟ تعليق قصير للغاية. الرئيس شنايدر:

 لذا، يرجى التحدث بإيجاز. .موضوع الوقت

 

ا لك، سيدي الرئيس. نعم. المتحدث باسم دولة النرويج: أعتقد أن ما يطلبه كارلوس من  فقط لتكملة ما قالته أولجا.                       شكر 

GAC .ا حول نطاق  GAC                                    ألني أعتقد أنه يطلب موقف ا رسمي ا من                         قد تناولته أولجا أيض 

شأن األسماء الجغرافية، والتي تنظر في كيفية مجموعة العمل عبر الدوائر الحالية ب

  استخدام الرموز من حرفين ومن ثالثة حروف وأسماء الدول.

في دبلن لتبادل اآلراء من مختلف  GACلذا، أعتقد أن لدينا مناقشة موجزة في اجتماع 

حيث يؤيد البعض االحتفاظ بالحماية  وأعتقد أن لديهم آراء مختلفة. .GACأعضاء 

لكن، ما تعلق عليه أولجا بالطبع هو إضافة حماية  ية وهي دليل الجولة األولى.الحال

 إضافية لألسماء الجغرافية العامة التي لم يشملها دليل المتقدم للجولة األولى.

ا. لذا، يوجد موضوعان مختلفان كما أعتقد.         شكر 

  

ا أن نسمع من هيذر فورست نائب رئيس  جيمس بالديل: ، والرئيس المشارك في GNSO                                          نود أيض 

CCWG .بهذا الشأن 

 

ا جزيال  لك يا جيمس وللرئيس شنايدر على اجتماعنا اليوم. هيذر فورست: ع وأعتقد أن تعليقي يتاب                                                          شكر 

ا. ا تعليقات ممثل النرويج وربما يوضح سؤال كارلوس أيض                                                             كثير 
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ا جزيال    لممثل النرويج على التوضيح.            شكر 

 ولدينا كما قالت أولجا مبادرتين مختلفتين في نطاقين مختلفين. أعتقد أن هناك نقطتين هنا. 

ا في االجتماعات في الماضي.                                                   وأعتقد أن األمر كان واضح 

، كما GACاألولى هي الموقف الرسمي للجنة  توجد نقطتان للتعامل معهما أثناء التقدم.

أما األخرى فهي مجموعة عمل  .CCWGالنحو الذي بينه ممثل النرويج في كان وعلى 

GAC .وأعتقد أنه سيكون من المفيد لمنظمة  بخصوص األسماء الجغرافيةGNSO 

ككل، مع مراعاة أعمال عملية وضع السياسات الجارية التي لدينا اآلن في سياق عملية 

لدعوة تعليقات المجتمع على  GACوضع السياسات للجولة الالحقة، لفهم استخدام 

 GACوسيكون الوقت مفيد للغاية لمعرفة كيفية مراعاة مجموعة عمل  مقترحها.

بخصوص األسماء الجغرافية للتعليقات المستلمة من المجتمع على مقترحها وعندما يمكن 

 وجود تحديث حول ذلك، بحيث يمكن إدراجه في عملية وضع السياسات بروح التعاون.

ا.        شكر 

 

ا. الرئيس شنايدر:                              ويمكننا أن نجاوز ذلك قليال . أعتقد أننا بحاجة للمضي قدما خشية نفاد الوقت.       شكر 

أريد أن أشارك معكم، قبل االنتقال إلى تحديث سريع للغاية حول عمليات وضع 

ومن خالل اإلصغاء إلى هذا النقاش وإلى  السياسات، فلدينا شيء عزيز للغاية على قلبي.

                                                                       سمعناه قبل ذلك عن عدم وجود وقت كاف  للمشاركة أو عدم التنظيم بصورة تجعل  ما

المشاركة فعالة بالفعل، فلدينا إستراتيجية االجتماع الجديدة هذه في االجتماع ب حيث 

                                                                     يكون ألحد مقترحات فريق االجتماع يوم ا في منتصف األيام األربعة والذي يسمى 

من الجلوس في مناطق منعزلة، وهذا شيء ناقشناه                                 "اجتماع مبنى المدينة" حيث بدال  

ا في  ، ثم االجتماع في اجتماعات ثنائية تأخذ نصف الوقت، فبالنسبة لهذه GAC          مرار 

ا في نفس الوقت؟ ألننا لسنا وحدنا على سبيل                                                      االجتماعات الثنائية، لماذا لم تجري مع 

 ناقشناه مع مجلس اإلدارة. كما .ALACفقد ناقشنا ذلك مع  المثال في موضوع الحماية.

ا ومناقشة الضمانات لنطاقات  ا مع  في صيغة  gTLD                                                          لذلك، بدال  من الجلوس جميع 

مفتوحة، وتفاعلية حيث يمكن للجميع اإلصغاء ومحاولة فهم مخاوف اآلخرين وآمالهم 
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ا في حديث لمدة ساعة ونصف حول هذا ثم تكون لدينا                                                                               وأفكارهم، فلماذا ال نجتمع جميع 

أخرى حول، على سبيل المثال، حماية أسماء المصلحة العامة من أي نوع أو  جلسة

ترجيح حقوق نشر أو عالمة تجارية مقابل المصالح وما إلى ذلك، ولماذا عدم القيام بذلك 

                             ألني أعتقد أن هذا سيكون فعاال                                                 بصورة شاملة ومتاحة بدال  من المجموعات الثنائية؟

ا وستكون هذ ه أول خطوة لمشاركة الجميع في نفس الوقت ومساعدتنا في                            للغاية لنا جميع 

وقد تركت  فهم كل منا اآلخر بصورة أفضل، وهو ما قد يحسن كفاءة كافة األعمال.

GAC  ا لتوفير فرصة للمشاركة مع ا ثاني ا متاح                                                                            بالفعل، في التخطيط لالجتماع ب، يوم 

ال و ونحن لسنا شفافين. جموعات.كذلك، نسمع باستمرار أننا بحثنا في كافة الم الجميع.

وهذا هو سبب آخر ألننا متحمسين حول المشاركة  نتحدث إلى اآلخرين وما إلى ذلك.

كما  بالفعل مع اآلخرين، والحدث مع اآلخرين، بصورة فعالة لن الموارد محدودة للغاية.

، بوضوح، أن التنسيق حول مختلف SO/AC RALOأدركنا يوم الجمعة مع رؤساء 

لذا، أريد بالفعل  للتخطيط لالجتماع ب ليست متوافقة بالضرورة. ICANNوائر د

ا إعادة التخطيط لالجتماع ب وهو االجتماع                                                                              استخدام هذه الفرصة، وسيكون علينا جميع 

وأريد بالفعل أن أشجعكم على التفكير في مزايا  لذا، نحتاج للقيام بها اآلن وهنا. التالي.

ا ربما ليس                                                        يوم ا، ربما نصف يوم لمحاولة ما سيكون تجربة في حالة حجز                      الجلوس مع 

عصر الثالثاء للتبادل المادي عبر المجتمع الثنين أو ثالثة من المشكالت الرئيسية 

المرتبطة ربما بتقييم الجولة األولى و/أو االستعداد للجولة الثانية، ولديه مراسالت مرة 

مع ذلك، فهي أكثر  من المنتديات العامة. واحدة بصورة فعالة والتي تكون أقل مواجهة

ا العمل في اليوم األول في                                                                                    محاولة لفهم كل منا اآلخر مع إعداد الجولة بحيث يمكننا جميع 

أماكننا، وإعداد األمور واالستفادة من كل منا اآلخر، والفهم األفضل في اليوم الثاني، 

ل مع فهم أفضل لما يقوم به اآلخرون وبعدها، العودة إلى أماكننا ومتابعة العودة إلى العم

  وسبب الدفاع عن وجهات النظر وما إلى ذلك.

ألني مقتنع وقد ناقشت  لذا، هذا شيء سأدفعكم لنظره لمحاولة حله الجتماع ب التالي.

GAC .ا بحيث سيكون من المفيد للغاية من حيث استخدام الوقت والمشاركة                                                                        هذا مبكر 

ا.        شكر 
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لذا، تبقى لدينا وقت محدود، بضعة دقائق،  وأعتقد أن الوقت يداهمنا. ا لك، توماس.     شكر   جيمس بالديل:

  إن لم تمانعوا.

وأعتقد أن تحديث ماسون حول عمليات وضع السياسات ربما سيقدم إليكم بعد االجتماع 

                                           عبر البريد اإللكتروني، إذا كان هذا مناسب ا.

فعالة التي يمكننا المرور بها، فقط الوضع ألن لدينا عدد من عمليات وضع السياسات ال

 الراهن للعمل.

كذلك، أردت فقط التعليق على أحد العناصر التي تم طرحها علينا في نهاية األسبوع، 

وأنا أغير التوجهات  --فيما يتعلق بنظر التعليقات المقدمة من قبل  GACومناقشة في 

قبل مجموعة عمل السالمة العامة فيما                                               قليال ، ولكني أغيرها لنظر التعليقات المقدمة من 

  .PPSAIيتعلق بعملية وضع السياسات التي تم إعدادها العتماد خدمة الوكيل، 

 وقد تحدثنا مع أعتقد أننا تحدثنا، راجعنا النصوص لبعض المناقشات التي حدثت هنا.

ا ن تولوالرؤساء المشاركين عن عملية وضع السياسات هذه باإلضافة إلى العاملين، الذي

ويمكنني أن أخطر أن هذه  مسؤولية عملية وضع السياسات بجانب بعض التقارير.

  التعليقات، أعتقد أن االنطباع كان أنها لم يتم نظرها.

                                              وقد كانت متوافقة تمام ا مع بعض التعليقات التي  ولكني أؤكد لكم أن التعليقات تم نظرها.

كما تمت مناقشة بعضها بصورة  العمل.تمت مناقشتها وفحصها أثناء سياق مجموعة 

ا أنها كم ولم يتم إدراجها في التقارير النهائية لعملية وضع السياسات. موسعة لعدة شهور.

 لم تحصل على تأييد باإلجماع إلدراجها في التقرير النهائي.

حد  إلىفالواقع أنها تم تقديمها في وقت متأخر  مع ذلك، فقد تم تجاهلها. ولم يتم إغفالها.

ولكن ذلك لم يهم، ألننا كنا قادرين على الوصول إليها في الوقت وضمن أعمال  ما.

  التقرير النهائي.

ويمكننا بالتأكيد متابعة  أردت استبعاد هذا من المجموعة، إذا كانت هناك أية مخاوف.

، ماسون، GNSOفلدينا الرؤساء المشاركون لهذا باإلضافة إلى جهة اتصال  األمر.

ومع ذلك، فبغض النظر عن المصدر،  ومن ثم يمكننا التواصل مع الزمالء المناسبين.
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لية وفي الواقع، لدى كل عم تعتبر التعليقات العامة مهمة للغاية في عملية وضع السياسات.

  وضع سياسات ما ال يقل عن فترتي تعليقات عامة.

ا بما يزيد، كما أعتقد، عن                                         تعين فترة التعليقات العامة المحددة سجال    آالف رد. 10                               جديد 

لذا، كان التحدي هو، كما يمكنكم التخيل، كافة الترجيحات والموازنات لكافة المصالح 

 المختلفة الموجودة.

 لذا، تم نظر كافة هذه الموضوعات. 

ا أمس. كيد وكما تعرفون، تمت التأ                                                      ولذا، أردت فقط استرجاع هذا ألنه كان شيئ ا مطروح 

 ولم تنعكس ببساطة في التقرير النهائي. أو التأكيد على استالم هذه التعليقات ونظرها.

ا.         شكر 

 

ا جزيال  لكم. الرئيس شنايدر: ا لجراهام، الذي أتى إلي.                 شكر  ا أيض  وبالطبع نحن سعداء، وهذا سبب                                    شكر 

 اجتماعنا لتوضيح األمر.

ا غير دقيق، لكني أعتقد أنه ربما أقل مما تمت مناقشته وما لم                                                                                  ربما كان األمر فقط نص 

تنظروه بمعنى أنكم لم تنظروا في األمر وتناقشوه، ولكن ربما لم تكن النتائج مثل التوقعات 

 أو المجموعة. GACمن 

 لذا، دعوني أترك الكلمة آلليس، المتحمسة للحديث لكم والرد.

 

على قبول  GNSOوأود بالفعل أن أوجه الشكر إلى  أشكركم، الرئيس ونواب الرئيس. أليس مونيوا:

، من مجموعة عمل السالمة العامة بالرغم من أننا GACوإقرار التعليقات التي قدمتها 

                              كنا متأخرين قليال  في تقديمها.

 كما أقررنا بنظرها، بالرغم من عدم عرضها في التقرير النهائي.
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حل  GACألننا طلب منا تقديم نصيحة  GACعيد تقديمها كنصيحة كذلك، سوف ن

مع و هذا فقط للعلم بالشيء. مشكالت السياسة العامة بشأن التقرير النهائي إلى المجلس.

ذلك، أشكركم بالفعل على نظرها، بالرغم حتى من عدم إدراجه في التقرير النهائي مرة 

 أخرى، بسبب عمليات اإلجماع.

ا مراعاة أن هناك عدد كبير من أعضاء مجموعة عمل السالمة العامة مع ذلك، يجب                                                                  أيض 

 المشاركين في العديد من عمليات وضع السياسات الجارية ولذا، سنتابع بنفس الروح.

ا.         شكر 

 

ا. جيمس بالديل: ا على هذا التوضيح.       شكر  كما أعتقد باألساس أننا نرى، مجموعة عمل السالمة                         وشكر 

أعتقد أنها مجموعة، لم ندعوها كذلك، ولكنه شيء أعتقد أننا أردنا رؤيته لبعض  العامة

الوقت، وهو التنظيم المحدد لتمثيل بعض مصالح السالمة العامة أو إنفاذ القانون أو حماية 

المستهلك وعرضها في عملية وضع السياسات، بحيث يمكن نظرها من قبل مجموعة 

 العمل في مرحلة سابقة.

 .GAC                                                            ب، لكني أعتقد أني محبط قليال  لسماع أن هذا سيكون موضوع نصيحة ولن أكذ

ألني أعتقد أن هذه كانت موضوع للنظر المناسب في عملية  سوف ننظر في هذا األمر.

أو ما  GACوضع السياسات لكني أعتقد أنه ليس مكاني بالفعل التعليق على نصيحة 

يمثل إشارة إلي بأننا نحتاج لتكرار جهودنا في كذلك، أعتقد أنه ربما  يحدث لها بعد ذلك.

العمل عبر مجموعة عمل السالمة العامة بحيث يمكننا الحصول على مساهماتها في 

عملية وضع السياسات للعمليات المستقبلية بجانب التأكيد على أننا ليس لدينا هذا االنقطاع 

 في نهاية العملية.

 

ا. الرئيس شنايدر: ، وهناك GACللتأكد من أن الجميع يفهم أن أي مجموعات عمل في وربما فقط        شكر 

ا بالتحديد في التواصل مع الخارج. GACبعض عدم الوضوح في  تمثل أي                                       وأيض 

مجموعة من المتخصصين واألفراد مع اهتمام بحماس حول  GACمجموعة عمل في 
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 GACموضوع واحد، ولكن نتائج مقترح مجموعة العمل يجب أن يمر عبر التحقق منه 

 المتوازن وبالطبع يستغرق هذا بعض الوقت. GACلتصبح حالة الوثيقة التي تعكس رأي 

ا السبب في النهاية أن كل شيء يخرج من مجموعة العم  GACل يمر عبر                                                          وهذا أيض 

إرسال ورقة صادرة عن  GACأو ال، أو ربما تقرر  GACوربما ينتهي في نصيحة 

لذا، هناك طرق مختلفة  بعد ذلك. GACمجموعة العمل المباشرة إلى شخص آخر كورقة 

 لتقديم النصيحة فقط لتوضيح اإلجراءات.

 

تزال توصيات عملية وضع السياسات  ال إن أمكنني أن أعرض فقط اقتراح واحد إضافي.  جيمس بالديل:

 --لذا، ربما يمكن لمجموعة عمل السالمة العامة تقديم هذه  متاحة للتعليق العامة.

 

 أو ما هو؟ مارس؟ 21 ما هو الموعد النهائي؟ الرئيس شنايدر:

 

 أنا أنظر حول القاعة. جيمس بالديل:

 مارس. 16 

 

 األربعاء القادم.       حسن ا،  الرئيس شنايدر:

 

 مارس هو الموعد النهائي الحالي. 16ولكن  ربما سنعمل على الحصول على مهلة زمنية. جيمس بالديل:

 

 هل هناك تعليقات أخرى حول هذا الجزء؟ نعم. الرئيس شنايدر:

 نعم، ممثل المملكة المتحدة، بإيجاز، مارك.
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ا. منال إسماعيل: ا الجزء، ولكني أردت بإيجاز أن أذكر مشكلة مفتوحة أخرى ال شيء بخصوص هذ       شكر 

الجديدة، وهي الحماية الدائمة لمناصب وأسماء  gTLDفيما يتعلق بحماية نطاقات 

 الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو البلورة الحمراء.

 .GACوقد أرسلت مذكرة مؤيدة حول هذه المشكلة إلى الزمالء في  

ول موضوع المشكلة، ولكني أعتقد أنه سيكون من المفيد معرفة موقع وليس لدي، نقاش ح

وإذا كانت هناك فرصة للتفاعل بين  GNSOهذا في القائمة الحالية للمشكالت في 

GAC-GNSO .ا،  وسيكون من المفيد معرفة ذلك. بهذا اصدد في فرصة مبكرة        عذر 

ا.                                                                                  لقد اندفعت في ذلك، أعترف، لذا، إن أردتم العودة إلينا حول هذا، فسيكون هذا مفيد 

وهناك عروض سابقة  لكني أردت التأكيد، ال يزال في مكانة مرتفعة بين أولوياتنا.

ونحن ال ننوي القيام بهذا في هذا المناسبة، ولكن  للنصيحة إلى مجلس اإلدارة حول هذا.

 األولوية والرؤية لهذه المشكلة التي لم يتم حلها. فقط إبراز

ا.         شكر 

 

ا. جيمس بالديل: األولى مرتبطة بالصليب األحمر،  أعتقد أنه تم تقسيمه بالفعل إلى وحدتي عمل.       شكر 

كما أني سأتأكد من  وهناك وحدات أعمال أخرى مرتبطة بهذا الطلب. وأرى أنها مكتملة.

ديث المكتوب ألنشطة عملية وضع السياسات في تقرير الحالة الذي إدراج هذه في التح

كما سأتأكد من وضع هذا على القائمة ألني لست  سنرسله عبر ماسون، جهة االتصال.

ا    لذا، أردت التأكد فقط من أنني أقدم اإلجابة الصحيحة. .%100        متأكد 

ذلك تقرير الحالة الذي وسندرج في  عالوة على ذلك، سأتعامل مع هذا بدون اتصال.

 خططنا لتقديمه.
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إن كنتم تشيرون إلى العملية األخرى للحماية                                    فقط توضيح سريع، إذا لم أكن مخطئ ا. الرئيس شنايدر:

، فهذان موضوعان منفصالن باألساس، بالرغم من وجود بعض IGOوحقوق منظمات 

 وأنت محق، لديها هدف عام.التشابهات في المشكالت بالطبع حول حماية المؤسسات التي 

ا أن يكون تحديث الحالة في جزء واحد. كذلك، نعرف أن  ويسعدنا تلقي هذا.                                              كان مفترض 

ا. وبسبب االنتقال،                                                                 هناك أعمال جارية في هذه المجموعة الصغيرة التي تم تأخيرها أيض 

في شهر كما كان لدينا اجتماع جيد في باريس  كان هناك فترة انتظار ألربعة شهور.

ا بسبب االنشغال الشديد للمجلس وللجميع                                                                              يوليو، ولكن بعدها تأخرت بعض األمور، أيض 

 ولكننا نحاول التقدم بهذا. بمراعاة هذا.

ا للصليب األحمر  IGO                                                      مع ذلك، إذا لم أكن مخطئ ا، فكل من سبل الحماية لمنظمات                      وأيض 

لدائمة، وهو شيء يجب ربما كذلك، لم تسري بعد سبل الحماية ا هي سبل حماية مؤقتة.

كما أننا لن نقدم هذا اليوم، إال أنه أمر                                           في نقطة زمنية ما أن يكون عمال  يجب إنجازه.

 على قائمتنا.

 وأتمنى أن يوجز بصورة صحيحة. 

 

 لقد تم تناول األمر. جيمس بالديل:

 

ا. الرئيس شنايدر:         شكر 

ا.وأعتقد أننا استخدمنا إلى حد ما مزي ا من الوقت أيض  لذا، فنقطة نهائية أخيرة، كما                     د 

 كافوس. أتمنى.

 

كما سألت من قبل إذا كان لديكم الوقت، حيث  وهو طلب للتعليق. ليس هناك نقطة نهائية. ممثل إيران:

ونحن  .GACإنها موضوعات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى  أتمنى عدم نسيان هذا.

وخالل المناقشة، تم  .ICANNمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة نقرر في مجموعة الع
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، ومستوى GACونصيحة  GNSOذكر االختالفات بين عملية وضع السياسات في 

بعد ذلك، تم ذكر أنه في حالة زيادة مستوى  الموافقة وكذلك الرفض من قبل المجلس.

وليس  GACري على فإن المنحنى سيس %60القيمة الحدية من أغلبية بسيطة إلى نسبة 

GNSO. 

عالوة على ذلك، عند السؤال عن سبب االختالف، فسيتم ذكر أن توصية عملية وضع 

                               وأعتقد، إن لم أكن مخطئ ا، أنكم  السياسات لديها آلية مضمنة ال تحتاج لهذا المنحنى.

تشيرون إلى خضوع كافة هذه اآلليات المضمنة، عملية وضع السياسات، قبل الذهاب 

 هل هذا صحيح؟ لس إلى التعليقات العامة.إلى المج

ا، فهو يخضع قبل االنضمام إلى المجلس إلى التعليقات العامة؟                                                                            وإذا كان ذلك صحيح 

كذلك، إذا كانت هناك آليات أخرى مضمنة، فسيسعدنا ذلك ألننا سنود وجود فهم واضح 

 لسبب معاملة الموضوعين بصورة مختلفة.

ا.         شكر 

 

 لذا، سأحاول اإليجاز، لكني سأتناول المخاوف. جيمس بالديل:

أعتقد أنكم وأنا كنا نشارك في كل من هذه المجموعات اآلن لحوالي سنتين، لذا، أعتقد ان 

ذلك متعمق للغاية في مادة بعض الموضوعات التي دفعت العشرات إن لم يكن المئات 

سوف أفضل إال أني سأحاول لذا، سألخص هذا و من رسائل البريد اإللكتروني عبر السنة.

على أي حال، حيث أني أعتقد أن وجهة النظر هنا هي أن هناك بعض آليات المساءلة 

لى ولن أعلق ع المضمنة في عملية وضع السياسات والتي تتيح التعامل بصورة مختلفة.

، ولكن عملية وضع السياسات بصورة خاصة، هناك فترتي تعليقات عام GACنصيحة 

وهي متاحة للجميع  ويمكن أن تطلب مجموعة العمل فترات تعليق إضافية. كحد أدنى.

وأي شخص مهام ويرى أنه يستطيع  GNSOوأعضاء  GACأعضاء  لالنضمام:

والمتطلب الوحيد هو أن عليكم اإلعالن عن بيان االهتمام في البداية، عند بداية  المساهمة.

 قيود على المشاركة أو القيادة. عملية وضع السياسات، ولكن بخالف ذلك، ال توجد
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إضافة إلى ما تقدم، يتم إجراء عمليات وضع السياسات بصورة شفافة ونزيهة، وهو ما 

إنها عملية مغلقة، كما يجب  .GACأعتقد، وسأكون دون مشاعر، ليس الحال في نصيحة 

 هناك فارق واحد. ولكنكم سألتم عن االختالف. أن يكون ربما.

ا، وال يتقيد فحسب بالعقود بعد ذلك، في الن                                                                   هاية، يكون نطاق عملية وضع السياسات محدود 

ا الشؤون القانونية في                                                                                التي قد تكون قائمة بين األطراف المتعاقدة ولكن يراجعه أيض 

ICANN  لضمان توافقه مع مكونات اللوائح الداخلية ورسالةICANN. 

وضع السياسات مقارنة  لذا، تحدث كافة عمليات الفحص، كما أعتقد، طوال عملية

وكما تعرفون، أعتقد ان بعض المشاركين في  بوضعها في فحص واحد في نهاية العملية.

GNSO  وبعض المشاركين فيGAC  قد يكون لديهم آراء مختلفة حول ما إذا كان

                                                                                هناك تعامال  مناسب ا مع االختالفات، ولكني أعتقد أن السؤال كان هل ترى أن هناك فروق؟ 

 وأعتقد أنه سؤال مفتوح تقد أن هناك بعض االختالفات األساسية بين العمليتين.نعم. أع

تتعامل بصورة مناسبة، لكني أعتقد أنها عمليات )غير  CCWGحول ما إذا كانت 

 مسموع(.

 

ا جزيال  لك، جيمس. الرئيس شنايدر: ا ألنننا سنقرر                       شكر                                                            يساعدنا هذا بالفعل في التخلص من المنحنى نظر 

، وهو آخر ما تبقى، GACبعدها لالفتتاح عصر األربعاء لإلتاحة العلنية لصياغة بيان 

، وهو ما سيؤجل األمر برمته GACعلى أننا سنقدم فترات التعليق العام في نصيحة 

الشروط للتخلص من المنحنى ويمكنني  لنصف سنة أخرى، إال أني أعتقد أننا قمنا بتلبية

 التوقف هنا.

               لقد كان تبادال   وأعتقد أن علينا االنتهاء من االجتماع اآلن.                     شكرا  جزيال  على هذا.       حسن ا.

ا للغاية لآلراء ونتطلع لمتابعة تكثيف عمليات التبادل معكم ومع الجميع في                                                                             مثمر 

GNSO. .ا على الحضور ا لكم جميع   ا استراحة لدقيقة واحدة لنتركهم.ولدين                              وشكر 

 ] تصفيق [

 



 GAC ARجلسات عصر األحد لـ –مراكش 

 

 76من  56صفحة 

 

                 انه قي م للغاية. أشكركم على استضافتنا. جيمس بالديل:

ا.        شكر 

  

دة لذا، لدينا جلسة واح كانت هذه استراحة لدقيقة طويلة للغاية. لم ينتهي االجتماع بالفعل. الرئيس شنايدر:

                                    إضافية، لذا، رجاء  اجلسوا مرة أخرى.

ا. .     حسن ا أعرف أنكم تناقشون أمور مهمة للغاية،                                   نرجو منكم التفضل بالجلوس، جميع 

 بالطبع، لكننا لم ننتهي بعد لهذا المساء.

                                                                             لذا، سأترك الكلمة قريب ا لتوم، كدعم قيم للغاية حول العديد من األمور الجوهرية.

لذا، فالعنصر الوحيد المتبقي لليلة  12و 10كما تعرفون، لقد نقلنا بند جدول األعمال رقم 

الجديد المستقبلية، حيث من المفترض الحصول على  gTLDهو موضوع جوالت 

لألسف، ليس  .GNSOتحديث حول عمليات وضع السياسات الرئيسية، الجارية في 

ك لذا، دعوني أتر                                                   وسننتهي من ذلك كتابي ا قريب ا للغاية ونشاركه معكم. لدينا وقت لذلك.

الكلمة إلى توم الذي سيساعدنا في الحصول على نظرة عامة سريعة على العناصر 

ا في مكان آخر في  GNSOالسريعة لما يجري في  فيما يتعلق  ICANN                          لكني أيض 

 الجديدة. gTLDبالجولة المستقبلية لنطاقات 

                  شكرا  جزيال ، توم. 

 

ا جزيال  لك، توماس. توم ديل:                        شكر 

الذي أعددناه ونشرناه، وعلي أن أؤكد بالمناسبة، أني أعني بهذا جهود  هذا هو الموجز

ACIG .ا ميشيل وتريسي لذا، فهذه مساهمات                                               بالكامل وليس أنا فحص ولكن أيض 

  للمؤسسات التي نستمر في تقديمها.
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في هذا الصدد، يغطي الموجز الذي نشرناه والذي سأتناوله اليوم موضوعات جوالت 

gTLD ا باختصار ببعض أعمال الجديد و                                                            وضع السياسات ذات الصلة، لكني سأمر أيض 

األخرى، والتي ربما لم يكن لدينا وقت لمناقشتها  GNSOعملية وضع السياسات في 

 في آخر جلسة.

على أنها                    وهي دائم ا موجودة. .GNSO PDPوهناك الكثير من العمل المقدم في هيكل 

ول توضيح األسباب لهذه األهمية، بينما تم لذا، سأحا .GACأصبحت مهمة اآلن في 

نظرها من حيث  GACإعداد هذه األمور، كما نفهم، وبعض الخيارات التي قد تريد 

 المشاركة المستقبلية.

، وأعتذر، لكن عليكم ICANNهناك باألساس ثالثة مسارات واسعة للعمل هنا عبر 

التدخل في المسارات الثالثة، على أن بعضها ربما لم ينظر من قبل، لكن دعوني أحاول 

ألن الجولة الحالية قد  ما سبب أهميتها؟ هناك مراجعات تجري للجولة الحالية. التوضيح.

اقات ة لنط                                                                         انتهت تقريب ا، ألنهم سيضعون المشهد للجولة التالية، إذا كانت هناك جولة تالي

gTLD .الجديدة 

هذه المراجعات، لقد سمعتم أحد النقاط األهم بالفعل عصر اليوم، وهي خاصة بفريق 

وليست مراجعة  .ICANNوهذه مراجعة  المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك.

، بل هناك بعض األمور األخرى التي تقوم بها ICANNبل مراجعة  المجتمع.

ICANNبل مراجعات  لذا، فهي ليست مستندة إلى المجتمع. ، أليس كذلك؟ICANN 

 لعدة أسباب.

ع وال تض من ناحية أخرى، يضع المسار الثاني للعمل السياسات للجوالت المستقبلية.

وتوضع  فهي ال تعمل بهذه الطريقة، بقدر ما تعرفون. السياسات. ICANNأعمال لجنة 

لذا، تمضي أعمال  لهذه األغراض. GNSOهذه السياسات داخل بنى المجتمع، خاصة 

هي  GNSOالسياسات حول هذا عبر عمليات وضع السياسات، التي تعتبر عمليات 

 األهم من بينها اآلن.

كذلك، يتعلق المسار الثالث، الذي نحاول أن نقدم لكم المستجدات في الوثائق الموجزة، 

كما  السوق وآثارها. في gTLDبمواضيع المقاييس، وهي قياس كيفية عمل نطاقات 
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مجموعة من المقاييس، وهناك بعض المناقشات الجارية وبعض  ICANNتضع 

كذلك لم يكن التعليق من  التعليقات المهمة للغاية من وجهة نظر السياسة العامة.

بل كان من اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار والخبراء المتخصصين  الحكومات.

ا.اآلخرين، لكننا شاركنا  لذا، توجد ثالث مسارات للعمل:                        ه معكم في الملخص أيض 

ي وه مراجعات الجولة الحالية ووضع السياسات للجوالت المستقبلية ووضع المقاييس.

، وكافة GNSOوالمجتمع، على وجه الخصوص، عمليات  ICANNخليط بين 

 المشاركين في هذا.

ا إلى حد ما وغير مرتب كعملية لوضع السياسات للجولة التالية لنطاقات                                                                                      وإذا كان هذا معقد 

gTLD  الجديدة، فيرجع هذا إلى أنه غير مرتب إلى حد ما وهذا الوضع بسبب أن

ICANN  خليط بين أعمال وضع السياسات الشاملة والمشكالت التي يتعين على المجلس

لذا، فاألمر غير مرتب  للحفاظ على االستمرارية. DNSالتوجيه بشأنها لبعض عناصر 

ا ألنه منطق مركزي. مرة أخرى، لقد حاولنا التوضيح في الوثيقة                                  إلى حد ما، نظر 

 الموجزة.

، لقد سمعتم ميجان CCTمراجعة  .ICANNاآلن، بسرعة شديدة حول مراجعات 

نفيذ البرنامج لجولة وهناك وثيقة تسمى مراجعة ت ولورين يشيرون إلى هذا فيما سبق.

gTLD  الجديد وهي وثيقة شاملة أعدها العاملون فيICANN  حول كيف يرون أعمال

ا، توجد مراجعة  .ICANNوهناك مراجعة الستقرار الجذر، التي أجرتها  الجولة.                      وأخير 

وهذا مهم إلى  مكتب مقاصة العالمات التجارية، التي أشرنا إليها في االجتماعات السابقة.

منذ ثالث سنوات  GACعالنية لطلب المراجعة من قبل  ICANNما بسبب إشارة  حد

وستعود هذه المراجعة لنظام مكتب  منذ ثالث أو أربع سنوات اآلن. أعتذر. مضت.

 GACوفقط كتذكير أنكم في  للتعليق في نقطة ما. GACمقاصة العالمات التجارية إلى 

ا. من الجانب المؤسسي طلبتم ذلك، وقد تمت                                تغطيته في الموجز السابق أيض 

تمثل عمليات وضع السايات، األهم في الوقت الراهن للسياسات المستقبلية، هي تلك 

وهذا هو المصطلح الذي استخدمته  الجديد الالحقة. gTLDالخاصة بإجراءات 

GNSO. .بجانب عملية وضع السياسات حول آليات حماية الحقوق 
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اآلن، كان  .gTLDأو حقوق الملكية الفكرية لكافة نطاقات هذه بالضرورة حقوق تجارية 

 gTLDالمقصود من الموجز وهذه الجلسة التركيز باألساس على األولى، أي، إجراءات 

 GACالجديد الالحقة، ألن ذلك يغطي كامل نطاق مشكالت السياسة العامة حيث قدمت 

دارة حول الجولة الحالية، وهو السنوات الثالث األخيرة، مع تقديم النصيحة إلى مجلس اإل

ا لعدم حل أي منها                                                                            لطيف بما يكفي فهي موجودة مرة أخرى للجوالت المستقبلية نظر 

عندما يمكن أن تحدث اللجنة التالية عبر  GAC                                     تمام ا، ولذلك، فهي ال تزال مهمة للجنة 

 السنتين أو الثالث القادمة.

ا، بالنسبة للمقاييس، هناك عدد من النقاط  في الموجز الذي جذبت انتباهكم للجهود                                              أخير 

لوضع ما يسمونه لوحة معلومات لمؤشرات األداء الرئيسية  ICANNالمتواصلة في 

وبعض هذه متعلقة بمشكالت المنافسة والمستهلك، كما أن بعض  .gTLDحول سوق 

اء قوقد ترغبون في إل البيانات ذات صلة بإساءة استخدام أسماء النطاق والسالمة واألمن.

بشأن  ICANNفيما يتعلق بأول مسودة تقدمها  SSACنظرة على التعليقات التي قدمتها 

 هذه المؤشرات ألنها مهمة إلى حد ما لقياس نتائج السياسة العامة.

وهناك جدول  بخصوص هذه المشكالت. GACيتضمن الموجز طريقة محتملة للتقدم في 

ية من المشكالت في الميثاق لإلجراءات هناك في محاولة لتقليل القائمة الطويلة للغا

 الالحقة، عملية وضع السياسات، وهذا ميثاق طويل للغاية، قائمة طويلة من المشكالت.

ا. لقد حاولنا وضع هذه في جدول يتوافق مع مشكالت السياسة                       لقد حاولت ذلك، عذر 

 ئلة السياسةالعامة وقد حاولنا تصنيفها كمشكلة حدية حول مواءمة المقاييس، وبعض أس

ا من السؤال فيما إذا كان يجب أن تكون هناك جوالت  GACاإلستراتيجية في                                                     بدء 

gTLD .ا، مجموعة مشكالت السياسات التشغيلية،  وهذا سؤال لم يتم حله. إضافية                                           وأخير 

ا لتأشيره لإلدراج في عملية وضع السياسات. GACبما في ذلك دور نصيحة  لذلك،                                             نظر 

الذي لعبته  GACلالحقة في عملية وضع السياسات في دور نصيحة ستنظر الجوالت ا

وبهذا، ستكون مشاركة  في الجولة الحالية وما الدور الذي يجب أن يلعبه في المستقبل.

GAC .هذا مجرد في هذه المناقشات حول كيفية التعامل مع نصيحتها فكرة جيدة للغاية 

 مثال، هل هو مناسب؟
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ا، فيما يتعلق بال ، لدى GACطرق المحتملة للتقدم، حول إدارة المشكالت داخل                       أخير 

المرشحين، حيث  GACبوضوح سلسلة إعداد تقارير من خالل أعضاء  CCTمراجعة 

ا اليوم. وال تزال أعمال عملية وضع السياسات متاحة ألي عضو                            سمعنا عن هذا مبكر 

ة وضع السياسات، بصورة فردية للتطوع بقدر عمل الجوالت الالحقة من عملي GACفي 

 الكبيرة للغاية والشاملة التي ذكرتها.

منذ بضعة شهور،  GAC، عندما كنتم تخبرون باألمر في قائمة GACعدد من أعضاء 

 وال أعتقد أن الجميع اتبع ذلك. العدد المشار غليه كمصلحة أثناء المشاركة بصورة فردية.

 مباشرة. GNSOلذا، عليكم التعامل مع 

وقد  في عملية وضع السياسات وهو أنا. GACهناك على األقل مشارك واحد تابع للجنة 

ولكني غير متضرر إلى حد ما، ولم يكلفني  قدمت بيان االهتمام الخاص بي وانضممت.

                                                                                 األمر شيئ ا، كما أن رسائل البريد اإللكتروني في أدنى حد حتى اآلن، وهناك فقط اجتماعين 

 عبر اإلنترنت.

برجاء إلقاء نظرة على ما يقوله الموجز حول هذا وإذا كنتم ترغبون في تحديث، لذا، 

فيمكنكم بالتأكيد تقديم هذا وسيكون هناك مستجدات إضافية يقدمها ماسون كول من 

GNSO .كما قال توماس حول كافة عمليات وضع السياسات 

قبل عدة شهور  GACفي النهاية، ستتذكرون أننا دعونا لتعبيرات المصلحة من أعضاء 

للتركيز  GACعند المشاركة، وكان المقصود هو وجود مجموعة تنسيق صغيرة في 

في الجوالت الالحقة من عملية  GACبصورة خاصة على إدارة األعمال وإدارة مصالح 

حول ما يجري هناك  GACوضع السياسات، بجانب مكتب مقاصة االتصاالت إلى 

ا موضع إجماع  ضعه لمحاولة الوصول إلى عمل هؤالء الذي يلزم و GAC                  وأيض 

في موافقتها على التعقيبات وإدراجها في عملية وضع السياسات  GACاألعضاء مع بقية 

 عر السنة التالية أو ما شابه، ألن هذا هو مدى طول الوقت المستغرق.

كما أشار عدد من األعضاء إلى المصلحة، لذا لدى مجموعة تنسيق صغيرة، في الوقت 

ا أو ما شابه في  30قائمة بحوالي الراهن،  ونحتاج  هو األمر الجيد للغاية. GAC                    عضو 

، كما أني تحت تصرفكم في هذا الصدد، الطريقة التي لنظر، أو تحتاج المجموعة لنظر
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 تريد المجموعة تنظيم نفسها بها ومن مهتم بالتحديد بالقيادة في المشكالت حسب الموجز.

م بها تصنيف هذه المشكالت في الجدول في الموجز ويلزم كذلك، ربما الطريقة التي يت

                                                                    فلم يكن ممكن ا، لسوء الحظ، بالرغم من بذلك قصارى الجهد، ترتيب مكالمة  مراجعتها.

ا مشغولين باألمور األخرى كما                                                                              لألعضاء المهتمين قبل هذا االجتماع ألننا أصبحنا جميع 

رسالة أخرى معقدة عبر البريد وال أشعر بما يكفي من الشجاعة إلرسال  تدركون.

ا من حيث  والترحيب أكثر من ذلك. GACاإللكتروني إلى                                  لذا، فاألمر ال يزال متاح 

ويمكننا  .gTLDتنظيم مجموعة من األعضاء المهتمين للجولة التالية من أعمال سياسات 

ة إجراء ويمكننا حتى محاول كما يمكننا التعامل معه بين الجلسات. تنظيم اجتماع هنا.

 مناقشات إضافية قبل نهاية األسبوع.

ا من المشكالت التي يمكن                                                                            على الرغم من ذلك، فما سأؤكد عليه هو أن هذا ليس نوع 

األول هو أنه كما تعلمون ال توجد  تأجيلها إلى االجتماع الالحق لسببين. GACللجنة 

مناسبة له على أي  فهذه الطريقة غير هناك مساحة الجتماع ب لهذا النوع من األمور.

 ولن يكون االجتماع ب في يونيو منتدى للقرارات اإلضافية مدرج على النظام. حال.

ويرجع هذا إلى أن النظام، يتمثل السبب الثاني لترك هذه المشكلة حتى يونيو هو أن 

في  GAC، إن أردتم وفي حالة رغبة GNSOالقطار بدأ الحركة بالفعل من محطة 

ة فردية أو جماعية، فاآلن هو الوقت المناسب أو ربما قبل يونيو هو التواجد، إما بصف

 وقت مناسب للتفكير في األمر.

 سأكتفي بهذا القدر، توماس.

ا طويال  لما هو موجز طويل بالفعل. ا، كان هذا تفسير                                                        عذر 

، GACولكن يبدو لنا أن المشكلة هي مجموعة مهمة للغاية من مشكالت السياسة في 

اسات الموضوعية التي أشارت اللجنة إلى عدم رضاها التام عن نتائج مشكالت السي

ا، للجولة المنتهية اآلن. مع ذلك، ال توجد بالتأكيد العديد من الفرص                                           الجولة األولى، عذر 

 أو المشاركة في الجولة التالية. GACللتدخل المبكر في 
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سأتوقف عند هذا في  .وهذه العملية بالتحديد، كما سيغطىها الموجز، نرى أنها فرصة

ا. الوقت الراهن.        شكر 

 

ا لك، توم. الرئيس شنايدر: كما أعتقد مرة أخرى، أن هذا يوضح مدى قيمة  وال تعتذر عن الوقت.               شكر 

                                                                         ألنك تقريب ا الشخص الوحيد الذي يمكنه بالفعل التنقل في هذه المواضيع المهمة الدعم. 

   ال           شكرا  جزي للغاية ولديه أذن وعين أو اثنين في هذا بينما ال يمكن لمعظمنا ذلك بالفعل.

  فقط لتوضيح هذا األمر. لكم على هذا الدعم المتميز الذي تقدمونه لنا.

د كما ترون، أن هناك مشكلة، وأعتقد أنكم تتفقون معي، فيما يتعلق بموضوع هذا، أعتق

بالنسبة للموجودين في المؤسسة لبضعة سنوات، فهم يعرفون مقدار الوقت  فائقة األهمية.

وقد كان  الجديدة. gTLDوالطاقة المستهلكين في العمل على هذه النماذج ألولى جوالت 

ا أطور من التمرين المكثف للغاية الذي ولكن كان هذ هذا حتى أكثر ربما كثافة لكل شهر.

 مررنا به.

بجانب العمل على نحو ال يرضينا  كذلك، بالنسبة لبعض العناصر التي وصلت لرضانا.

         تمام ا.

كما أعتقد أن الجولة الثانية هي لحظة المحاولة وإذا وعندما يكون هناك إجماع، تهيئة 

تم تهيئته، مهما يكن ما يتم إنجازه بنفس الطريقة ومهما يكن ما لم ي العمل لتهيئة هذه اآللية.

  في الجولة الثانية مثل األولى.

ل، وتوم، لذا، فهذا بالفع كذلك، ربما سيستحيل في الجولة الثالثة التأثير على تهيئة األمور.

تحتاج لخطوة في حالة وجود رؤية بأن  GACفاألمر اآلن أن                        لقد أوضحت األمر تمام ا.

 بعض األمور قد تتطلب تحسينات أو مزيد من التحسين.

 بخالف ذلك، يرجع هذا إلى أننا سنفوت القطار ربما لفترة طويلة.
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كما أننا نريد  لذا، بهذا، أود أن أترك الكلمة إليك وللتعليقات أو األسئلة في هذا الصدد. 

ج للتأكد من اللحاق بالقطار قبل االجتماع التالي وتنظيم ونحتا فقط مناقشة الموضوع.

وهذا يعني أننا نحتاج لتسجيل بعض األشخاص  أنفسنا بطريقة تمكنا من العمل على هذا.

                                                                         بطريقة أو أخرى، سواء رسمي ا أو بصورة غير رسمية، لالنضمام لتوم في تتبع هذه 

ا لكم على الجداول  وإعداد المواقف. GACالعملية، والعمل عليها وإخطار                         وشكر 

والموجز الذي تحاول فيه إبراز بعض العناصر التي يجب النظر إليها بأولوية وتقديم 

د ولكنه من المفي وليس علي قول هذا. وبالطبع يعتمد هذا القرار علينا. بعض المقترحات.

نا وجهة لذا، فالكملة لك لتقدم ل للغاية وجود بعض المقترحات حول الخطوات التالية.

  النظر.

ا. وتايالند. ممثل سويسرا ثم األرجنتين وإيران. لكن و عليكم إبقاء أيديكم مرفوعة.       شكر 

 ممثل سويسر، برجاء البدء.

 

ا لك، سيادة الرئيس.       حسن ا. ممثل سويسرا:                          شكر 

فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات وضع السياسات، إن كنت أفهم بصورة صحيحة، فقد 

وأود اقتراح أن ننظر في احتمالية القيام بترتيبات  GACهذا ما كنا نناقشه كأعضاء كان 

ا من المتطوعين من  .CCWGو CWGمماثلة لما قمنا به في كل من                                     كما أن لدينا عدد 

GAC  والذين يتحملون الدور الرئيسي في رفع التقارير إلىGAC  ومحاولة تقديم

ا في مجموعة عمل عمل ية وضع السياسات حول المشكالت الرئيسية                                  المساهمات أيض 

كما أن هذا لن يستبعد  وربما كان هذه طريقة التقدم. التي تهم اللجنة بصورة عامة.

ا كأعضاء، عند رغبتهم في  GACمشاركة أعضاء                                                      اآلخرين سواء كمراقبين أو أيض 

ا. التقدم للقيام بذلك.        شكر 

 

ا جزيال  لكم. الرئيس شنايدر:  جنتين.األر                 شكر 
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ا لك، سيادة الرئيس. ممثل األرجنتين: وأعتقد أنها فكرة جيدة                                        أود  أن أؤيد ما قاله زميلنا من سويسرا.                        شكر 

  للغاية.

ا المعلومات في القائمة حول  كذلك، أذكركم بأهمية فترة التعليقات العامة.                                          حيث نقدم دائم 

من حكومة واحدة أو مجموعة حكومات  كما يمكن أن تقدم التعليقات فترات التعليق العام.

ولكن ربما                     سيستغرق وقت ا أطول. GACوربما يكون هناك رأي من  ككل. GACأو 

  وفي فترات التعليقات السابقة. لقد فعلنا هذا بالفعل. يمكن التعليق من بعض الدول.

ا جزيال توم على عملك. ا الوقت                      كما لم يكن لدي شخصي   وأعتقد أنه مميز.                               كذلك، شكر 

وأود المشاركة أكثر في هذا، وهو األمر  الكافي في الشهر السابق بسبب عملية المساءلة.

  المهمة للغاية لدولتنا.

دولة واالجتماع المحتمل الذي كان سيوجد  30                                      فهل يمكنكم التجديد قليال  لما قلتم حول 

 وأعتذر على ذلك. ألني فاتني هذا الجزء من التفسير. هنا؟

 

ا. ئيس شنايدر:الر  تفضل توم.       شكر 

 

ا لك، أولغا. نعم، بالتأكيد. توم ديل:                   شكر 

 GACاتبعت رسالة البريد اإللكتروني المرسلة، وقد تم إرسالها عبر اإلنترنت، مناقشة 

وكان المقصد العام هو محاولة السعي إلى تعبيرات االهتمام من  في اجتماع دبلن.

 GACعض أشكال التنظيم أو التنسيق أو مهما يكن من مشاركة األعضاء المشاركين في ب

 وليس كل شيء. ICANNفي عملية وضع السياسات هذه وأي مراجعات ذات صلة من 

والطريقة الصحيحة للقيام بهذا  ليس كافة عمليات وضع السياسات. فهذا كثير إلى حد ما.

 لذا، فاألمر عائد إليكم. ة بالفعل.وال تزال النصيحة التي ارسلناها متاح ال تزال متاحة.

 كما أن هناك الكثير من الطرق المختلفة إلنجاز هذا.
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ومع  أو ما شابه من رسائل إبداء االهتمام. 30لذا، لدينا عدد يصل كما قلت إلى حوالي 

  ذلك، فهي مجرد بداية.

                                                  ومن الممكن اجتماع هذه المجموعة مادي ا هذا األسبوع.

                                                                          حسن ا، يسعدني محاولة تسهيل هذا، بالرغم من أنه يمكن أن يكون أصعب بسبب الشك 

ا للغاية بسماع  في األعمال األخرى عبر األيام القليلة القادمة.                                لكني سأكون مهتم 

  االقتراحات حول استخدام هذه الحماسة واالهتمام بأقصى طريقة بناءة.

ا، وهي مناسبة من وجهة نظري. كما قد تكون وقد اقترح ممثل سويسرا طريقة للقيام بهذ

ا. هناك طرق أخرى بالطبع.                                       لذا، فقد كان هذا ما أشرت إليه. شكر 

 

ا لك على ذلك التوضيح. الرئيس شنايدر:  ممثل إيران هو التالي.                          شكر 

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل إيران: العمل ب لقد ذكرتم ذلك بصورة مناسبة، بجانب االعتراف الكبير                        شكر 

ا جزيال  على هذا.                    ونحن نقدر ذلك حق ا. المفيد للغاية الذي قام به توم.                       شكر 

أعتقد أننا ذكرنا في االجتماع السابق عدة مرات، حتى مع االجتماع مع المجلس، أن 

وأي أوجه عجز أو قصور  الدروس المستفادة من الجولة األولى كان يلزم فحصها بعناية.

 بات يجب تجنبها في الجولة الثانية.أو مشكالت أو صعو

ا.                                        فهل تم إدراج ذلك في الموجز، توم، رجاء ؟         شكر 

 

ا. توم ديل: في  GACهناك بعض المواد المتعلقة بالمشكالت الرئيسية التي حددتها  نعم.       شكر 

                                                            ومن غير الممكن تركيزها وصوال  إلى الدروس المستفادة من حيث أن  الجولة األولى.

وسيستغرق هذا  أو الجهات األخرى على سبيل المثال. GNSOا شيء ما نأخذه إلى لدين

هي الدروس المستفادة اتي قد ال تكون ما يعتقد  GACوما قد تفكر فيه  مزيد من العمل.
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ولذا، أعتقد أن المقصد هو بوضوح في عملية وضع السياسات للمرور بكل  اآلخرون.

 ذلك مرة أخرى من البداية.

، GACوما يمكننا توفير الموارد اإلضافية له فيما يتعلق بخبرات  دينا الموارد هناك.لكن ل

ومجلس اإلدارة حول  GAC                                                     والكثير منها كان من النصيحة ذهاب ا وإياب ا بين كل من 

وكذلك، لدينا بعض الموجزات المستقلة حول ما نقشناه أمس وأيها شامل إلى  الضمانات.

 ستخدامه كأساس.وهذا ما يمكن ا حد ما.

، فإذا كنت تريدون GNSOمع ذلك، أعتقد، مع السيطرة في الوقت الحالية على عملية 

ي المبكر ف-ذلك، من النقاش وكيفية تأطيره، على سبيل المثال، حول نصيحة التحذير 

GAC وهو ما يقصدون من خالل مراجعة نصيحة ،GAC نظام التحذير المبكر في ،

GAC ،على سبيل المثال ،GAC وإذا لم تحدث المناقشة ضمن أي مساهمة من ،

GAC.وبعدها بوضوح ستكون هذه مشكلة، كما أعتقد ، 

لذا، بينما ليس لدينا مواد هنا وفي الموجزات األخرى الكاملة للنصيحة والمشكالت عبر 

ا، وعلينا التحقق، كما أقترح، أن النقاش GACآخر ثالث سنوات من                                                         ، من بكين فصاعد 

ولكن ما اعتقد الجميع أنه نصيحة  GACه من حيث ليس فقط ما أدركته سيتم تأطير

GAC .وأعتقد أن هذا سيحدث في عملية وضع  واالستعداد للمشاركة في مناقشة قوية

  السياسات، التي حاولنا تقديم موجز لها.

إضافة إلى ذلك، يجب أن أذكر، إن أمكنني، أن مجموعة عمل عملية وضع السياسات 

بانتظام جلسات تدريبية  GNSOوفي  ICANNيعرض خاللها العاملين في  هي عملية

ما ك تقديمية بجانب توفير المساعدة حول كيفية المشاركة والتي تكون معظمها عن بعد.

 Adobeيقدمون فكرة حول مقدار الوقت الذي قد تتضمنه المكالمات أو في النظر في 

Connect .لنصيحة متوفرة بالتأكيد ألي شخص في وهذه المساعدة والتدريب وا لساعة

GAC .كما وذلك بالتأكيد بجودة عالية للغاية، كما يجب أن أقول. يرغب في المشاركة 

ا. حول هذا. ICANNنوفر بعض المساعدة اإلضافية في         شكر 
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ا جزيال  لكم. الرئيس شنايدر:  واآلن ممثل تايالند.                 شكر 

 

ا لك، سيادة الرئيس. ممثل تايالند:  هناك بعض وجهات النظر المطروحة بالفعل، لكني أود طرحها.                        شكر 

فهم                                   ، فسيكون حتى اسم المشروع مختلف ا.GNSOاألولى، إن كنتم تريدون النظر في 

 الجديدة. gTLDبل يسمون اإلجراءات الالحقة لنطاقات  ال يضعون أسماء مماثلة لنا.

 الالحقة. كما نسمى نحن الجولة 

عالوة على ما تقدم، فهذا أول شيء في هذه المصطلحات، وعند محاولة قراءة الميثاق، 

وما ننقله هو أن الرسالة  كما أن لدينا عضو واحد. فهو أكثر عملية وضع سياسات معقدة.

ا في هذه العملية. إلى المجتمع ليست صحيحة.                                         وعلينا المشاركة مبكر 

ا لتغطية كل جانب  كذلك، عند قراءة كل مجموعة في الميثاق، سيصيبكم الخوف.                       ونظر 

ا. وهذا هو الوقت                                                                نستخدمه للمناقشة وقضاء الليل بأسره في بكين حتى الواحدة صباح 

ا. الذي يرغبون في سماعه منا. ا واحد                                     كما أنكم ترسلون فقط عضو 

كننا لدينا مجموعة عمل أخرى، على بعد ذلك ل وأحاول. أتمنى أن أتمكن من المشاركة.

ولكن ذلك مهم للغاية، إن كنتم تقرؤون  التفكير في كيف يمكن تحديد األولوية لها؟

ويمكنكم  حتى المناطق المهمشة. وهو يتضمن مجموعة األسماء وكل شيء. المواثيق.

من هذه فكل شيء تتحدثون عنه، أسماء النطاقات، تم تحديده ض تسميتها كذلك.

 شخص يجلسون هنا. 100كما أن لدينا  وعلينا المشاركة بالفعل. المجموعات الخمس.

لذا تتطلب عملية وضع السياسات كثير                                           والعمل كمراقب وكعضو أمران مختلفان تمام ا.

  .GACكما أن عليكم التواصل مرة أخرى مع  ونحتاج إلنشاء وثائق. من العمل.

د أن توم سيكون في الجولة التالية، ربما االجتماع القادم، سيقدم من ناحية أخرى، ال اعتق

                                                           تحديث ا حول مجموعات العمل إذا كان الشخص الوحيد الذي يعمل.
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وبخالف ذلك، مع  على بدء النظر في هذا بالفعل. GACلذا، أشجعكم أن تبدأ كافة لجان 

ا. وقد .GACقدوم الجولة الثانية، تصدرون فقط تحذير مبكر من  ألن                    ال يكون ذلك مفيد 

ذلك، ربما ك ذلك يقدم لنا فرصة للمشاركة وتقديم النصيحة والتوصيات أو يمكنكم توثيقها.

يشارك ممثل تايالند في الترجمة والترجمة الصوتية قبل المشاركة في عمليات وضع 

رير التقألنهم يدونون في  كما أعتقد أن األمر يستحق الوقت المستغرق فيه. السياسات.

وبصورة رسمية، فهي تمثل  النهائي ما التوصيات التي نقترحها على مجموعات العمل.

ولكننا نحتفظ  .GNSO، والتي ليست نفس القرار الذي اتخذه مجلس GACتوصية 

وقد أخبرناهم أنكم تحتاجون لترجمة كيف سيصبح العنوان مشكلة في حالة عدم  بحقنا.

لذا، ربما  ، كما يسمونها.ASCIIيكم التصحيح أو بخالف وعل استخدام حروف التينية.

  سأوجه األعضاء بأننا نحتاج لنظر الموضوع.

 وإذا قرأتم الميثاق، أعتقد أن مجموعة العمل األهم أو عملية وضع السياسات األهم بارزة.

وهذا  رغبت في المشاركة والعمل مع المجتمع. GACونحتاج بالفعل لنقل الرسالة بأن 

  و الجزء األكثر أهمية.ه

بعد ذلك، علينا الجلوس واالنتظار حتى آخر دقيقة. وأنتم تصدرون التحذيرات المبكرة 

ا. التي ال تساعد في أي شيء. GACفي         شكر 

 

ا لك، واناويت. الرئيس شنايدر: وبالفعل أنا أدعم وجهة نظرك بأنه ال يكفي وجود عضو واحد، وهو                    شكر 

، 1، 5، 4، 3، 2، 1، 5، 4، 3، 2، 1لذا، أقترح أن سنعد  هذا.األمين المشارك في 

ا. 5، 4، 3، 2 ، ال، 2ومن يصل  سيشارك في أحد السالسل. 1ومن يصل إلى             لنا جميع 

  أنا أمزح.

 ولكننا نحتاج للعثور على طرق للمشاركة الواضحة من عدد منا على األقل في هذا.

             وليس آجال .                                   وبخالف ذلك، ستكون لدينا مشكلة عاجال  

ا، التالي هو ممثل المملكة المتحدة.                                        إذ 
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ا لك، سيادة الرئيس. ممثل المملكة المتحدة: ا مع تعليقات ممثل تايالند وتعليقاتكم فقط اآلن. ونعم.                        شكر                                                         أتفق كثير 

                                                                          وحسن ا، قبل أي شيء، أعيد التأكيد على أني سجلت في وقت ما بعد دبلن رغبتي في 

 لتوصل إلى بعض العناصر في عملية وضع السياسات بصورة خاصة.المشاركة وا

  كما أوافق على ما اقترحه ممثل سويسرا في نوع مشاركة األحمال، العبء.

كذلك، نحدد من قد يقود الموضوعات الخاصة وبعدها اإلبالغ والمشاركة في مجموعة 

 عمل عملية وضع السياسات.

وأعني أني                                  ى الفور، أوال ، هو طلبات المجتمع.عالوة على ذلك، فما خطر على ذهني عل

ا. د لذا، أنا أرغب بالتأكي                                                              توليت قيادة الكثير من العمل في هذا الصدد، كما تتذكرون جميع 

  من نوع من التطوع في هذا الجانب من المشكالت البارزة.

، توجد طلبات المجتمع وربما مشكالت GNSOكذلك، في القائمة غير الحصرية لمنظمة 

IGO .وسأقدم مزيد من األفكار لذلك. وما إلى ذلك 

                                                                                   أريد فقط تقديم إضافة واحدة، حسن ا، إضافة أود للغاية تقديمها في القائمة غير الحصرية 

، GACوهذه هي وسيلة الحماية الفرعية، التي كانت مشكلة كبيرة في  .GNSOلمنظمة 

كما كانت هناك طلبات محددة تم تحديدها في بيان بكين،  الجولة األولى.كما تتذكرون من 

  والتي كانت سالسل تستهدف األطفال وما إلى ذلك، وقلقنا من أن تخضع للضمانات المناسبة.

إضافة إلى ذلك، سأذكر في هذا السياق أن زمالءنا من إيطاليا والمملكة المتحدة كانا 

ير الحكومية في أوروبا على سالمة األطفال عبر اإلنترنت يعمالن مع تحالف المنظمات غ

ولم نعرض  فقط للتوصل إلى مجموعة من المعايير لمتطلبات التسجيل وهذه النطاقات.

  إال أننا ننوى القيام بهذا في مرحلة ما. .GACهذا بأي صورة حتى اآلن في 

إيطاليا بجانب المشاركة في  مع ذلك، يقدم هذا وسيلة للمملكة المتحدة وربما لزمالئي من

  عملية وضع السياسات فيما يتعلق بحماية األطفال.

في جلسة المراجعة  CCTفي هذا الصدد، أعتقد أني يجب أن أذكر ذلك في مراجعة 

 المعنية بجانب أحد الموضوعات المهمة.
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صلة لذا، نحن ممتنون للغاية لك توم على عملك في هذا الشأن ومقارنة الوثائق ذات ال

ا. لمصفوفة األنشطة التي نحتاج للتركيز عليها ودفعها.        شكر 

  

                                           شكرا  لممثل المملكة المتحدة. ممثل إسبانيا. الرئيس شنايدر:

 

ا لك، توماس. ممثل إسبانيا:                  شكر 

ا ربما ألن  GACبينما أدعم طلب المشاركة ألعضاء                                        في عمليات وضع السياسات، نظر 

باتباع النصيحة فيما يتعلق  GACعلينا المحاولة بهذه الطريقة بعد فشلنا في إقناع مجلس 

  الجديدة التي قد تكون بسبب المشاركة المتأخرة في العملية. TLDبنطاقات 

المواقع  كذلك، ربما نحاول طريقة أخرى تكون مقنعة أكثر أو محاولة التوصل إلى

 وعلينا عدم المرور بنفس التجربة مرة أخرى. المناسبة.

 ولكننا ندرك للغاية حمل العمل الذي كان لدينا في المنزل. لذا، أشجعكم على المشاركة.

عند العودة  GACوبالرغم من أننا يمكن أن نتعهد هنا بمزيد من االهتمام لمشكالت 

 بعض األحيان بالمسؤوليات األخرى عند العودة.للمنزل، فإن الواقع هو أننا مثقلون في 

                                                                                وربما ال تتلقى هذه المشكالت اهتمام ا كافي ا لدى الرؤساء والمسؤولين رفيعي المستوى.

ا لجذب اهتمام المسؤولين رفيعي  ا فرصة مناسبة أيض                                                                             كذلك، ربما يمكن أن يكون غد 

  لهذه الموضوعات.المستوى إلى الحاجة بترك العاملين يكرسون مزيد من الوقت 

على الرغم من ذلك، حيث أن هذا ليس سهل التغيير، فال نضع األولويات السياسية، فلدي 

وأعتقد أنهم بالفعل  بضعة اقتراحات بخصوص مجموعات العمل هذه المشكلة.

ا على القائمة أو أكثر من هذا. 30 كما أن هناك العديد من مجموعات العمل أو                                   شخص 

  عها هنا.المبادرات التبا

وهناك على األقل  في هذا الصدد، أقترح اختيار الناس لواحدة أكثر أهمية من الدول.

  شخصان لكل مجموعة، لذا، يمكنهم أخذ دورهم في حضور المؤتمرات الهاتفية.
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                                                                            عندما كنت مشارك ا في بعض عمليات وضع السياسات، كانت تميل لتنظيم المكالمات كل 

                                                       ي بعض األحيان، ال يكون هذا مناسب ا لك، ألن لديك أمور أخرى وف أسبوع أو أسبوعين.

ا أو ما شابه. لذا، سيكون من الذكاء وجود                                                          للقيام بها أو فقط بسبب حدوث المكالمات مساء 

 شخصين على األقل بحيث يمكنهم الحضور بالتبادل.

كون كذلك، إن لم يمكنك مشاركة األشخاص عند العودة، فبعض الدول تعود هنا مع ت

 عند العودة. GACوهذا يعني أنها ليست التالية لمشكالت  الوفود من شخصين أو ثالثة.

وإن أمكنهم مشاركة الحمل بين ثالثة أو اثنين منهم، فيمكن أن يسهل هذا التغلب على 

 المشكالت.

من ناحية أخرى، على أن أقول ذلك لغير المتحدثين األصليين، من الصعب المتابعة ليس 

كان  وبعد ذلك، إن الوثائق المكتوبة ولكن بصورة خاصة في المؤتمرات الهاتفية. فقط في

  باإلنجليزية، فسيستغرق هذا مزيد من الوقت. GACعليكم رفع تقارير إلى 

ة الكتاب عليوقد كان  أما بالنسبة لي، فاألسهل الكتابة باإلسبانية ألني أكتب أسرع.

  زيد من الوقت.إال أن ذلك يستغرق م باإلنجليزية.

مع ذلك، إن أمكن وجود احتمالية للنشطين بالفعل في هذه  ال أعرف إن كان يجدي أم ال.

المجموعة، فأود الكتابة بأحد اللغات السبع ثم ترجمة الرسائل إلى اإلنجليزية، وهو ما 

ا.              يشكل حافز 

ا بعد ذلك، األمر اآلخر الذي أردنا قوله غير مذكور هنا، ولكن هناك مشكل              ة أخرى أيض 

الجديد، الذي سيحل محل  gTLDيجب أن تهتم بوجود خدمة سجل لدليل  GACبأن 

WHOIS.  وأعتقد أنه سيكون أساسي ا في                            GAC .ا لمتابعة األمر ا.                               التي تحتاج قطع         شكر 

 

ا. شنايدر:الرئيس  ا.            نعم، شكر  ونا ودع                                                               أعتقد أن نقاطكم تمت مالحظتها بالفعل، بما في ذلك آخر نقطة أيض 

                                                           لدينا اآلن ممثل نيوزيلندا، وإذا لم أكن مخطئ ا، ممثل النرويج  ننتقل في الوقت ونتقدم.

 على القائمة وبعدها علينا االتفاق بسرعة على طريق التقدم.
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ا.   ممثل نيوزيلندا.       شكر 

 

ا لك، سيادة الرئيس. :ممثل نيوزيلندا                         شكر 

 ندعم بالتأكيد إنشاء مجموعة من األشخاص لمساعدتنا في التعامل مع هذه المشكالت.

بأبسط  وقد ألقيت نظرة على مالحظة توم الموجزة، وبصراحة، أذهلني مقدار العمل.

ا للغاية  ة للجن                                                                         طريقة، أعتقد )غير مسموع( أن ما تناقشه االجتماعات ومتى سيكون مفيد 

GAC واإلبالغ بشأن متى نحتاج للمساهمة وما إذا كان هناك اهتمام ا كافي ا لوضع موقع ،                                                                            

GAC .مشترك 

أنه قد يكون من الصعب  CCWGوقد علمنا من  كما أعتقد أننا نحتاج لنظر طرق العمل.

وربما يمكننا التفكير في األشخاص  .GACوجود ممثلين يطلبون مشاركة وجهات نظر 

تصال أكثر من ممثلين فيما يتعلق بكيفية العودة بما يجري بحيث يمكن حينها كجهات ا

ا كلجنة  ولمناقشة هذا مع المتطوعين أو  .GAC                                        المساهمة بصفة مستقلة كدول أو مع 

GAC .كما أن لدينا لجنة استشارية مشغولة، لذا،  ككل فيما يتعلق بكيف نتوقع عمل هذا

ا متطوعين. 30يسعدني رؤية  وأعتقد أننا يمكننا مشاركة الحمل لضمان تغطية                شخص 

GAC .وعلى وجه الخصوص،  لهذا بصورة مناسبة واالستعداد بالفعل قبل ترك مراكش

أعتقد أن مهمتنا األولى يجب أن تكون المساهمة في األطر الزمنية التي تم تعيينها لهذا، 

ا  GACفقط دليل  بحيث يمكننا التأكد من أن تتيح األطر الزمنية للمجتمع، ليس            ولكن أيض 

 الجميع، إلدارة نطاق كبير من العمل المحدد.

ا.         شكر 

 

ا لمندوب نيوزيلندا على هذه النقاط. الرئيس شنايدر:                                        شكر 

ا.                          لدي ممثل النرويج أخير 
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ا لك، حضرة الرئيس. المتحدث باسم دولة النرويج: أردت فقط شكر توم واألمانة على هذه النظرة العامة                             نعم، شكر 

والتفاعل مع مجلس اإلدارة وكافة الرسائل المتبادلة  GACالشاملة على نصيحة ضمانة 

ا لوجود العديد منها. كما أردت فقط إبراز أن كافة نصائح الحماية تتناول أوجه                          نظر 

اردت فقط اإلشارة إلى أننا  لكني الجديد. gTLDالقصور في دليل مقدم الطلب في نطاق 

الجديد  gTLDيمكننا أن نرى هذه المشكالت األخرى في دليل مقدم الطلب في نطاق 

وكما نرى النقاش الحالي في مجموعة العمل  والتي يلزم نظرها مرة أخرى لنقاش جديد.

 عبر المجتمع بشأن األسماء الجغرافية، يريد البعض وجود الحماية حتى النقاش الجديد.

ا أن ندرك المشكالت األخرى  لذا، فقط يأتي هذا في مجاالت أخرى.                                         لذلك، علينا أيض 

 للنظر مرة ثانية فيه. GNSOالتي تم حلها بالفعل في دليل مقدم الطلب الحالي من قبل 

 ومن ثم، فنحن نحاول فقط جذب االهتمام إلى هذه المشكالت عند التوصل للمناقشة.

ا.         شكر 

 

، ممثلة النرويج. الرئيس شنايدر: ا لك   وهذه نقطة أخرى سارية تقدمها.                          شكر 

لقد تجاوزت الساعة بالفعل السادسة وكان هذا  أعتقد أنه ينبغي علينا االنتهاء من ذلك.

 وبضعة دقائق في الصباح. 8:30                 يوم ا طويال ، منذ 

لم يدفع أي أحد بتقديم بيان  اآلن، دعونا نتأكد بسرعة أننا واضحون حول متابعة هذا إذا

 آخر حول العملية.

لذا، لدينا هذا المقترح الذي سنستخدمه لتقسيم الطاقة وإنشاء، إن فهمت بصورة صحيحة، 

ما يشابه الفرق الفرعية التي ستشارك في المسارات المختلفة، باستخدام أو االعتماد على 

ا مسجلين ولكن ربما يأتي أشخاص جدد وليس الج 30 لذا، ربما إن أمكنك  ميع.                                              شخص 

توم تأكيد ما تقترحه بعد سماعك، للخطوة التالية، أننا يمكننا القيام بذلك بأسرع ما يمكن 

ا بنفس وجهة النظر.                                         كما أعتقد، فنحن جميع 
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ا لك، توماس.       حسن ا. توم ديل:  ICANN                                       أوال ، الحظت أن ماري وانج من فريق سياسات                  شكر 

لطلب  GNSO PDPأن هذه ممارسة مجموعات عمل أشارت في الدردشة إلى 

لذا، فهذه  ، في مرحلة مبكرة.GACالتعقيبات من كافة المجموعات، التي ستتضمن 

 بالكامل. GAC                                                          فرصة مبكرة لتغطية بعض المشكالت، على األقل مبدئي ا، من منظور 

سبين على الرغم من ذلك، كما تعلمنا، فهناك سؤال حول العثور على األشخاص المنا

 والوقت المناسب للقيام بذلك حتى وعدم تمكن األمانة من القيام بها بنفسها.

في هذا الصدد، بعد اإلصغاء إلى وجهات النظر، أقترح الطريقة غير الواضحة للغاية 

للتقدم مع حديثي مع عدد من الممثلين الذين عبروا عن اهتمام عصر اليوم بصورة خاصة، 

 كذلك، في حالة توفير المملكة المتحدة ونيوزيلندا وآخرين.بما في ذلك ممثلي سويسرا و

بعض الوقت عبر األيام القليلة القادمة للحديث مع هؤالء كمجموعة صغيرة، وبعدها 

الحديث حول المجموعة الصغيرة واألكبر ربما لالتفاق على نوع من البنية الذي يمكن 

، وليس دور الممثل الرسمي، على ربما أن يشكل دور اتصال، كما اقترح ممثل نيوزيلندا

وربما  CCWGسبيل المثال، بعض الطرق لالعتماد على األجزاء الجيدة من مشاركة 

، بما في ذلك وقت كثير للغاية لعدد محدود من األشخاص تجنب بعض األجزاء األصعب

 في ساعات غريبة للغاية من النهار والليل.

 ن إمكانية التغلب عليها بعدد معقول من األشخاص.هذه كافة األمور العملية التي أنا واثق م

لذا، برجاء السماح لي ببعض الوقت للحديث إلى هؤالء األعضاء ووضع بضعة أفكار 

ا، قبل اإلخطار بها في نهاية األسبوع عندما نكون في مزاج احتفالي، بالطبع، للتعامل                                                                                   مع 

 مع هذه األمور األهم.

ا لك، سيادة الرئيس.                          شكر 

 

ا. ئيس شنايدر:الر  أعتقد أن هذا مقترح عادل.       شكر 

 الواليات المتحدة.
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ا سيدي الرئيس، وأعتذر على التأخر. ممثل الواليات المتحدة: أريد االنضمام لقائمة  وأكرر شكري لكم.                                      شكر 

االنتظار في شكر توم على الورقة المفيدة للغاية التي قدمها، والتي في الواقع على مستوى 

 يتضمن قليل من التنبيه ألنه يوضح لها أهمية هذا العمل.

ا بضعة مهام أخرى لنا. وأرى أنكم تومئون باإليجاب، وقد ذكر                                               لذا، أعتقد أن لدينا ايض 

العديد من األشخاص أن علينا تحديد األولوية لألعمال التي لدينا بالفعل وكيفية االستفادة من 

من توجيه األمر، ربما، حيث أن الكثير من المشكالت  األعمال التي بدأناها بالفعل، لنوع

التي نتعامل معها في مجموعات العمل الحالية، بعضها تم تحديده بالفعل في قائمة طويلة، 

ا في  ويمكننا الوصول إلى اتفاق حولها. ، فسنبدأ ذلك إلى GAC                           وفي حالة عدم العمل مع 

 بر عند تقديمه بهذه الصورة.الحد الممكن ألني أعتقد أن ذلك سيكون له وزن أك

ا أني يجب أن أحاول ربما الحديث فيها وربما هذا هو كل األمر، توم                                                                                  مع ذلك، أعتقد أيض 

، في الواقع، GAC-GNSOديل، بضعة حوارات، ما يقصد بالمجموعة االستشارية 

لدينا بعض اإلجراءات التي يمكن أن نستفيد منها، ولكننا نحتاج للتمكن إلى حد ما من 

حديد األطر الزمنية لمسارات العمل المحددة بحيث يمكنكم القيام بشيء ما يماثل ما قمنا ت

وأعتقد أننا كان لدينا متطوعين يضعون  .GACبه منذ سنوات عند تنفيذ بطاقات نتائج 

بالكامل بحيث يتواجد األعضاء  GACالقلم على الورق وكل شيء كان ينشر على 

ا الحق ا للتوصل إلى نصيحة الحماية.وهذا هو الوضع الذ بالكامل.                                                  ي كنا فيه جميع 

واناويت  كما أعتقد أن                                                                       لذلك، أعتقد أننا ربما نريد إعادة التفكير فيما نقوم به حالي ا، وتبريره.

وبعد ذلك، الربط باألطر الزمنية بحيث تكون هناك خارطة  قالت بإنشاء بعض األولويات.

 طريق واضحة للغاية.

أردت أن أشكركم على هذا وأنا سعيد بالتأكيد بالتطوع للدردشة مع لكن مرة أخرى، 

 مجموعة صغيرة لمعرفة ما يمكننا فعله.

ا.        شكر 
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ا لك يا سوزان. الرئيس شنايدر: ا لنشاطك الكبير في هذا العمل، وتجميع البنود والنقاط                    شكر                                                                   وبالفعل، نظر 

كرتهم فيما يتعلق بكيف أمكننا القيام في الجولة األولى مع اآلخرين الذين يعتمدون على ذا

إال أن هذا صحيح بالتحديد، وسيكون علينا  بذلك وما نجح أفضل من األمور األخرى.

 ولن نقوم باألمر بخالف هذا. وليس هناك طريقة أخرى. تحديد أولوية العمل.

ا بالطبع، إلى أن مراكش مدينة رائعة، إال أن ي وم                                                                         كذلك، على أن ألفت نظركم جميع 

الخميس هو الوقت الذي يمكننا بالفعل به بدء التخطيط ألعمالنا في الفترة التالية بين 

 الجلسات، باإلضافة إلى االجتماع التالي وربما ما بعدها حتى.

لذا، مهما زاد عدد من يبقى معنا صباح الخميس، سيكون لدينا بعض الوقت المخصص، 

ولذلك، رجاء االنضمام إلينا في النقاش،                                            إن لم أكن مخطئ ا، للتخطيط للتقدم في العمل.

فهذه نهاية اليوم، على األقل هذا الجزء من اليوم حيث انتهى وقتنا  ألن علينا التوقف هنا.

 في القاعة.

ا جزيال  على التعاون والمشاركة من الصباح الباكر إلى هذه في                                                                             النهاية، أشكركم شكر 

كما سنجتمع  الساعة المتأخرة وسنجتمع في هذا اإلطار صباح الخميس الساعة التاسعة.

ا في العاشرة.  هذا كل شيء.                                              في هذه القاعة في جلسة مختلفة غد 

ا.         شكر 

ا.                          أتمنى لكم مساء  رائع 
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