
 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
RAA وحقوق ومسؤوليات المسجلين ،RRR AR 

 

 

بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام 
 يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ

 كسجل رسمي.

 RRR، وحقوق ومسؤوليات المسجلين RAA 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
 مساءً  18:30مساًء إلى  17:00من  – 2013أبريل  8االثنين، 

ICANN – بكين، جمهورية الصين الشعبية 
 

 

ودورة اتفاقية اعتماد  RAAفي مفاوضات اتفاقية اعتماد المسجل  مساء الخير، مرحًبا بكم  سايرس نمازي:

اسمي سايرس نمازي، وأنا رئيس العالقات  .gTLDالمسجل لمجاالت المستوى األعلى العامة 

  .ICANNالصناعية لدى منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

يتبلور الشكل الذي سوف  سجل.تتكون جلسة اليوم من لجنة من ممثلين من المسجلين ومجتمع ال

نتبعه في عزمنا على تزويدك بتحديث حول حالة مفاوضات االتفاقية على صعيدي المسجل 

 وكذلك السجل.

بعد ذلك، سوف نتطرق إلى فقرة خاصة باألسئلة واألجوبة، لذا فإننا لن نقضي سوى بضع 

ن الوقت اليوم في تناول دقائق في هذا التحديث بالمعلومات، ونأمل أن نقضي الجزء األكبر م

لذلك، يبدو الوصول إلى  لدينا بالفعل تصميم غريب في هذه الغرفة. األسئلة واألجوبة.

 – إذا كان بإمكاننا ربما ترك قسم واحد مفتوح في كل جانب الميكروفونات محدوًدا نوًعا ما.

 أوه، لدينا ميكروفون متنقل هنا.

ات سيرلين الذي يعد رئيس فريق التفاوض لمشغلي سوف أنتقل بهذا الميكروفون ألسلمه إلى م

  المسجل.

 مات

 

بالنسبة للنقطة التي تحدثت عنها سايرس، أريد أن أضيف  نعم، دعونا ننتقل إلى الشريحة التالية.  مات سيرلين:

، وكنا نقضي ساعات ال 2011لقد كنا نحضر رسمًيا هذه الدورة منذ نوفمبر  تحديًثا مقتضًبا.

واالجتماعات التي  ICANNالمؤتمرات واالجتماعات المباشرة واجتماعات تحصى في عقد 

رسالة  15,000، ولكن ال أعرف حقيقة األمر، ربما تبادلنا نحو ICANNتخرج عن نطاق 

 فقد تناولنا حًقا كثيًرا من القضايا في غضون ذلك الوقت. بريد إلكتروني ذهاًبا وإياًبا فيما بيننا.
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من ثم، سوف نخوض  ازالت بشق األنفس تصارع عليها كال الجانبين.هذا وكانت هناك عدة تن

  ونستكشف بعًضا من هذه القضايا.

عدًدا  RAA 2013في حقيقة األمر، وفي نهاية المطاف، سوف تتضمن اتفاقية اعتماد المسجل 

ا لذلك، وبالرغم من هذا، فقد انتابن .2009من التحسينات التفاقية اعتماد المسجل المبرمة في 

شهًرا وكانت فترة عصيبة ومريرة نظًرا لوجود  18طوال  -في بعض األحيان-شعور باإلحباط 

يمكنك أن تتفهم طول  عدد وأنواع من القضايا التي كانت تؤرقنا وكنا نناقشها في هذا الوقت.

 الفترة الزمنية التي أمضيناها إبان ذلك الوقت.

اسم اتفاقية اعتماد المسجل  ICANNلقت عليه لقد نشرنا تعليًقا عاًما الشهر المنصرم ما أط

RAA .من جانب مجموعة أصحاب المصلحة، بصراحة، كانت ال تزال هناك بنود  المقترحة

ولكن يسعدني أن أقول أنه منذ  وعناصر تشتمل على مواطن ومساحات اختالف كبيرة للغاية.

حد فقط، واصلنا المضي قدًما القيام بالنشر لهذا التعليق في ذلك الوقت، أي منذ حوالي شهر وا

إنه ألمر مهيب أن يكون اليوم هو يوم االثنين فقط لنقوم  – وأحرزنا تطوًرا ملموًسا في الواقع

ولكن خالل عطلة نهاية األسبوع، ونظًرا لوصولنا كلنا إلى  بتدشين فعاليات اجتماع بكين.

 ض والموظفين المعنيين.أرض مدينة بكين، فقد واصلنا عدة مناقشات شخصية مع فريق التفاو

  هذا وقد عكفنا على إحراز تقدم هائل.

أعتقد أن سام يعتزم الدخول في بعض المحادثات التي سوف نجريها اليوم مقارنة بالمناقشات 

 التي أجريناها منذ شهر.

 

أن  في مستهل األمر، أود .ICANNأنا سامانتا إيسنر، أعمل مستشار أول لدى  شكًرا لِك.  سمانتا إيسنر:

 أعرب عن عميق امتناني ألعضاء فريق التفاوض المسجل الذي َشُرفنا بحضوره معنا اليوم.

فإذا رأيتم قدر التعب والمجهودات التي بذلها هذا  كما قال مات، لقد أمضينا ساعات ال تحصى.

الفريق وكيف قاتلوا بضراوة في المواقف الخاصة بمجموعة أصحاب المصلحة والذين جاءوا 

لى طاولة النقاش المستديرة من أجل االستماع إلى كل جوانب القضايا، لذا وجب علّي أن فعالً إ

 أشكركم يا رفاق على كل العمل الذي قدمتموه.
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مارس، وفي حين أننا قد  7من ثم، بالنظر إلى كل األعمال الجليلة التي كنا نقدمها منذ منشور 

مارس، فاليوم يمكننا القول أننا  7تباًرا من توصلنا إلى اتفاق والمبدأ بشأن عديد من الشروط اع

  وقد قطعنا شوًطا طويالً. قد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ على معظم الشروط،

، فقد تم 2013التي سوف تصبح اتفاقية اعتماد المسجل  RAAفي إطار اتفاقية اعتماد المسجل 

كما قد تعلمون، لقد كانت هذه  .تناول جميع التوصيات االثنتي عشرة الخاصة بإنفاذ القانون

التوصيات االثنتا عشرة إلنفاذ القانون التي كنا نسعى إليها وكانت تشكل حجر الزاوية في 

  لذلك تم استيفاء الهدف األول من عملية التفاوض. حول الطاولة المستديرة،األول تجمعنا 

، حيث قمنا RAAة الجديد 2013ثمة شيء آخر سوف تجدونه ضمن اتفاقية اعتماد المسجل 

جديدة من المزمع إدخالها حيز التنفيذ، فضالً عن القدرة على المضي  تبعملية هيكلة وتعديال

كما قد يعرف الكثير منكم في الوقت الراهن،  قدًما في اتفاقيات موحدة عبر مجموعة المسجل.

وكذلك لدينا  التي ما زالت سارية لبعض المسجلين، RAA 2001لدينا اتفاقية اعتماد المسجل 

وسوف نبرم في المستقبل القريب اتفاقية اعتماد المسجل  ،2009اتفاقية اعتماد المسجل 

2013 RAA،  سوف تكون هناك فترة من الوقت سيكون خاللها لدينا مسجلون ضمن اتفاقيات

ولكن تتجلى الطريقة التي نعمل من خاللها في هيكلة عملية التجديد التفاقية اعتماد  متعددة،

، وكذلك القدرة على إجراء تعديالت في غضون إبرام تلك RAA 2013مسجل الجديدة ال

بمجرد أن يتوافر لدينا كل المسجلين الذين ينتقلون في -االتفاقية، هذا وسوف نتمكن عقب ذلك 

من حشد كل المسجلين ضمن االتفاقية نفسها حتى عندما تكون  -نهاية المطاف إلى هذه االتفاقية

عالوة على ذلك، نعتقد أنه سوف يتمخض عن هذا األمر  ة في حاجة إلى تعديالت.هذه االتفاقي

وكذلك المجتمع التي  ICANNفائدة عظمى ليس للمسجلين فحسب، ولكن أيًضا لمنظمة 

يستخدم اإلنترنت، حيث سيكون لديه وعي عميق وفهم جيد لنظام تعاقدي فردي يغطي بدوره 

 هذه االتفاقية.

قد سمعت عن بعض منها من و ض التقدم الملموس في المجاالت الرئيسة،لذلك فقد أحرزنا بع

في كل من براغ وتورنتو، قد قدمنا تقريًرا عن مدى التقدم المحرز  مفعندما كنا معك ذي قبل،

يمكننا التحقق من البريد اإللكتروني أو الهاتف على  في سير العمل في عديد من هذه المجاالت،

التحقق من صحة حقل بعض البنود التي يوفرها المسجل لبيانات  مستوى المسجل، فضالً عن

WHOIS .الخاصة بهم 



 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
RAA وحقوق ومسؤوليات المسجلين ،RRR AR 

 

 

  39من  4صفحة 

 

جدير بالذكر أنه ثمة شيء جديد سوف تالحظوه هنا وقد تمت اإلشارة إليه في االتفاقية 

المنشورة، إذ كان أحد مناطق االختالف هو التحقق من صاحب الحساب، وكذلك التحقق من 

الذي تم اآلن االتفاق عليه تمهيًدا إلدخاله ضمن اتفاقية اعتماد  وهذا هو الشيء صحة الحقل.

 .RAAالمسجل 

لدينا نقاط إساءة استخدام االتصال فيما يخص كالً من إنفاذ القانون وعامة الناس ومن المزمع 

لقد وافق المسجلون على تقديم معلومات إضافية  نشرها على المواقع اإللكترونية للمسجلين.

، بما في ذلك معلومات ICANNمواكبة ما يطرأ من مستجدات على منظمة والحفاظ على 

 .بائعي التجزئةحول المسؤولين والتابعين والموزعين أو 

لقد قمنا بتحسين طرق بحيث يمكن لمنظمة  هذا وقد عززنا أساليب تصحيحية لالمتثال للقواعد.

ICANN ينا دوًما اللجوء إلى حل اإلنهاء إنهاء االتفاقية وكذلك تعليق الحقوق، لذلك ال يتعين عل

 إذا كان من المناسب العمل جنًبا إلى جنب مع المسجل ضمن مستوى معلق بدالً من ذلك.

وكذلك قمنا  لدينا حظر ضد السطو اإللكتروني من قبل المسجلين، وهو أمر جديد من نوعه،

فات الفنية اإلضافية، وفيما يخص المواص بتبسيط لغة التحكيم لجعل التحكيم يسير بوتيرة أسرع،

يحمل المسجلون على عاتقهم االلتزام بترحيل األوامر المتعلقة باالمتدادات األمنية لنظام أسماء 

التي قد يعطيها إليهم زبائنهم حيث يتطلب األمر منهم الذهاب إلى  DNSSECالنطاقات 

 .IPv6السجالت، فضالً عن دعم إصدار بروتوكول اإلنترنت 

مارس تتضمن أننا قد توصلنا إلى  7ات الرئيسة منذ أن نشرنا المسودة في هناك بعض التغيير

اتفاق من حيث المبدأ على الطريقة التي يمكن من خاللها حث المسجلين على االقتراب من 

ICANN  في حال كانوا يعتقدون أن االحتفاظ بالبيانات أو التزامات سياسةWHOIS  فيما

 ف وعدم التوافق مع قوانين الخصوصية المحلية.يخص هذه المسألة تسبب لهم االختال

مع إجراءات القانون  - WHOISتخص سياسة -ولعلكم تعلمون أن لدينا اختالفات رسمية 

إذ إن هذه اإلجراءات تتطلب بالفعل من المسجلين بأن يقوموا بالفعل برفع دعوى  الوطني،

مل مع المسجلين لمعرفة ما وكنا نحاول الع قضائية ضدهم ضمن االختصاص القضائي المعني،

إذا كانت هناك طريقة ال يمكن أن تكون بالفعل موضوع دعوى قضائية من أجل أن نصل إلى 

ICANN ".ونقول: "أعتقد أن هذا الحكم بعينه سوف يسبب في انتهاكي للقانون 
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لذلك، اتفق المسجلون على  لدينا أيًضا مواصفات مؤقتة في الوكالة وخدمات الخصوصية،

لمبادئ رفيعة المستوى بشأن بعض المعلومات التي سوف تكون متاحة، وذلك فيما بعض ا

 يتعلق بالوكالة وخدمات الخصوصية التي يتم تقديمها من خالل المسجل وعملية تسجيلهم.

يمكن أن تكونوا قد سمعتم أن  تنتهي هذه المواصفات في حالة عدم إنشاء أي برنامج اعتماد.

ICANN  القيام ببعض األعمال صوب إعداد برنامج اعتماد  -مرفي مستهل األ-بدأت

وكالة/خصوصية كان جزًءا من طلب إنفاذ القانون، فضالً عن الطلبات المقدمة من فريق 

الذي كان يعمل على هذا  GNSOالصياغة التابع لمجلس منظمة دعم األسماء العامة 

 الموضوع منذ فترة طويلة.

 بمعاودة هذا العمل، -ى جنب مع إدخال هذه المواصفاتجنًبا إل-أيًضا ملتزمة  ICANNتعد 

 -على األرجح-وبالتالي سوف تنتهي مواصفات بروكسي/الخصوصية الواردة في االتفاقية إما 

بمجرد أن يكون لدينا برنامج االعتماد دخل حيز التنفيذ، ولكن هناك أيًضا حد زمني في هذا 

الفعل إلى األمام والحصول على برنامج مًعا من البرنامج حتى يتم تشجيعنا كافة على التحرك ب

 خالل عمليات السياسة.

منذ -لقد طالب المسجلون  ،43فقد نظرنا أيًضا إلى التعليق العام الذي تلقيناها بشأن قضية ميناء 

ضمن مجاالت  43لميناء  WHOISبإلغاء التزاماتهم بعرض سياسة تقديم  -بداية المفاوضات

لهائلة بسبب مستوى الخدمة المقدم على مستوى السجالت من أجل ا TLDsالمستوى األعلى 

لقد رأينا تعليقات الجمهور في كال االتجاهين، ولكن لم نلحظ أيًضا أي موجة  تلك الخدمات.

متاحة من خالل مجاالت  -في الواقع-اعتراض على ذلك اإللغاء، نظًرا ألن هذه المعلومات 

 الهائلة. TLDالمستوى األعلى 

كان هناك كثير من األقاويل والحديث في  على ذلك، أجرينا عمليات تعديل ذات صلة،عالوة 

ولم تعد هذه العملية اآلن  المجتمع حول ما اُصطلح على تسميته "عملية التعديل أحادية الجانب"،

لقد وضعنا كثيًرا من الضمانات، وقد تطلبت عديد من  إطالًقا عملية تعديل أحادية الجانب،

اإلشارة على وجه التحديد إلى  -التي انطوت على تعليقات أفراد من المجتمع-تاحة الفرص الم

عملية وضع السياسة وذلك عندما يقع عنصر معين داخل عالمتي االقتباس وما اصطلح عليه 

نهاية االقتباس"، وكذلك ما يخص األسوار الوتدية المبنية حول مسائل محفوظة لصنع -"اقتباس

 لعقد وكذلك الضمانات العديدة األخرى الواردة ضمن ذلك.السياسات في إطار ا
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لوضع  ICANNعالوة على ذلك، كجزء من تلك العملية، عمل أيًضا المسجلون مع منظمة 

عملية تفاوض جديدة، وهذا في حال كان لدينا تغييرات نود استكشافها من أجل دمجها في 

ن من خاللها الشروع في مفاوضات ونرى االتفاقية، ولدينا كذلك اآلن آلية ثنائية الجانب يمك

 العملية من خاللها.

من أجل  RAAعلى المضي باتفاقية اعتماد المسجل  ICANNفي هذا الصدد، تعمل منظمة 

تجديدها حسبما يفترض ذلك، إذ إنه لدينا األدوات التي نعتقد أنها يمكن أن تساعدنا في تعديل 

قتضي األمر، لكن لسنا في حاجة لوضع المسجلين االتفاقية ونحن نواصل المضي قدًما حسبما ي

 في شكل جديد كل خمس سنوات.

ثم يتبلور الشيء اآلخر حول ما قد وصلنا إلى اتفاق بشأنه في أن عديد من األشياء التي حصل 

عليها المسجلون برغبتهم من خالل عملية التفاوض ستشكل التزامات فنية جديدة، وسوف 

ولذا، فهناك بعض الشروط  تستلزم عمالً تشغيلًيا وفنًيا من جانبهم،تتطلب تفعيل الترميز وسوف 

حيث إنها تتطلب وقًتا انتقالًيا من أجل إرساء نظم  ضمن المواصفات التي تتطلب عملية انتقالية،

 صحيحة، فضالً عن التأكد من أنها تسير كما ينبغي.

المحددة التي تتطلب تفعيل تلك من ثم، فقد حددنا موعد انتقال ثابت لتلك المواصفات والشروط 

، ألي من تلك الشروط، على 2014يناير  1وذلك من شأنه أن يحدث في  االلتزامات الفنية،

 افتراض أن هذا يمثل االتفاقية وعلى افتراض كذلك أن االتفاقية قد ُوقعت قبل ذلك الحين.

 (تقاطع السبابة والوسطى).

ك العملية التي نحن في طريقنا لالستعانة بها وحتى مع ذلك، فمن المزمع أن نخوض غمار تل

اليوم شخصًيا بسبب التصميم الغريب للغرفة، وكنا نتصور أنه سيكون لدينا لوحة نحركها 

في الواقع، سوف نشرع في خوض هذا العرض التقديمي الذي يتناول اتفاقية  صعوًدا وهبوًطا،

 شكًرا لكم. نتناول أسئلتكم.ثم في نهاية كل من هذه العروض التقديمية، سوف  السجل،

 

 --من ثم، على جانب اتفاقية السجل  شكًرا لك، سام.  سايرس نمازي:

 الشريحة التالية من فضلك.

 هيا لنبدأ. هل تسمح أن تقدم الشريحة، من فضلك.
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حسًنا، في الواقع نشرنا تحديًثا بشأن اإلصدار السابق من اتفاقية السجل التي تم نشرها في 

لقد تضمن هذا األمر عديًدا من التعليقات العامة التي تلقيناها والتي  سبوع الماضي،فبراير األ 5

في -لقد جاءنا كثير من التعليقات الجيدة  صفحة من الردود. 46ُنشر منها  -في اعتقادي-

 بشأن اإلصدار السابق الذي تم نشره في فبراير. -الواقع

 الشريحة التالية من فضلك.

تنطوي في الواقع على لغة  -التي تم نشرها خالل األسبوع الماضي-الجديدة  ال شك أن االتفاقية

جديدة من مواصفات االلتزامات بتحقيق المصلحة العامة وكذلك مظاهر حماية كبيرة واردة في 

 بند التعديل االستثنائي الذي تلقيناها من خالل ردود الفعل من المجتمع.

ولم يتم تفصيله كما هو الحال في  ى جانب السجل،لذلك، هذا هو التحديث الذي أجريناه عل

في هذا الصدد، أود فعالً فسح المجال لتلقي األسئلة من جميع  .RAAاتفاقية اعتماد المسجل 

 --إذا كان هذا األمر ممهًدا لنا  الحضور.

 

ينا أيًضا لد إذا كنت جالًسا حول طاولة النقاش، لدينا ميكروفونات عديدة حول الطاولة.  سمانتا إيسنر:

أعتقد أن لدينا كذلك ميكروفون متنقل  يمكن ألي شخص أن يأتي ويلتقطه. ميكروفون متنقل هنا.

  إذا كنا نريد العثور على مكان ما في الغرفة لنشكل صًفا، فهذا يفي بالغرض. ثاٍن هنا.

 ستيف؟

 

لتي حدثت في اتفاقية المسجل منذ شكًرا للتوقف عن التغييرات ا ستيف ميتاليتز. شكًرا جزيالً.  ستيف ميتاليتز:

 كان يجول في خاطري سؤاالن حول ذلك األمر. نشرها.

هذا وأعتقد أنها  يكمن أولهما في الموصفات المؤقتة بشأن خدمات الخصوصية والبروكسي.

هل االتفاقية مبنية أساًسا على ما هو منشور  سؤالي األول كان: كانت تسمى مواصفات مرحلية.

  أم أنها وثيقة مختلفة إلى حد كبير؟ للتعليق العام؟
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يتم تنفيذ وتفعيل  -اسمح لي-ثانًيا، قد أشرت إلى أن هذه االتفاقية ستنتهي في تاريخ معين إذا لم 

أنا فقط أتساءل عما إذا  برنامج اعتماد الخصوصية/بروكسي ولم يوضع في نصابه الصحيح.

الوضع الراهن حيث ال توجد قواعد  سوف نعود إلى -هل هذا يعني أن األمر كان ليحدث-كنا 

أو أن شيًئا آخر من المقرر أن يحدث بحلول هذا  فعالة بشأن الخصوصية وخدمات بروكسي؟

 شكًرا. التاريخ؟

 

حسًنا، فيما يخص الفرق بين مواصفات بروكسي والخصوصية  شكًرا لك، ستيف. شكًرا لكم.  سمانتا إيسنر:

ر الذي نحن بصدد التفاوض عليه، فإنهما مختلفان في التي تم نشرها للتعليق العام واإلصدا

لكنه ينطوي على كثير من الكلمات الرنانة  الحقيقة حيث إن اإلصدار الجديد أكثر إيجاًزا،

  والمؤثرة في طياته.

مع ذلك، تمثل األمر الذي قمنا به بالفعل قبل إنشاء هذا اإلصدار في أننا قد جلسنا مع المسجلين 

لذلك، فقد  المبادئ رفيعة المستوى حول العناصر التي ينبغي عرضها، واتفقنا على بعض

خلصنا بمسائل تتعلق بخدمات بروكسي/الخصوصية التي ينبغي عرضها لعمالء هذه الخدمات 

بشأن عمليات مناولة وتلبية خدمات العمالء، وكذلك يجب أن ُتعرض هذه الخدمات من أجل 

 ضمن تلك المواصفات. -في الواقع-توجد كشف البيانات، وغيرها من األمور التي 

لكن ما فعلناه هو ما تم تخصيصه وتهيئته مرة أخرى من خالل إنشاء وثيقة أقصر بكثير وذات لغة 

حتى أن األمر بدا وكأنه اتفاقية في حد ذاتها من خالل  ،تنفيذية وفعالة أقل بكثير حول هذا األمر

االتفاقية مجدًدا بشكل أكبر حتى أصبحت وثيقة ذات لقد قلصنا حجم هذه  الطريقة التي ُنشرت بها.

 مواصفات فحسب، مع الوضع في االعتبار أن المبادئ احتفظت بقالبها السابق ولم تتغير.

لذا،  سنوات ونصف السنة، 3فيما يخص نص إنهاء االتفاقية، نتطلع أن تسري االتفاقية نحو 

كتاريخ محتمل النتهاء مواصفات ، هو التاريخ المشهود الذي ننتظر 2017يناير  1فإن 

خدمات بروكسي/الخصوصية في حال لم يتم التوصل إلى سياسة محددة بشأن ذلك أو لم يتم 

 وضع برنامج.
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مع ذلك، ما يعنيه ذلك األمر أيًضا هو أن الشيء اآلخر الذي اتفق عليه المسجلون هو التحاور 

ال ينبغي االستمرار في تلك  بحسن نية ومناقشة ما إذا كان ينبغي أو ICANNمع منظمة 

بشأن استمرار المواصفات  ICANNفال يتعلق األمر فحسب بالمسجلين أو منظمة  االتفاقيات.

 ولكن يكمن األمر في كونهم لديهم التزامات لمناقشة ذلك معنا بحسن نية. المؤقتة في سريانها،

ة أخرى يعد أمًرا يحدونا األمل في أن المجتمع سوف يحدد ما إذا كان فرض مظاهر حماي

ضرورًيا أم ال، وحتى إذا كانت نتيجة وضع سياسة أو صياغة برنامج آخر تتجلى في ترسيخ 

ما هو قائم حالًيا في تلك المواصفات، ونحن نريد حًقا التأكد من دخول هذا األمر حيز التنفيذ 

 الصحيح حتى يتسنى لنا صياغة قواعد أخرى حول هذا الموضوع.

 م هذا التاريخ كوسيلة لتحفيز العمل في هذا الشأن.نحن نحاول استخدا

 

هل أستطيع مجرد متابعة نقطة واحدة والتي تتضمن بعض التعليقات المفصلة ذات الصلة من   ستيف ميتاليتز:

وكنت أسمعك تقول أن األمر يبدو بصورة أساسية  أنصارنا حول هذه المواصفات المؤقتة،

 ه.وبشكل جوهري يشبه تماًما ما تم نشر

هناك سؤال آخر أال  سوف نرى هذه الحقيقة بالفعل. -في اعتقادي هو سؤال واحد-من ثم، متى 

 وهو كيف كانت تعليقات الجمهور تؤخذ بعين االعتبار.

 

حسًنا، كنا ننظر ونبحث في هذه التعليقات ألنه تم اإلدالء بها لنرى كيف يمكننا استخدام   سمانتا إيسنر:

 اوضات التي تسير إلى األمام.التعليقات كجزء من المف

إلى حد أنه هناك بعض المناطق التي لن نتمكن فيها من دمج هذه التعليقات بسبب بعض مواقف 

بالتالي؛ قد يرغب المسجلون في مناقشة ذلك األمر  العمل التي تم اإلفصاح عنها، أليس كذلك؟

لى كل شيء في الغالب يمكن في الواقع، نحن حًقا نعتقد أننا قد حصلنا ع بطريقة مسهبة أكثر.

لكن أود أن أفسح المجال للمسجلين للحديث عن هذا األمر  .ICANNالحصول عليه من جانب 

 أكثر.
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تكمن المشكلتان التي أعتقد أنهما تعترضان طريقنا في إعداد  ستيف، هذا هو جيمس.  جيمس بالدل:

نت مفصلة بطريقة تناولها المواصفات التي ُنشرت سابًقا في كونها مفصلة للغاية، حيث كا

تمهيًدا  -بشكل فعال-للعمليات وتنفيذها وتطرقت إلى صغائر األمور ولدرجة أنها كانت تمثل 

  لعملية االعتماد لطرحها على مائدة المفاوضات.

ثانًيا، لم نكن نملك حافًزا أو دافًعا للتخلص منها واستبدالها بشيء آخر يمكن للمجتمع تطويره 

 برنامج االعتماد الدائم. -بصورة افتراضية-ح فقط فقد تصب ووضعه.

فقد عدنا أدراجنا بهذه المواصفات لتلك  وهذا هو المكان والمنحى الذي أردنا الوصول بها إليه.

هذا وأعتقد أننا استعنا بالتعليقات التي وردت، ولكن أعتقد أن  األحكام الرئيسة التي نرغب بها.

  هي السبيل األمثل.المبادئ األساسية رفيعة المستوى 

من ثم، أنشأنا هذا الشيء من أجل أن ينير لنا دربنا ونضمن أنها لم تكن مجرد مجموعة فرعية 

التي عكفت على وضع برنامج االعتماد  ICANNمن المسجلين والمعايير القانونية لمنظمة 

 هذا، حيث أننا نصبو في أن يقوم المجتمع بإيجاد حل ناجع ودائم.

أن أي شخص سوف يقوم بصياغة النظم الالزمة لالمتثال  -كمسجل-ن أقول ولكن أستطيع أ

هذا األمر يبدو  بهذه الموصفات المؤقتة، فإننا لن نقوم بهدم تلك األشياء في حال باءت بالفشل.

 سخيًفا بالفعل.

 أعتقد أننا سوف نعمل بحسن نية لتمديد هذه االتفاقية.

 

 ما هو السؤال التالي؟  سايرس نمازي:

 

 ويندي.  سمانتا إيسنر:
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في -يتوقع ستيف  تنتمي ويندي سيلتزر لمجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين. شكًرا.  ويندي سيلتزر:

لذلك، أنا أيًضا مهتمة جًدا  بعًضا من أسئلتي، وتتعلق أيًضا بالخصوصية وبروكسي. -الحقيقة

الخصوص للتأكد من أنه ال يترك بمعرفة تفاصيل أكثر تحديًدا حول المقترح الحالي وعلى وجه 

بحماية  -من خاللها-مجاالً لكل الطرق المختلفة، حتى في هذه األثناء، والتي يقوم المسجلون 

خصوصياتهم من األفراد أو المؤسسات بالذهاب إلى محاٍم لتسجيل اسم المجال لألفراد 

ت الصغيرة والكبيرة واالستمرار في ممارسة مختلف آليات المساعدة الذاتية لمختلف المنظما

أود أن أتساءل عما إذا كان هناك المزيد يمكنك قوله عن  التي تقدم خدمة حماية الخصوصية.

 هذه الحالة الراهنة.

 

أو تنطبق المواصفات على خدمات الخصوصية  --ينطبق البرنامج  ويندي، هذه مارجي ميالم.  مارجي ميالم:

 ال تحاول تضمين خدمات قد تخرج عن هذا النطاق.لذا؛ فإنها  وبروكسي التي يقدمها المسجل.

 

أنا أيًضا تم تشجيعي وتحفيزي لتضمين اإلشارة لعملية وضع السياسات  شكًرا، مارجي.  ويندي سيلتزر:

واإلنهاء لما سبق ألنني أعتقد بالفعل أن المكان المناسب لهذا النوع من السياسات يكمن في 

لذلك؛ تغمرني  وكذلك عملية وضع السياسات. GNSOمجلس منظمة دعم األسماء العامة 

 سعادة لرؤية هذه اإلشارة إلى هذه العملية في هذا الصدد.

 

 أي شخص آخر يريد طرح سؤاالً؟  سايرس نمازي:

 

أنا ال أعرف بالضبط عن الجانب  – لدي سؤال لسام و سؤالي هو .COREأمادو أبريل من   أمادو أبريل آي أبريل:

  .ICANNالقانوني لمنظمة 

لسبب ما، فيما يخص اإلجراء الذي وصفته أنه ثمة حكم جديد يتجلى في حظر السطو 

  اإللكتروني على جانب المسجل.



 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
RAA وحقوق ومسؤوليات المسجلين ،RRR AR 

 

 

  39من  12صفحة 

 

، 1999يرتبط سؤالي بكل األحكام التي تخص أسماء التخزين التي وردت في إصدار عام 

ي لمنظمة حيث إن تلك األحكام لم تكن قابلة للتنفيذ كما تظاهر المنوطون بالشق القانون

ICANN .نحن نعلم أنه لم يتم تطبيقها مطلًقا، وأود أن أقول، إذا كانت  بأن شيًئا ما كان مفقوًدا

المنظمة ال تزال في نفس وضعية السبات العميق التي تغط بها، وإذا كان السطو اإللكتروني 

صر القابلة سيدخل أيًضا حالة السبات العميق نفسها، أو ما إذا كانت ستكون هناك بعض العنا

 للتنفيذ في ذلك الصدد.

أعرف ما يحدث إذا قام المسجلون بالموافقة على  ماذا يحدث اآلن؟ هناك سؤال آخر، وهو عام:

حيث إن  RAAولكن ماذا يحدث إذا لم يفعلوا ذلك فيما يتعلق باتفاقية اعتماد المسجل  هذا األمر.

 م توقيعها بدًءا من نهاية هذا الشهر؟الجديدة من المفترض أن يت TLDمجاالت المستوى األعلى 

 

منذ  RAAحسًنا، فيما يخص حكم التخزين، فقد تضمنت اتفاقية اعتماد المسجل  شكًرا، أمادو.  سمانتا إيسنر:

زمن شرًطا سوف يلتزم به المسجلون في وضع السياسات المتعلقة بالتخزين إذا تم وضع 

وال يزال هذا الحكم في ثنايا  ،هذا األمر لكن، لم يتم وضع سياسة في سياسة في هذا الشأن.

، حيث تم وضع السياسات 1وال يزال األمر كذلك، لقد انتقلنا إلى المواصفات  االتفاقية.

 لكن هذا الحكم ال يزال قائًما. باإلجماع.

ما لدينا هناك هو تضمين قاعدة جديدة إلنهاء  يعد حظر السطو اإللكتروني أمًرا مختلًفا قليالً.

مسجل في حال تم العثور على أنه قد شارك في نمط أو مارس السطو اإللكتروني أو ما عمل ال

 من ثم، يختلف السطو اإللكتروني كثيًرا عن حكم التخزين الذي ُذكر بالفعل. يعادله.

فيما يخص ما إذا كان المسجلون سيقومون بقبول االتفاقية أم ال، فأعتقد أن هذا هو الجزء من 

ل حدوثه ونحاول توصيله في الوقت الحالي، وكنا نتفاوض بحسن نية حتى الرسالة الذي نأم

 يمكننا صياغة اتفاقية يتمكن المسجلون من توقيعها.

 

روب هول، هو عضو بارز في فريق التفاوض  أستطيع أن أتحدث عن هذا األمر قليالً، أمادو.  روبرت هول:

ت الفرصة أن أتحدث على األقل باسم إذا سمح-فقد وصلنا إلى إبرام اتفاقية أعتقد  المسجل.

أنا أعلم أني أتحدث عن رفاقي، حيث نخطط لتوقيع  أننا سوف نقوم بتوقيعها. -فريق التفاوض

بالتأكيد، أعتقد أن ما تطرقت  هذه االتفاقية في أقرب وقت ممكن حيث تسمح لنا الفرصة بذلك.
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هي المكافأة الموعودة  -gTLDsخالل تناول مجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة -إليه 

قد تعترضك  التي من شأنها أن تدفع مزيًدا من المسجلين لتوقيع هذه االتفاقية عاجالً وليس آجالً.

بعض المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريقك حيث إننا سوف نستغرق فترة أطول ُتستقطع 

  قية الحالية.من رصيد الخمس سنوات المحددة، وذلك أًيا كان ما تبقى في االتفا

 -حتى على سبيل التجديد-بمجرد تصويت المجلس على أن هذه هي االتفاقية الجديدة المعتمدة 

يحدوني  يجب على المسجلين توقيع االتفاقية في حال كانوا يرغبون في االستمرار كمسجلين.

  األمل في أن ترى المسجلين يمهرون هذه االتفاقية بتوقيعهم عاجالً وليس آجالً.

وة على ذلك، سوف يحصل المسجلون على مزايا شتى في حال وقعوا هذه االتفاقية اآلن عال

يناير، يتعين  1في حال وقعوا االتفاقية بعد  يناير تمهيًدا لتنفيذ كثير من محتواها. 1وحتى 

أعتقد أنك  الجديدة قبل التوقيع هذه االتفاقية. GTLsعليهم تنفيذ مجاالت المستوى األعلى 

آملين في ذلك في غضون األسابيع القليلة المقبلة أو بالتأكيد -كثيًرا من المسجلين سوف ترى 

ينهالون على توقيع هذه االتفاقية بحيث يمكن لهم بدء تقديم  -خالل شهر أو شهرين قادمين

  مجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة.

سجلين لن يقوموا بتوقيع االتفاقية ال أشارك وال ينتابني أي شعور بالخوف حيال أن كثيًرا من الم

 على نحو السرعة إلى حد ما.

 

  سايرس، لدي جيف يرغب في أن يدلي بتعليق.  مات سيرلين:

 لكن، جيف، هيا أقبل.

 

 شكًرا. هيا لنبدأ.  جيف نيومان:

يعني أنا -هل هناك ثمة قضايا  عندي مجرد سؤال على اتفاقية السجل. يمكنك البدء، شكًرا لك.

كنت قد عرضتها على شريحة التعديالت االستثنائية التي سوف نعكف جميًعا  -سايرسأعرف، 

 على محاولة العمل من خاللها.
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هل هناك أي قضايا أخرى لم ُتطرح حتى اآلن على مائدة النقاش أو أي شيء آخر تعرف 

ن أنه سوف ُيضاف إلى االتفاقيات، أو هل لدينا في الوقت الحالي كل شيء م ICANNمنظمة 

 المزمع تضمينه في اتفاقية السجل؟

 

أنا لست على بينة من أي شيء آخر من المقرر أن ُيضاف إلى تلك االتفاقية، ولكننا مستمرون   سايرس نمازي:

في االنخراط مع المجتمع وجانب السجل وقمنا بإدراج مالحظاتهم في المتطلبات في مفاوضات 

 فعل.حسنة النية التي أجريناها معهم في بكين بال

لذلك؛ ال أستطيع أن أعدكم أنه لن يكون هناك أي شيء آخر سُيضاف إلى االتفاقية، ولكن ال 

 يوجد ثمة شيء جوهري نضعه في جعبتنا اليوم.

 هل هذا األمر أجاب عن سؤالك؟

 

 ال، أنا بخير. هذا رائع. لقد فهمت كيث، أعتقد أني سوف أنتظر في الصف، سام. عذًرا. كيث؟ مات سيرلين: 

  قد حصلت على ورقة وقلم.ل

 إليوت؟ كيث؟

 

عقب متابعة سؤال جيف لسايرس، لقد قلت أنك مستمر في التفاوض مع  شكًرا جزيالً، مات.  كيث درازيك:

السجالت واالنخراط مع المجتمع هنا في بكين، لذا يتملكني فضول عارم لمعرفة نوع اآللية 

 المتبعة في ذلك.

لسجالت، وما هو نوع الهيكل أو منتدى النقاش الذي تقوم من كيف بالضبط تقوم بالتفاوض مع ا

 خالله بالتفاوض مع السجالت حول هذا الشأن؟

بيكي بور قد شاركت في المفاوضات بشكل وثيق نيابة عن فريق التفاوض  – أنا أعلم أن بيكي

 من ثم، ظهرت بعض مظاهر التداخل هناك. عالوة على عملها أيًضا كمشغل للسجل. المسجل.
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وكذلك اللغة  7-6حول اإلصدار  -على وجه التحديد-وأنا أعلم أنه كانت هناك مناقشات 

، RAAالمستخدمة، حيث تعد اآلن وسوف تدمج في وقت قريب ضمن اتفاقية اعتماد المسجل 

ولكن هذه هي اللغة الجديدة لنا في مجتمع السجل ويتملكني فضول أيًضا لمعرفة اآللية المتبعة 

كيف سوف تعرف عندما  النخراط معكم حًقا في نهاية األمر، والسؤال هو:بالنسبة لنا ل

 السجالت والمجتمع في حالة سعادة غامرة وراضين عن تلك اللغة وعلى استعداد للمضي قدًما؟

 

ال، أنت على حق فيما يخص جانب السجل، حيث لم يكن تمثيل  شكًرا لِك، كيث. حسًنا.  سايرس نمازي:

في الواقع، عندما أرسلت  نفًذا بشكل سليم كما هو مأمول وكما نود أن نراه.التفاوض دقيًقا وم

لك رسالة بالبريد اإللكتروني األسبوع الماضي حول االتفاقية المحدثة، طلبت منك معرفة ما إذا 

كنت ترغب في تجميع مجموعة من الممثلين من جانب السجل ونحن ما زلنا نرغب في معرفة 

 ردك عن هذا.

األمر عن ذهني، سوف نستمر في إجراء مناقشات مع أفراد أو مجموعات فردية من لقد غاب 

 السجالت، ولكن نود أن نرى في الواقع شيًئا من هذا القبيل مشابًها لجانب المسجل الممثل.

 

 نحن فعالً لدينا فريق حالًيا هو في طور اسمحوا لي أن أرد فقط. شكًرا، السيدة الرئيس. حسًنا.  روبرت هول:

لقد رأينا بوضوح إلى حد أحدث إصدار في أواخر األسبوع الماضي وقد قمنا بعدة  تجميعه.

  سوف نكون سعداء للمشاركة معكم. رحالت لالنخراط في األمر من خالل فريق العمل لدينا.

شهًرا من اآلن، حيث  18من الواضح أن المسجلين قد انخرطوا في اتفاقية اعتماد المسجل لمدة 

وجود اتفاق على ما أعتقد بشأن بعض األمور  -كما تعلمون-مفاوضات جارية حول  كانت هناك

 في المجتمع التي تحتاج إلى تحديث.

 -فبراير 5على النحو الذي تم تضمينها من خالله في دليل مقدم الطلب قبل -إن اتفاقية السجل 

، على األقل فيما فقد تم وضع اللمسات األخيرة عليها لم تكن حًقا قابلة وعرضة للتفاوض،

، وتم تفعيل الحق أحادي الجانب لتعديل اللغة بالفعل اعتباًرا من سبتمبر 7-6يخص اإلصدار 

 ، وتم التوصل إلى لغة وسط ترضي كل األطراف.2010
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لذا، كما تعلمون، نعم، نحن اآلن في موقف نقوم من خالله بالنظر إلى اللغة الجديدة، وهو األمر 

فبراير، وقد أجرينا عديًدا من جلسات تشاور مع مجموعة من أصحاب  5الذي تم اقتراحه في 

إلى "فادي" اللتزامه باالنخراط  -كما تعلمون-من هنا، يجب أن أتقدم بالشكر  المصلحة بالسجل.

 مارس. 4معنا على صعيد اجتماعات إشراك أصحاب المصلحة للمجتمع قاطبة الذي انعقد في 

من ثم، انخرط أيًضا على مستوى مجموعة  ة لهذه الدعوة.دقيقة معنا استجاب 90فقد أمضى 

أصحاب المصلحة في السجالت في نهاية شهر مارس، وقد أمضى ساعتين بالكامل معنا، وكان 

 مفعًما بالحيوية والنشاط.

لذلك، أريد أن أنوه إلى هذا الحدث المسجل، حيث إنه ألمر جيد أن ينخرط معنا في هذه 

 األنشطة.

ا الرتباط األمر بالتعليقات العامة التي قُدمت، لست متأكًدا تماًما من أن جميع أعتقد أنه نظرً 

التعليقات التي قُدمت تم تضمينها فعالً في اللغة، ولكن نحن على استعداد اليوم لمواصلة العمل 

 معكم في محاولة لضبط إيقاع هذا األمر والمضي قدًما به إلى األمام.

 

 نحن نتطلع بشدة ونتوق إلى المشاركة معكم وكذلك مع الفريق الممثل. كيث.شكًرا لِك،   سايرس نمازي:

 

مرة أخرى، أقول لألشخاص الموجودين بالغرفة والذين ال يجلسون حول  اآلن حضر إليوت.  مات سيرلين:

كل ما عليكم  المائدة، فنحن لدينا ميكروفونات هنا وميكروفون في مكان آخر يمكنكم استخدامه.

داء الرغبة في التحدث والظهور وتنبيهي من الخلف من خالل هز الجزء الخلفي هو مجرد إب

من رأسي حتى أعرف هوية الشخص الذي أرغب في إشراكه في الحوار ليأخذ دوره في 

 حسًنا، إليوت. الصف.

 

مة، وكما أنا أيًضا األكثر اهتماًما بمعرفة البند االستثنائي أو بند المصلحة العا شكًرا، مات.  إليوت نوس:

تعلمون، ثمة شيء كنت أسأل عنه، كما تعلمون حيث قد بعض منكم عن هذا األمر بشكل 

 خاص، وذلك فيما يخص الموظفين بشأن تقديم أمثلة محددة تتضمن بنًدا مثل هذا يمكن إدراجه.
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تعلمون جميًعا، فهو نوع من الوثيقة العامة  وكما تعلمون، أود تضييق نطاق هذا الشرط قليالً،

  لتي تتناول أمثلة ثم تتطرق إلى فئات محددة والتي ال تعد أمثلة بالنسبة لي.ا

أني ال  -كما تعلمون-وأود أن أستهل هذا بالقول  لذا، فقد انقسم "العمل" الذي قمت به إلى شقين،

ال أشعر بارتياح بشأن هذه االتفاقية اآلن كما هو الحال للبعض، ولست متأكًدا  أتفق مع روب،

وكما تعلمون، يتميز الرأي العام بأنه ساحق تماًما في تأثيره، وأود أن أشير أيًضا أنني  من ذلك،

 gTLDsأعتقد أن التهديد من عدم القدرة على بيع مجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة 

فال يشكل األمر بالتأكيد أهمية كبيرة بالنسبة لنا  ليس بتلك األهمية، وخاصة في بداية األمر.

ونود أن يكون ذلك األمر في وقت مبكر، ولكن يبدو أن مجاالت المستوى  ى مستوى العمل،عل

 التي نعتزم بيعها ليست ذات أهمية كبيرة من الناحية المالية. TLDsاألعلى الجديدة 

وهكذا، أريد أن أتأكد من أنكم تفهمون كل ذلك، وكما تعلمون ما ُوضع نصب أعيننا، وال يمكن 

مر سوى أنه يشكل تهديًدا، وكما تعلمون، لن يكون هذا الشيء الذي يضعنا أن أحسب هذا األ

 على المحك هنا.

ما أرغب أن تقوموا باستخدام خيالكم لتخبروني به  -كما تعلمون-لذلك، ما أود حًقا أن أراه هو 

خالل رحلتنا في هذا الصدد، وأرغب في أن تتعرفوا على أي نوع من حاالت واقعي معينة قد 

 بالمجلس إلى اتخاذ تدابير استثنائية. يؤدي

أنه  -وحتى اآلن ICANNمنذ مستهل نشأة منظمة -هل تعتقد أنه  سؤالي الثاني حول ذلك هو:

 شكًرا. ثمة حالة واقعية معينة حيث قد يكون تم استخدام هذا البند في الماضي؟

 

 هذا هو سام إيسنر، لمجرد التذكرة. شكًرا، إليوت.  سمانتا إيسنر:

خالل  ICANNالذي كان يمثل منذ فترة طويلة موقف بارز لدى منظمة -من أحد التحديات يك

في كوننا  -RAAالمسجل  استمرارنا في تقديم عروض تقديمية بشأن مفاوضات اتفاقية اعتماد

 ندخل إلى مكان جديد في السوق، أليس كذلك؟

لقد كان لدينا  عاًما. 15منتشرة في شتى أنحاء السوق ألكثر من  ICANNلقد كانت منظمة 

نحن اآلن في  كان هناك دائًما فصل بين السجالت والمسجلين، هذا النموذج من السجل/المسجل،

 أكثر من آالف السجالت الجديدة، -على األرجح-مكان محدد وفي طريقنا إلى أن يكون لدينا 
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أننا  -إذا كنت تتذكر-وعالوة ذلك، فقد قلنا طوال هذه المحادثة  وكذلك نسمح بالتكامل الرأسي،

وهو البند الذي أطلق عليه البعض اسم  RAAاعتادنا على بند مدرج في اتفاقية اعتماد السجل 

 وكان هذا بمثابة إلغاء للنموذج. "البند الناسف"، أليس كذلك؟

وضعنا هذا األمر نصب أعيننا حًقا لبدء هذه المناقشة، ألننا في حاجة إلى اتفاقية لديها مرونة 

لالستجابة لظروف السوق المتغيرة، وتلك هي الظروف التي ال نعرف نوعيتها وشكلها  كافية

 في غضون الفترة المقبلة.

 وهذا هو الوقت الجديد والمالئم لذلك.

السوق الموجود اليوم، من كان يمكن أن يتنبأ بما سوف يكون عليه هذا السوق اليوم منذ 

 سنوات ماضية؟ 10

برام هذه االتفاقية يكمن في جعلها مرنة قدر المستطاع، ولقد فكرت هدفنا خالل إ – لذلك فنحن

ملًيا حتى عندما كان لدينا اإلصدارات السابقة من اتفاقية السجل في أن يكون لدينا عملية التعديل 

إلى  ICANNالتي أقرها المجلس هذه منذ سنوات، وهذا كان دائًما الشيء الذي سعت منظمة 

 طرحه على مائدة الحوار.

ليس األمر يبدو أننا نعرف حالة واقعية معينة التي ندرك خباياها ونرغب في تطبيقها في هذا 

 الصدد، وهذا هو السبب في أننا لم نتمكن من إعطاء مثال بالفعل.

لكننا نعرف أن األمر يتمثل في كونه نقطة استجابة ومرونة ُتمنح لنا في المستقبل، وفي حال 

ية داخل السوق بحيث يتطلب منا القدرة على االستجابة له دون طرأ شيء ما يعد حرًجا للغا

 لهذا حًقا، وضعنا األمر ضمن خطتنا. الحاجة إلشراك المنظمين لمساعدتنا نحن وأنت.

إذ إنها تنطوي على كثير من مظاهر الحماية في  وما لدينا اآلن هو عملية خفيفة وبسيطة للغاية،

وكذلك  حيث ال يمكنك قيادة شاحنة من خاللها، جًدا، هذا الصدد، ولكنها ليست رحبة وواسعة

 لديها كثير من وسائل الحماية المختلفة.

 لذلك، هذا هو حًقا ما نصبو إليه، حيث انصب كل تركيزنا على هذا األمر منذ فترة طويلة جًدا.
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دناك بكثير من األمور أولها بأننا هد من ثم، أعتقد أنك ذكرت ثالثة أشياء في هذا المقام. عظيم. إليوت نوس: 

 في البداية، وعدنا بعد ذلك من هذا المطلب الكبير األولي.

 وال يمكنك أن تتخيل إحداها. ثانيها بأنه ال يمكنك أن توضح لي حالة واقعية معينة،

االعتراف بأن هناك عدًدا من االلتزامات  -كما تعلمون أنكم قد بدأتم به-أعتقد أن الشيء الثالث هو 

التي وضعت على المسجلين الذين سوف يتعين عليهم تفعيلها وأنت على حق أننا ال اإلضافية 

 .gTLDsنستطيع أن نتصور العالم الذي سوف تنشئه مجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة 

كما -لذلك أعتقد في حال قمت بوضع آخر قطعتين مًعا، سام وكما تعلم، ما أود أن أقوله هو 

فريق التفاوض، ولكن أنا ال أعرف ما الذي سيحدث ألعمالي في شتى أني لست ضمن  -تدرك

 .gTLDsبقاع العالم فيما يخص مجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة 

من ثم، أتصور أنه مع كل هذه االلتزامات الجديدة وحالة عدم اليقين تلك، فإنه سيكون من 

تدعاءه بحيث ال يعفينا من بعض هذه المعقول أن يكون هناك بند استثنائي يمكننا أيًضا اس

 االلتزامات اإلضافية أو ربما حتى شروط التفاوض التي كانت أكثر مالءمة بالنسبة لنا.

ال شك أننا األشخاص الذين سيتعين عليهم تشغيل أعمالنا في هذه البيئة الجديدة حيث قلتم ال 

سوف أنتظر حتى تنتهي  -كنت قد سألت عن شيء-كما تعلم  يمكنك حتى أن تتخيل ما سيحدث.

 حسًنا. من حديثك.

قلت لك ال يمكنك حتى وضع مجموعة خيالية من الحقائق لذلك األمر، ولكن حتى اآلن أنت 

 بحاجة إليها.

من الواضح أنه يجب أن أكون مهتًما  -أعتقد-لذلك، أنا أعني في حال كان هذا األمر غير مؤكد 

 للغاية لمحاولة لتشغيل األعمال في تلك البيئة حيث لدي موظفون وعمالء مسؤول عنهم.

من ثم، كما تعلمون، أعتقد مجدًدا أن مطلبي المحدد يتمثل في وجود شرط أو بند يخدم مصلحتنا 

لنا بدوره نفس القدرة على إجراء تعديل أحادي الجانب من خالل بعض األحكام ويتيح 

ال يمكننا أن نتخيل نوعية هذه األحكام االستثنائية، ومن الجلّي أن هذه األحكام سوف  االستثنائية.

ولكن  نفس مظاهر الحماية التي سوف تأخذنا إلى االتجاه اآلخر. -كما تعلمون-تحوي بين طياتها 

 حالة الشك وعدم اليقين التي تسود هذه األجواء، أعتقد أن ذلك األمر يبدو معقوالً.في ظل 
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حسًنا، ألكون واضًحا في حديثي، يوجد اآلن حكم ضمن االتفاقية من شأنه أن يسمح للمسجلين   سمانتا إيسنر:

 .ICANNبإجراء هذه التعديالت التي قد ال توفق عليها منظمة 

 لك.هناك حكم اآلن ينص على ذ

وهكذا، سوف تحصل على مزيد من المرونة في هذه االتفاقية التي لم تنعم بها ضمن االتفاقيات 

 السابقة في ثنايا اتفاقية اعتماد المسجل.

 

 --و هذا األمر ليس له أي عالقة مع هذه النقطة المحددة.  إليوت نوس:

 

 --إنهم في األساس  سمانتا إيسنر:

 

كما تعلمون، لدينا محافل  تمر في السؤال عن هذا األمر طيلة هذا األسبوع.فتعلموا، سوف أس  إليوت نوس:

فكل ما أطلبه منكم حًقا  ومنتديات نقاش أخرى حيث سوف تسمع عن هذه األمور من خاللها.

 -وليس أنت تحديًدا-اآلن هو اتخاذ خطوة لألمام، فعندما أقول "أنتم"، أعني هنا الموظفين 

لكن أعتقد أن األمر معقود بنواصيكم يا رفاق حتى  لخصوص.وبصورة واضحة وعلى وجه ا

تقوموا باتخاذ خطوة إلى الوراء حتى تستخدموا خيالكم الخصب، وال أقصد ذلك بطريقة سيئة، 

ما أعنيه هو التفكير بطريقة مبتكرة وحول ماهية بعض الظروف االستثنائية التي قد تبدو لك 

 على وجه التحديد.

  بح جماح تفكيرك.ال تك استخدم خيالك.

وفي حين أنها دائًما في نهاية  انظر، لقد قمت بالتفاوض على اتفاقيات ال تعد وال تحصى،

المطاف ما تتسم بصعوبة بالغة فيما يخص اإلقرارات والضمانات والتعويضات، فيتعين على 

 أنا أفهم ذلك. نحن نتفهم ذلك. جميع األطراف حماية أنفسهم.

الظروف حين يتعلق األمر بأصعب األشياء، فيما يخص تلك ولكن في ظل كل ظرف من 

يميل  اإلقرارات والضمانات حيث تمثل هذه األمور في الحقيقة بنوًدا غير عادية، وكما تعلمون،
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الشخص الذي يقبع على الجانب اآلخر إلى مجرد قول: "ماذا لو كان كل ما قلته لي ليس 

  صحيًحا؟"

  أنا أفهم ذلك.

من التأكد من جوهر  -على األقل-شخص أن يسأل عن وسائل حمايته ليتمكن لكنه يتعين على 

 الحقائق التي تكتنف بعًضا من تلك الظروف التي قد تلوح في األفق.

 لذا، كما تعلمون، ُيرجى اتخاذ خطوة إلى الوراء من هذه الوضعية والتفكر ملًيا في الموقف.

 

  شكًرا، إليوت.  سمانتا إيسنر:

 تشاك؟

 

سوف ينتظر هو،  – عذًرا، جون. ال، لقد ضربني في الجزء الخلفي من رأسي، لذلك انتظر.  رلين:مات سي

 ولكن لدي تشاك ثم جون، ألنه هو من نبهني أوالً.

 

فاألمر  ليس لدي مشكلة في أن يبادر جون بالحديث أوالً. هذا هو تشاك غوميز من فيري ساين.  تشاك غوميز:

 ي.يسير على ما يرام بالنسبة ل

في ظل كل هذا االحترام الواجب، سوف أستمر في سماع ما يقال عن هذه السوق الجديدة وغير 

أنا ال أعرف ما هي األمور الجديدة في الوقت الراهن والتي لم تكن معروفة منذ  المعروفة،

وكما  فقد وافق مجلس اإلدارة على استراتيجية التكامل الرأسي منذ فترة طويلة، ثالث سنوات.

إليوت، فنحن ندير األعمال كل يوم في ظل نفس هذه األمور المجهولة بالنسبة لنا، لذلك أنا  قال

 وأنا أتفق معه في ذلك. ال أرى وضًعا مختلًفا هناك،

ينتابني شعور باالستياء واالنزعاج حًقا من مصطلح "نية حسنة"، ألنه ُيطلب منا العمل بحسن 

 نية في حين ال ُيطلب منكم هذا األمر.
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في اللحظة األخيرة وقبل بضعة أسابيع من تقديم -جدر اإلشارة أن األمر لم يكن بحسن نية ت

أن يتم إبطال قرار مجتمعي تم اتخاذه قبل  -gTLDsمجاالت المستوى األعلى العامة الجديدة 

 فال أحد يستطيع أن يقنعني أن ذلك تم بدافع حسن النية. ثالث سنوات،

 -في المقام األول-بتنا بالعمل بحسن نية ما لم تظهر أنت لذا؛ يجب توخي الحذر في مخاط

 فلم يكن ذلك األمر بحسن نية. استعدادك لالمتثال للعمل بموجب حسن النية،

٪، 95التي تضخ أمواالً بنسبة  -على صعيدي السجل والمسجل-كنت تتعامل مع المنظمات 

ل كمواطنين من الدرجة الثانية وذلك من خالل المسجلين لدينا ومن موازنتك، وحتى اآلن ُنعام

عن طريق التسبب في أفعال من شأنها إبطال قرار أصحاب متعددي المصالح في المجتمع الذي 

  كان يرمي إلى االرتقاء بنا والذي تم اتخاذه قبل ثالث سنوات ماضية.

  أنا ال أعتقد أنك سوف تستطيع. حاول أن تقنعني أن ذلك تم بحسن نية،

ليست جيدة وينبغي عدم تكرارها مرة أخرى،  -فيما يتعلق باتفاقية السجل-لية تبدو أن هذه العم

 وإذا كنت ال ترى ذلك، فقد اعترضتنا مشكالت جمة وأكثر خطورة مما كنا نعتقد.

اآلن، كما قال الكثيرون، سوف نحاول العمل امتثاالً بمبدأ حسن النية، ولكن أعتقد أنه من المهم 

ما قمت به لم يكن بدافع حسن النية، وأنه من المهم للغاية أن تدرك أنه أن نفهم ما تقوم به وأن 

 شكًرا. إذا كنت أميًنا في أفعالك، فسوف تلتزم بمبدأ العمل بحسن نية.

 [ تصفيق ]

 

 جون؟ شكًرا، تشاك.  مات سيرلين:

 

 كان يجب أن أذهب قبل تشاك.  جون نيفيت:

 [ ضحك ]
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 .TLDونتس، رئيس مجموعة المقدمين لمجاالت المستوى األعلى الجديدة هذا هو جون نيفيت من د  جون نيفيت:

، فقد ترأست فريق التفاوض المسجل في RAAبمجرد الرجوع إلى اتفاقية اعتماد المسجل 

وأنا أعرف كم كان األمر صعًبا، وكيف كان هناك كثير من األعمال  2009حوالي عام 

وكذلك جانب المسجل، ولذا فإنني  ICANNة المتضمنة في ذلك، وذلك على كل من جانب منظم

 فتهانينا على ذلك. أُثني على كال الجانبين من أجل التركيز على النقطة التي وصلتم إليها اليوم.

-على صعيد اتفاقية السجل، كما تعلمون، والكثير منا يعرف ذلك أنه يمكنك أن تميز ذلك األمر 

فال  ما نجلس في المقاعد الخلفية وراءهم.ونحن إما نسبق المسجلين وإ - حسب وجهة نظرك

حيث إننا أبرمنا اتفاقية في دليل مقدم الطلب، ولسنا نتقدم  -وكما ألمح تشاك-شك أننا نتقدمهم 

المسجلين بشكل كبير، إذ نعكف حالًيا على تأسيس فريق تفاوض ونحاول وضع اللمسات 

 المالئمة األخيرة على اتفاقية السجل النهائية.

رسالة عقب صدور المقترح  NTAGالتي تعرف باسم  TLDموعة مقدمي طلبات أرسلت مج

، حيث قمنا من خالله بطرح عدد من القضايا ضمن هذا المقترح، ICANNالجديدة من منظمة 

وكان أولها هو الحق أحادي الجانب في التعديل، وكان ثانيها هو تغييرات مواصفات الموافقة 

في فريق عمل الخبراء المعني بخدمات دليل مجاالت المستوى  المسبقة عن علم، وتبلور ثالثها

 .gTLDاألعلى العامة 

المشاركة في عملياتنا على  -كما فعلت كيث-من أجل  ICANNلذلك؛ أريد أن أشكر منظمة 

على التخلص من القضية الثالثة التي لم  ICANNمدار األسابيع القليلة الماضية، وقد وافقت 

 ت المنظمة بتعديل القضية الثانية، حيث تناولتها إلى حد ما.وقد قام تكن ترضينا.

  استناًدا إلى اتفاقيات اعتماد المسجل. 2013هذا وقد تم توقيع اتفاقية اعتماد المسجل 

كان لديهم أيًضا تحفظ بعد ذلك من خالل قول "أو أي اتفاقية الحقة يوافق عليها مجلس 

ICANNتي كانت تعد أمًرا جيًدا."، وأزالوا تلك اللغة التحفظية وال 

ومن ثم  ،2013من الواضح أن هناك أشخاًصا ال يزال لديهم بعض المخاوف بشأن لغة اتفاقية 

 لديهم حق أحادي الجانب للتعديل.

لذلك، اتسمت هذه العملية باالستمرار فيما يخص السجل والمسجلين، وبدالً من ذلك، فقد أحرزنا 

 مل من خالل تلك السجالت المحتملة كذلك.مزيًدا من التقدم ونتطلع إلى الع
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ثم فيما يخص مسألة الموافقة المسبقة عن علم والتي ترتبط باستخدام اتفاقية اعتماد المسجل 

2013 RAA فال شك أن هذه المسألة تشكل حكًما مختلًفا في مواصفات الموافقة المسبقة عن ،

التي  PICفقة المسبقة عن علم المرتبطة بالموا DRPفهناك عملية تسوية النزاعات  علم،

 سوف تسهم بالتأكيد في تعزيز النقاش، وذلك كما ُطرح خالل األسبوع الماضي 

الجديدة االجتماع في  TLDلذلك، بقدر ما تسير هذه األمور، تعتزم مجموعة مقدمي الطلبات 

عة هذا ومن المزمع أن تجتمع مجمو يوم األربعاء ونشجع الناس على حضور هذا االجتماع.

أصحاب المصلحة في السجالت غًدا وسوف نكون أعضاء مراقبين لذلك االجتماع؛ لذلك 

ننوي تأسيس فريق تفاوض  -كما ذكرت كيث-سيكون هناك كثير من الفرص للمناقشات وكذلك 

الجديدة وكذلك السجالت المستقبلية،  TLDيتضمن كالً من السجالت القائمة ومقدمي طلبات 

 المحادثات ونأمل بالمضي قدًما بتلك القضايا.ونتطلع إلى وجود تلك 

سوف أتنازل ألي شخص آخر مدرج في القائمة، سواء أكان  وأعتقد أن هذا كل ما في األمر.

 مات أم أي شخص آخر ضربك ليأخذ دوره.

 

 شكًرا. لقد كنت الوحيد فقط. ال، جون.  مات سيرلين:

 كيث؟ و، وهذا كل شيء.ها هي تتقدم كيث، تفضلي، ولدينا أيًضا أماد عذًرا.

 

  شكًرا مرة أخرى. حسًنا.  كيث درازيك:

كنت أعتزم التحدث أكثر من ذلك حول العملية والتوقيت بالرجوع إلى الوراء، ولكن أعتقد أن 

  تشاك تحدث بإسهاب عن هذا األمر.

وض في واستشراًفا للمستقبل بطريقة بناءة وتعاونية، كما ذكر جون وكما ذكرُت، لدينا فريق تفا

من صباح يوم غد، ونتطلع  7:00يعتزم هذا الفريق االجتماع في تمام الساعة  طور التشكيل.

 للمساعدة في المضي قدًما في هذا الصدد. ICANNإلى العمل مع فريق 

ويبدو مما رأيناه بأعيننا واستناًدا إلى التقدم الذي أُحرز مؤخًرا من خالل اتفاقية اعتماد المسجل 

لقد  ديد، أعتقد، ما هي العملية التي ندعوها اآلن "عملية التعديل غير العادية"؟على وجه التح
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مجدًدا، أود أن أشكر  لكن يبدو لي أننا حققنا مزيًدا من التقدم، أليس كذلك؟ فقدت المسار السليم.

لكونه أخذ زمام المبادرة في ذلك الشأن، حيث يبدو أن اللغة ستكون  -في الواقع-فريق المسجل 

 . ICANNشابهة أو متطابقة في كلتا االتفاقيتين، أو أعتقد أن هذه هي رغبة منظمة مت

فنحن نحتفظ بالحكم حتى تسنح لنا الفرصة  لذلك يبدو األمر هكذا، فقد رأيناه للتو، أليس كذلك؟

قد إلعادة النظر فيه بعناية، وكذلك حتى نتشاركه مع أفراد فرق العمل القانونية الذين يعملون لدينا و

 موجودون هنا، وذلك حتى نحصل على رؤيتهم القانونية الحصيفة والثاقبة. -في الواقع-ال يكونون 

من ثم، بالنظر إلى المستقبل الذي يلوح  فبراير. 5يبدو أننا أحرزنا مزيًدا من التقدم اعتباًرا من 

يل، حيث أبر 20في  ICANNأمام ناظرينا، وباإلشارة إلى أنه سينعقد اجتماع مجلس إدارة 

اتفاقية السجل  -يمكن على ما أعتقد-وكذلك  RAAسيتم التصويت على اتفاقية اعتماد المسجل 

وتطرح على مائدة النقاش، وذلك وفًقا لما ذكرته كريستين ويليت وما ورد في تعليقات أخرى 

أدلى بها مختلف أعضاء المجلس وغيرهم، ولكن ما هو اإلطار الزمني المقترح بين الوقت 

أن المجتمع  ICANNكيف ستعرف منظمة  مرة أخرى، أعود إلى السؤال: الي والمستقبل؟الح

 مستعد لتلك االتفاقيات المقرر طرحها للتصويت على مستوى المجلس؟

فنحن لدينا قرابة، كما تعلمون، ما يزيد قليالً على أسبوع، وأنا أعتقد، اعتباًرا من -أنا أتفهم 

 ، أشعر قليالً بالقلق إزاء اإلطار الزمني المضغوط.اليوم ووصوالً إلى ذلك التاريخ

موعد تعسفي أو مصطنع والذي  -نوًعا ما-أبريل هو  20أن تاريخ  -من وجهة نظري-يبدو لي 

يرتبط بدوره ارتباًطا وثيًقا بالموعد التعسفي والرسمي لتاريخ انعقاد حدث معين في مدينة 

 في.أال وهو الحدث الصح أبريل. 23نيويورك بحلول 

أرى أن هذا اإلطار الزمني  -وباستشراف المستقبل-لذلك؛ فأنا قلق شخصًيا حول هذا التوقيت 

، وكما ICANNمضغوط للغاية ويجب مراجعته، وأعتقد أني سأسأل فريق العمل القانوني لدى 

كيف سيكون شعوركم إذا قُدم إليكم شيء ما وُطلب منكم مراجعته في غضون ثمانية  تعرف:

  المجلس بالتصويت؟قبل قيام 

فيما يخص التوقيت، وأطلع  ICANNلذلك؛ فأنا ال أطلب سوى قليل من المساعدة من منظمة 

إلى معرفة وجهة نظركم في ما إذا كان هذا التوقيت معقول من عدمه وعما إذا كنتم تعتقدون 

 شكًرا، السيدة الرئيس. أبريل. 20أنه يمكننا إنجاز أعمالنا حًقا قبل 
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  سوف أتناول هذا األمر. شكًرا لِك، كيث.  زي:سايرس نما

ليس ذا أهمية وليس له  -كما قلنا هذا مراًرا وتكراًرا-أبريل  23إن اإلطار الزمني الذي يوافق 

فهو أمر نرغب حًقا في تحقيقه ولم يتم تغيير أو تسوية ثمة شيء ضئيل  عالقة بمناقشاتنا معكم،

الوصول إلى تسوية وحل وسط بشأن إبرام اتفاقية سيتم  -كما تعلمون-من هذا األمر، حيث 

مناسبة وتنفيذها بموجب هذا اإلطار الزمني المحدد، وذلك حتى يتسنى للمجتمع شراء حصة 

فحتى إذا كان هذا الحدث من المتوقع أن يوافق شهًرا آخر  معينة واالشتراك في هذه االتفاقية.

وقد قلنا ذلك األمر  أو يونيو، فليكن ذلك.بعد أبريل، فإذا كان من المفترض أن يوافق مايو 

 لقد قال فادي ذلك، وكنا نقول ذلك على الدوام. دوًما.

 لذا، ليس هناك أي شخص يرغب في اإلسراع بكم للدخول في أي شيء بصورة مندفعة.

نحن ندرك بالفعل ونشعر بحقيقة أن هناك مواًدا جديدة من المقرر طرحها وأنا سعيد للغاية أن 

كنت تؤسس فريق التفاوض ليمثل جانب السجل للدوائر، وذلك حتى نتمكن من إجراء  أرى أنك

 مناقشات ذات مغزى، وذلك رغم الوقت الطويل الذي تستغرقه هذه المناقشات.

 

 أمادو؟ لدي هنا كل من أمادو وستيفان وستيفن.  مات سيرلين:

 

 القريب.الماضي والمستقبل والمستقبل  حسًنا.  أمادو أبريل آي أبريل:

أنا أعترف حًقا أنني بطريقة أو بأخرى أقبع في منطقة األقلية في دائرة السجل، بمعنى أني 

هذا النوع من الحق أحادي الجانب إلجراء تعديل  ICANNأرغب في فهم لماذا تريد منظمة 

 ألسباب المصلحة العامة.

لمتعاقدين، ولكنها إحدى الطرفين ا ICANNتعد  فال يتعلق األمر بطرفين متعاقدين فحسب.

 أيًضا بطريقة أو بأخرى الجهة المنظمة.

  تستخدم هذا الجزء من دورها. ICANNفي كثير من األحيان، وكما تعلمون، لم تكن 

 لكن هناك ما يقال، فلدي بالفعل داخل جوانب فهم وبعض التعاطف مع هذا المفهوم.
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ي هنا هو أن هناك نقًصا في الثقة بشأن ما يبدو ل وينبغي أن أتفق تماًما مع ما كان تشاك يقوله.

 هذا النموذج للعمل به في المستقبل وتنفيذه.

إذا كانت هذه هي الحالة الراهنة، ما يجب عليك القيام به هو الشروع في األمر، وكما تعلمون، 

طرح المسألة على الطاولة، مع إجراء إصالحات طفيفة، بجانب عملية وضع السياسات وذلك 

ولكن في غضون ذلك، يرجى احترام  اليوم، وليس على مدار ثالث سنوات قادمة. اعتباًرا من

  العملية التي نحن بصددها.

 دعونا نطرح الموضوع بأدب. هذا األمر كان يمثل جوهر القضية. -كما تعلمون-نحن نرى أن 

أن سايروس في المستقبل، أو في المستقبل القريب، أنا حقا ال أفهم تماًما ما قيل للتو، وأعتقد 

 هي من قالت هذا.

في  9و 6لدينا العددان  لديه مشكلة خطيرة أيًضا. COREانظروا، لدي مشكلة شخصية و

نفس المرتبة من األولوية، ولقد مررنا على مرحلة التقييم األولي لمجالين من مجاالت المستوى 

ماذا  بوع المقبل؟من ثم، ماذا سيحدث في غضون األس األعلى التي ال يوجد عليها أي اعتراض.

وليس -أعني هنا أن االتفاقية  هل سنواجه التحدي التالي: يحدث خالل أسبوعين من اآلن؟

هي التي حازت على الموافقة، فقد وافق المجلس على توقيع االتفاقية أو، وكما تعلمون،  -السجل

  أو هل يمكن أن يؤجل هذه العملية؟

اقشات حول جميع اتفاقات المجتمع، فعندما نعلم أن في حال كان يجب علينا االنتظار لبعض المن

بعض المشاركين األساسيين لديهم مصلحة موضوعية في تأخير االتفاق وأنه ثمة بعض 

المخاوف تحوم حول االتفاق وتتصل بشدة بقيمة االتفاق أمام المستثمرين بصورة أكبر من 

 العمليات نفسها الواردة في االتفاقية؟

بعد سنوات عديدة، فقد برز  ال، عذًرا. ول، "حسًنا، ليس هناك ما يدفعنا."كنت تق فماذا يحدث؟

هل سوف نكون  لذلك في حال ثبت هذا األمر، ماذا سوف يحدث؟ ما يدفعنا في هذا المنحى.

أمام إبرام اتفاقية: "حسًنا، ليس هناك أي اتفاقية وسوف نقوم بتغييرها إذا توصلنا إلى اتفاق مع 

ولكن أنا ال أريد  فأنا ال أريد أن التخلي عن مفاوضات السجالت، أحب ذلك.أنا ال  السجالت؟"

أيًضا أن أقدم ذريعة لمزيد من التأخير لمدة شهرين مع عدم دخول أي شخص في تفويض 

  أنا ال أعتقد أن هذا هو األمر، وهذا لن يكون الحل. مسبق ومن ثم خوض المراحل التالية.
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مر برمته، سايروس، من أجل الجمهور، فماذا تقصد أنه ال لذلك، يرجى من فضلك توضيح األ

 يوجد ما يدفعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا؟

 ماذا سيحدث اآلن؟

 

 حسًنا، سأكون سعيًدا لتوضيح األمر.  سايرس نمازي:

والذي قلنا أننا -ما أحاول قوله، أمادو، هو أن حقيقة أن هناك تاريًخا محدًدا يوافق شهر أبريل 

هو أن هذا التاريخ لن يجعلنا أن نضحي بأي شيء أو أن ندفع  -ندفعكم لالمتثال به سوف

 األشخاص للتضحية وتقديم تنازالت.

يعد الوقت الذي سوف نستغرقه للتوصل إلى اتفاق هو الوقت الفعلي الذي سوف نستغرقه لنا 

 إلبرام اتفاقية.

مع  تالمس أرض الواقع أكثر منا. TLDال أحد يريد أن يرى مجاالت المستوى األعلى الجديدة 

ذلك، فليست هناك حاجة أو رغبة أو حافز لتقديم تنازالت بأي شيء، سواء أكان ذلك يخص 

االستقرار أم األمن أم كان ذلك فعالً يعمل على دفع شركائنا في جانب السجل لالندفاع صوب 

ويجول في خاطرنا فهم  لدينا الحوار والمناقشة شيء ال يرغبون حتى اآلن في التسجيل فيه.

 عميق بشأن أن الجميع يريد الحصول على هذه االتفاقية ومن ثم المضي في هذه الخطوة.

 

أعني أننا لم نصل إلى اتفاق  فماذا يحدث؟ لغتي اإلنجليزية تخذلني لألسف، أنا ال أفهم ما تقوله.  أمادو أبريل آي أبريل:

نقول، "حسًنا، وكما تعلمون، يتحرك بعض ننتظر أو  كمجتمع بعد، وماذا سيحدث بعد ذلك؟

الناس صوب الدخول في تفويض مسبق إذا لم يتم توقيع االتفاقية تماًما؛ نظًرا ألننا سوف نعود 

إلى التوقيع في وقت الحق"، أو أننا نريد حًقا تأخير كل شيء لمدة شهرين أو ثالثة أشهر حتى 

 مر ببساطة ألنني ال أفهم ذلك.يرجى أن نقول لي هذا األ نحصل على هذه االتفاقية؟
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أعني أني قد قلت ما كان يجب  لست متأكًدا من كيفية قولي لذلك األمر بطريقة أخرى، أمادو.  سايرس نمازي:

حالًيا بعد معكم  سأكون سعيًدا لمناقشة األمر لقد قلت ذلك مرتين، في الواقع. علّي أن أقوله.

 االنتهاء من هذا.

 

أعتقد أننا جميًعا  إنها ليست مشكلتي الشخصية، ال، ال. لماذا سنتناول األمر بعيًدا عن األنظار؟  أمادو أبريل آي أبريل:

نحن  يجب أن نعرف، كما تعلمون، ما هي المخاطر التوصل إلى اتفاقية أم أنه ال توجد مخاطر.

 TLDجميًعا يجب أن نعرف ماذا يحدث إذا قرر فرد واحد يتبع مجاالت المستوى األعلى 

  قيع االتفاق؛ حيث إن فريق دائرة السجل ال يزال يتفاوض على االتفاق.تو

 

 بالتأكيد. سايرس نمازي: 

 

إنها ليست مشكلتي الشخصية كما قلت، ألني منخرط في األمر، وليست مشكلتي بمفردي،   أمادو أبريل آي أبريل:

 ة المجتمع قاطبة.كما تعلمون، إنها مشكل أعني، أنها ليست مشكلتي الشخصية بصورة خالصة.

 يجب أن نعلم ماذا يحدث.

إذا كان هذا أقصى وضوح يمكنك إبداءه، فعذًرا، فهناك مشكلة في الشفافية والوضوح في 

 .ICANNمنظمة 

 

نعم  – حسًنا، لدى ستيفان وستيف انتظر. لقد حصلت على تأييد كل الحضور في المكان. حسًنا.  مات سيرلين:

 مر، ستيفان.است لقد فهمت كليكما، ونعم.
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  ستيفان فان جيلدر، مجموعة أصحاب المصلحة المسجلين. شكًرا، مات.  ستيفان فان جيلدر:

السيدة الرئيس/سايرس، اسمحي لي أن أحاول وأكون صريًحا بصورة أكبر ولكن انظر إلى 

كنت أقول ليس هناك حافز، حسًنا، ال يوجد التزام للحصول على نتيجة  األمر من منظور آخر.

  بب البيانات المعلنة.بس

لتوقيع هذه  20نسمع شائعات أو ضوضاء وأن هناك اجتماع لمجلس اإلدارة سوف ينعقد في 

 ويبدو أن هذا يمثل تناقًضا مع ما تقوليه. العقود.

هل يمكنك أن تطمئنا بشأن هذه النقطة، إذ إن ما قلته للتو مرتين ألمادو وإلى بقية الحضور ال 

أبريل لتوقيع هذه  20وخاصة للمجلس والتي تمت الدعوة إليها في يتضمن أي جلسة محددة 

 العقود، وهو ما سمعت بالضبط؟

 

أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي تسرع صوب إبرام أي اتفاق على أساس التواريخ   سايرس نمازي:

 اإلدارة.التي تم وضعها، سواء أكان ذلك لغرض العالقات العامة أم كان في اجتماع لمجلس 

 بالتأكيد. هل هذه اإلجابة وافية بالنسبة لك؟

 

  ستيف وجيف وكين.  مات سيرلين:

 ستيف، استمر.

 

أريد أن أستهل حديثي فعالً بالتعليق الذي أدلت به كيث  ستيف ميتاليتز مع دائرة الملكية الفكرية.  ستيف ميتاليتز:

صريحات تنطبق أيًضا على اتفاقية وأرغب في أن أسأل سايرس واآلخرين ما إذا كانت هذه الت

  المسجل من عدمه.

أنا أسأل عن هذا الشيء ليس من وجهة نظر مختلفة بعض الشيء وهي التي يعتنقها األطراف 

 غير المتعاقدة.
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تم  شهًرا. 18مدة قدرها  RAAوكما تعلمون، ال تستغرق عملية إبرام اتفاقية اعتماد المسجل 

وقد ترأست فريًقا فرعًيا  منذ أربع سنوات في مكسيكو سيتي، إدخال هذه العملية حيز التنفيذ

االستشارية  At-Largeوكذلك لجنة  GNSOيتألف من مجلس منظمة دعم األسماء العامة 

ALAC  الذي تتطرق بدوره إلى مواضيع تخص اتفاقية اعتماد المسجل الجديدةRAA.  كما قد

قضايا العويصة كانت تتبلور في تحديد ال تعرفون، إن من أصعب القضايا الشائكة وأكثر ال

الدور الذي يمكن لألطراف غير المتعاقدة أن تتأثر به بصورة كبيرة في ضوء شروط اتفاقية 

لم  اعتماد المسجل، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه األطراف في إبرام اتفاقية جديدة؟

 متعاقدة على هذا األمر.في نهاية األمر، اعترضت األطراف ال يسمح لنا بالمشاركة.

كما تعلمون، فقد قمت اليوم بوصف بعض التغييرات  -على األقل-ولكن أعتقد أنه من المهم 

 المهمة التي طرأ على هذه الوثيقة والتي طرحت للتعليق منذ شهر مضى.

 يوًما؟ 21من ثم، عقب مرور أربع سنوات، هل سيكون لدينا فترة للتعليقات العامة تستمر نحو 

ما هو  هذا وقد تم تغيير االتفاقية إلى حد كبير. تنتِه فترة تلقي التعليقات والردود حتى اآلن.لم 

 شكًرا. السبيل األمثل الذي سوف يسمح للمجتمع بأن يكون له دور فاعل في هذه العملية؟

 

اوضات التي هناك جزء آخر مما ُطرح على مائدة المف -كما تعلمون-لذلك  شكًرا لك، ستيف.  سمانتا إيسنر:

-وأنا أعرف أن لدينا  تهدف إلى إنفاذ القانون يتضمن التوصيات التي خرج بها فريق الصياغة،

أو لدينا شيء  تقريًرا مستكمالً ومحدًثا قد قدمناه حول كيفية تخطيط هذه األمور. -وأعتقد ذلك

وفائدة كبرى، أنا أعلم أن هذا الشيء يجلب لكم مصلحة  إلى حد ما نشمر عن ساعدينا لتقديمه.

ولنرى كيف يمكن تخطيط هذه األمور في ضوء مفاوضات فريق صياغة التابع لمجلس منظمة 

 من ثم، ُطرحت تلك التوصيات على مائدة النقاش المستديرة. .GNSOدعم األسماء العامة 

 فيما يخص المضي قدًما من هذه النقطة، ما زال باب التعليقات العامة مفتوًحا على مصراعيه.

ا أشرت من قبل، لقد تم مراجعة التعليقات فور تلقيها، وكما تعلمون، أيها المسجلون، قد كم

تتفقون أو تختلفون حول هذا األمر، ولكن أعتقد أنه كانت هناك عديد من التغييرات التي 

 أجريناها في مناطق صغيرة جًدا، أليس كذلك؟

سليمة ولم تتعرض للتلف وبحالتها التي إلى حد ما  -التي كنت قد رأيتها-تعد الوثائق األساسية 

، نستعرض كيفية نشر اتفاقية أو ICANNوكذلك وثائقنا، وكما نفعل دائًما مع  كانت عليها.
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وثيقة وكيفية طرحها للتعليق العام، ونعرف ما إذا كانت التغييرات التي تقع ضمن هذا النطاق 

طول هذا الطريق وسنواصل المضي  لذا؛ فإننا سوف نستمر على تتوافق مع التعليقات العامة.

من ثم، فإننا سوف  .RAAإلى األمام لوضع اللمسات األخيرة وإبرام اتفاقية اعتماد المسجل 

 نظر في ذلك األمر كجزء من حساباتنا واعتباراتنا المهمة.

 

تتصرفون  -يا رفاق-سام، على عكس البعض اآلخر ممن يجلسون حول الطاولة، ال أعتقد أنكم   ستيف ميتاليتز:

ولكن تكمن  أفترض أنكم وكذلك المسجلين تعملون جميًعا وفق مبدأ حسن النية، بسوء نية،

ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن  الحقيقة في كوني أقدر توضيحكم الخاص بجوهر التغييرات،

نرى هذه التغييرات، وأعتقد أنني أود أن أعرف متى سنراها، وما نوعية الفرصة التي سوف 

 لنا تقديم مقترحات قبل االنتهاء منها؟تتيح 

 

أنا أعلم أنه من المهم بالنسبة لنا أن نعرف أن تلك التغييرات تم وضعها حتى يراها  صحيح.  سمانتا إيسنر:

من  لن يقوم المجلس أبًدا بالموافقة على اتفاقية أو توقيعها لم يرها الجمهور بعد. الناس بالفعل.

 ثم، سوف يحدث هذا األمر.

 

الشيء الوحيد الذي أريد أن أضيفه، سام، إلى ما قلته هو مجال المناقشة والتغيير، إذ تعد هذه   ت سيرلين:ما

من  العناصر بمثابة مجاالت ومناطق تم تحديدها وتمييزها بعالمات في منشور شهر مارس.

المقترح ونص  ICANNثم، بالنسبة ما تم نشره في مارس، فهناك مجاالت تراها مثل نص 

لذا، كانت هذه هي المجاالت التي تعد الشغل الشاغل وانصب عليها  اوض المسجلين المقترح.تف

 تركيزنا منذ ذلك الوقت.

 وكذلك ميشيل. لدي جيف وكين. جيف؟

 

لغتي اإلنجليزية ليست جيدة مثل لغة ستيفان، ولم أكن أفهم تماًما فحوى  شكًرا، السيدة الرئيس.  جيف نيومان:

ستيفان، لذلك سوف أسأل بطريقتي الخاصة التي تعد مختلفة بعض الشيء  اإلجابة على سؤال

  حتى يتسنى لي فهمها تماًما.
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التزاًما في حال كانت السجالت غير مالئمة في شكلها الجديد ضمن  ICANNهل تبدي 

 أبريل للموافقة على العقد؟ 20االتفاقية المزمع إبرامها وأن المجلس لن يصوت في 

 

من الصعب تحديد ما إذا كان المسجلون مستائين وغير راضين عن  هذا سؤال مختلف قليالً.  سايرس نمازي:

 إلى من تشير؟ السجالت الجديدة.

 

نعكف على تشكيل فريق تفاوض، وأنه من الصعب للغاية وأود أن أقول في بعض  عذًرا.  جيف نيومان:

فرق للتفاوض كمسجلين؛ الظروف، وإن األمر أكثر صعوبة أو مجرد أصعب من مجرد تشكيل 

كنت تتعامل  نظًرا ألنك ال تتعامل فقط مع مختلف نماذج األعمال على غرار المسجلين لديك.

فهناك مقدمو  مع كيانات غير مؤسسة أو مقدمي الخدمات غير معترف بهم، أليس كذلك؟

ض من ثم، ُيعد تشكيل فريق تفاو ،ICANNالطلبات الذين لم يسبق وأن وطأت أقدامهم أرض 

 أمًرا صعًبا للغاية، وال يمكنك تخيله.

في الوقت الحاضر، تستمع  أعتقد أن سؤالي هو: ولكن إذا فعلنا ذلك، فنحن نخطط للقيام بذلك،

من عدد من السجالت أننا غير راضين بعد عن طريقة االتفاق، في حين تغمرنا السعادة 

اضين خالل أسبوع من اليوم، هل في حال لم نكن ر بالطريقة التي تسير بها األمور حتى اآلن.

 ملتزمة بأن المجلس لن يصوت بالموافقة على اتفاقية السجل؟ ICANNتعد منظمة 

 

إذا كنت فعالً تمثل فريق  الجواب القصير لسؤالك هو نعم. اسمح لي أن أعيد صياغة جوابي.  سايرس نمازي:

 عم.التفاوض الذي يمثل بدوره مجتمع السجل بأكمله، فإن الجواب هو ن

تتجلى النقطة التي يجب  لكن اسمح لي أن أخبرك باألمر، وذلك من خالل إعادة صياغة جوابي.

  أن تفكر بها بمنأى عن جوابي في أننا مستعدون للتحرك بالسرعة التي تريدها.

لقد أنهينا االجتماع ثالث مرات في  وهذا ما أنهينا به أعمالنا في التعامل مع جانب المسجل.

وهذا  قد قمنا أيًضا في النهاية بإجراء مكالمات هاتفية خالل االجتماع مع المسجلين،ول األسبوع،

هو السبب في أننا فعالً انتهينا حيث انتهينا حًقا في آخر مرة، مما يشكل حيًزا رائًعا ومميًزا 

ليس  لفريق التفاوض الذي شعر بالرضا والراحة في فترة زمنية معقولة وبوتيرة تفاوض معقولة.
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كما أنهم لم  فنحن لم نشعر بأننا تعرضنا لضغوط، اك من يشعر أنه تعرض لوطأة الضغوط،هن

 يشعروا بوطأة الضغوط، ونحن على استعداد للمضي فعلًيا بنفس الوتيرة والتقدم الذي تريده.

  هذه هي الرسالة التي يجب أن تأخذها.

 ن على استعداد تام للقيام بذلك،بصورة يومية، فنحمعكم  إذا كنت تريد منا أن نتحرك في الواقع

لكني على استعداد  أنا ال أعطي شارة البدء أبًدا في موعد أو تاريخ خالل شهر أبريل أًيا كان.

 بوتيرة سريعة كالتي تبدون استعداًدا في التحرك وفقها. -في الواقع-للمضي 

 

 ال، كين وميشيل. – كين  مات سيرلين:

 

 بادئ ذي بدء، لدي بضعة أسئلة، أتحدث بصفة شخصية من هذا المقام. هذا هو كين ستابس.  كين ستابس:

أنا أفترض أنه لن يتم عرض العقود  ولكن دعونا نعود إلى المفهوم القانوني األساسي للعقد.

على السجالت تمهيًدا لتوقيعها حتى يقوم المجلس بالتصديق على لغة العقد ويخّول الموظفين 

 ود على السجالت.ويعمل على تمكينهم لعرض العق

ُيرجى أن األغلبية الساحقة من  فنحن نحاول إتمام هذا األمر في إطار زمني سريع للغاية،

 يرغبون في الوصول إلى نهاية الموقف. -الذين كنت تتحدث إليهم في هذه الغرفة-األشخاص 

ينة لكننا ال نريد أن يكون لدينا وضع نصطبغ فيه بصبغة مع ونحن نريد عبور خط النهاية،

من خالل التمرد أو المقاومة أو االمتعاض أو أي شيء  -بأي شكل من األشكال-وبنمط محدد 

 من هذا القبيل.

بأسرع  هناك كثير من األشخاص ليس لديهم فائدة أخذ المشورة والمتوفرة في الغرفة هنا،

وظفين طريقة يمكنني من خاللها الحصول على أشيائي، فقد قمت بإرسال هذه األشياء إلى الم

لذلك؛ نحن بحاجة للتأكد من أن ليس لدينا أي  العاملين لدي للسماح لهم بالنظر في األمر.

لقد سمعت هذا  تلميحات إلى أننا نرغب حًقا في الوصول إلى هناك ولكننا نشعر بخيبة أمل.

 ا.""كنا نشعر بخيبة أمل في الوتيرة التي نسير بها خالل االستجابة التي كنا نتوق إليه األمر.

كانت األمور تتغير بسرعة بحيث أنه من الصعب جًدا المضي إلى األمام؛ نظًرا ألن هناك 

وأستطيع أن أؤكد لكم أن التعليقات التي أدليا بها كيث وجيف حول رغبتنا في  تفاعالً مستمًرا،
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ولكن عند  المضي قدًما لتوحيد ودمج الفرق مًعا وكذلك حول التحدث إليكم وهكذا دواليك.

قطة نفسها وفي الوقت المناسب، ال أريد أي تلميحات تظهر في مؤخرة الصف في محاولة الن

للضغط على هؤالء األشخاص الذين لديهم التزامات ألشخاص آخرين ليسوا بالضرورة 

 حاضرين في هذا االجتماع للتأكد من إتمام كل األشياء.

يث إن األطراف لديها من المفترض أن العنصر األساسي يكمن في التصرف بحسن نية، ح

 جميع المعلومات متاحة أمامها التخاذ القرارات المناسبة.

بعد الظهر، فمن  2:00عندما تجري التعديالت وتستحدث لغة العقد المقترح في تمام الساعة 

، ثم 12إلى  10الصعب للغاية أن تكون في الطرف اآلخر من األرض لتقوم بتغيير الساعة من 

  باإلجابة بنعم أو ال.تعود أدراجك بسرعة 

سوف نعمل على قدم وساق لمحاولة  وأنا أتحدث هنا عن نفسي فقط. – لذا فإننا سوف نقوم

ولكن، رجاء، دعونا ال نبدي أي  إتمام هذا األمر بطريقة يمكن أن نشير إليها بكل فخر وإعزاز،

فترة طويلة من خيبة أمل في أي شيء هنا، ألنك تعرف أن معظمنا تعامل مع كثير من الناس ل

 نحن نعمل بشكل دءوب. ونحن نحاول أيًضا. ونحن نعمل في هذا المنحى. الزمن،

 

 شكًرا لك، كين.  مات سيرلين:

 

وفي ضوء مؤشر الوقت، إذا كنت الشخص األول في خط المقدمة،  – سؤالي هو، وبسرعة جًدا  كين ستابس:

نية معينة بالنسبة لك لتتمكن من وإذا كنت غير قادر على توقيع العقد ألنه يأخذ فترة زم

هل أنت موجود في  الحصول على تصريح من الشركة، ماذا يحدث لمكانك في خط المقدمة؟

هناك صف  هل تفهم ما أقوله حول هذا األمر؟ مؤخرة الخط نظًرا لعدم قدرتك على التوقيع؟

 معين البد من التعامل معه.

 

عندما تكون على  ال عليك أن تقبع في مؤخرة الخط. ة الخاص بك.عليك االحتفاظ برقم األولوي  سمانتا إيسنر:

ال يتعين عليك  استعداد، يمكن أن تأتي إلينا وذلك عندما نكون على وشك المضي إلى األمام.

 االنتقال إلى الخلف.



 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
RAA وحقوق ومسؤوليات المسجلين ،RRR AR 

 

 

  39من  36صفحة 

 

 الجواب عن السؤال األول حول موافقة المجلس على العقد بوضوح هو نعم.  سايرس نمازي:

 

 لسيد/نايلون.ا  مات سيرلين:

 

ميشيل نايلون، بالك نايت، ال أتحدث بصفتي الشخصية ألنني ببساطة  شكًرا لك، سيد/سيرلين.  ميشيل نايلون:

من منظور  كانت هذه العملية برمتها مضنية في أحسن األحوال. ليس حًقا هذه الصفة بعد.

كما -أت هذه العملية أين بد – أنا ال أعرف شهًرا. 36أو  24أو  18المسجل، لقد مضى قرابة 

 ستيف؟ -قلت

 

 مكسيكو سيتي.  ستيف ميتاليتز:

 

لم أكن في مكسيكو سيتي، لكني عانيت مع ستيف من خالل عملية تحديد األولويات برمتها،   ميشيل نايلون:

وكذلك من خالل التعاقدات المتعددة مع أجهزة إنفاذ القانون واللجنة االستشارية الحكومية 

GAC  كانت تجربة ممتعة للغاية. لهجوم عنيف. -ال أعرف ذلك-التي تعرضت 

ولكن ما أراه  كما تعلمون، كان لدي كثير من التحفظات على المسودات المختلفة للغة المقترحة.

للعقد، حتى لو  ICANNأخيًرا، عقب صياغة منظمة  اآلن هو جحيم هائل ولكن أكثر قبوالً.

٪، حيث إنك تعترف أخيًرا 100كامالً بنسبة كانت ال تزال تعمل على صياغته، فهو ليس 

 بالقانون المحلي، شكرا لك.

 أنت ال تمثل هيئة صياغة قوانين، وتحتاج إلى احترام القانون المحلي وصياغة ذلك في العقود.

 وحان الوقت الحاسم.

باعتباري أحد المسجلين األوروبيين، كان لدي قضايا ضخمة من خالل كثير من الطرق التي 

في التعامل مع األشياء الخاصة بك من خالل عرض الواليات المتحدة ذي  ICANNها تتبنا
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إنه أمر منعش ومبهج أن نرى أنك قد أفقت من غفوتك أخيًرا وأدركت أنه ال  طابع عالمي.

 أنا سعيد جًدا حيال ذلك. شكًرا. يمكن أن تستمر في فعل ذلك.

ائع أن نرى مدى وصولنا إلى مكان أعتقد أنه لشيء ر – فيما يخص المسائل األخرى فقط

أرغب في أن أتمكن من رؤية نهاية لذلك؛ نظًرا ألني قد  وتحقيقنا لتقدم ملموس في هذا المنحى.

حصلت على أشياء أفضل يمكن القيام بها خالل وقتي أكثر من التعامل مع مجموعة التحديثات 

من األشياء األخرى التي  ولكن هناك كثير التي تخص فريق التفاوض الذي قام بعمل رائع.

  تشغيل أعمالهم وإدارتها وفًقا لها. -في الواقع-يحاول بعض منا 

بالنسبة لنقطة إليوت، إذا كنت بصدد الحديث عن الظروف القصوى، هل يمكنك أن تعطينا أمثلة 

 في هذه اللحظة على الطريق هنا، لدينا -ماذا لو-ملموسة نظًرا ألن هذا النوع من االفتراضيات 

أنا أفكر في نفسي، وأنا  مثال كوريا عند النقطة التي تقودنا إلى الحرب مع الواليات المتحدة.

أنا ذاهب إلى اجتماع  جالس في المطار ذاهًبا إلى مكان ما: هذا األمر غير مهم في الواقع.

ICANN.  سوف نتحدث عن اتفاقيات السجل والمسجلRRAS  واتفاقيات اعتماد المسجل وكل

  لذا، على أي حال، شكًرا جزيالً لكم. األخرى من االختصارات وسوف نتناولها جميًعا. األنواع

 

 رائع. فقد غرست الخوف من الحروب دخل كل واحد منا. هذا طريقة ممتعة ورائعة إلنهاء تعليقك.  مات سيرلين:

 ويندي، هل تريدي االنتظار في الصف؟

 

أنا أقدر كل األعمال التي قام بها فريق التفاوض المسجل من  .شكًرا جزيالً، ويندي سيلتزر  ويندي سيلتزر:

أنا ال أزال أشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى الشفافية بسبب العملية التي  خالل تحديث المسجلين.

ومن ثم  أدت إلى هذا األمر لدى الجمهور وغيرهم من أفراد المجتمع الذين تأثروا باالتفاقية،

دًيا للمسجلين في مراجعة المواد، بل لعله أكثر تحدًيا لآلخرين الذين توقيت، إذا كان يمثل تح

 سيقومون بمراجعتها والحصول على تعليقات في وقت يكون مجدًيا.

أنا أعترف باالهتمام بالسرعة، ولكن أعتقد أنه ال يمكن استخدام هذا األمر من أجل طرح فرص 

العقود، يتعين على كل األفراد والمنظمات  عقب تحديد فرص معينة لكل من هذه لمراجعة المجتمع.
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لذا، تؤثر  وجميع األشخاص الذين يعتمدون على أسماء المجاالت القيام بتسجيل أسماء المجاالت.

  هذه المجاالت بشكل حاسم في مجموعة من المصالح تتجاوز المسجلين والسجالت.

جعة الوثائق، وأعتقد بمرا GNSOلذلك؛ سيقوم مستشار مجلس منظمة دعم األسماء العامة 

أنا ال أقول أننا بحاجة إلى أن  أننا بحاجة إلى وسائل أفضل للتفاعل مع عمليات من هذا القبيل.

نصبح مديري العقود، لكننا بحاجة إلى أن نتمكن من اإلدالء بعبارات رنانة وقوية بشأن أحكام 

 الجمهور المهمة.

 

 شكًرا، ويندي.  مات سيرلين:

 تفضل. حسًنا، روب. روب؟ --آخر في الصف، بالرغم من أنني لم يكن لدي  أنا ال أرى أي شخص

 

أريد أن أوجه  نحن على وشك أن نحزم حقائبنا لنغادر المكان، وأعتقد أن لدينا بضع دقائق فقط.  روبرت هول:

لدينا فريق تفاوض مسجل ضخم يتضمن أشخاًصا  بعض عبارات الشكر إذا كنت أستطيع ذلك.

ظمين في حضورهم مثل ماسون وتيم رويز، وبالتأكيد فولكر وجيف إيكهاوز لم يعودوا منت

  قلت فولكر. .ICANNأود أن أشكر موظفي  ومات وجيمس وأنا.

بما في ذلك فادي وأكرم، وكذلك رفقاء الدرب سام وسايرس  ICANNأود أن أشكر موظفي 

األمر على مدار لقد مروا بمراحل كثيرة ومختلفة من هذا  ومارجي وجون جيفري ودان،

لقد  وقد أغلقنا األبواب علينا في الغرف لساعات طويلة. األشهر الثمانية عشر المنصرمة،

  تعرفت عليكم جيًدا.

نود أن نشكركم نيابة عن المجتمع المسجل من أجل مساعدتنا في هذا وكذلك في الحصول على 

سيكون بعض منا أكثر  ا المختلفة.نتيجة التي أعتقد أننا سنكون جميًعا سعداء بها في شتى أشكاله

نود أن  هذه هي طبيعة األشخاص الذين جلسوا حول مائدة الحوار المستديرة. سعادة من غيرهم.

 نشكركم على التمسك بهذه االتفاقية والرغبة في التعرف علينا وكذلك شرفنا بمعرفتكم.

 



 2013، واتفاقية اعتماد المسجل gTLDاتفاقية السجل الجديدة لمجاالت المستوى األعلى العامة  – بكين
RAA وحقوق ومسؤوليات المسجلين ،RRR AR 

 

 

  39من  39صفحة 

 

 شكًرا للجميع. شكًرا جزيالً.  سايرس نمازي:

 [ تصفيق ]

 

أعتقد أنه قد حصل تحول صغير هنا، بين كل من  ؟R3هل نحن لم نكن نريد التحدث عن   ين:مات سيرل

 أنا أمزح. الحقوق والمسؤوليات.

 [ ضحك ]


