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غ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفری
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي

 الصباحیة  GACجلسات  -بوینس ایرس 
 م 12:30ص إلى  08:30من الساعة  – 2015 ،یونیو 23الخمیس، 
ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 

 

 تفضلوا بالجلوس، رجاًء. طاب صباحكم جمیًعا.  الرئیس شنایدر:

 لدینا الیوم جدول أعمال مثیر لالھتمام.

 ا.شكًر أرى ممثل البرتغال، ھل ترید الكالم؟  

 

 شكرا جزیال لك، سأتحدث باللغة البرتغالیة.  ممثل البرتغال:

 طاب صباحكم.  

لقضایا  GACتوماس، علمُت أن بریدا إلكترونیا ُأرسل إلى قائمة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

لذلك أطلب منكم مراجعة جدول  وبالمساءلة. IANAذات صلة بانتقال دور اإلشراف على 

، وأن GACقد أننا نحتاج إلجراء نقاش داخل اللجنة االستشاریة الحكومیة أعمالنا، ألنني أعت

 ھذا النقاش ینبغي أن یتم في أقرب وقت ممكن.

لذلك أرجو إعادة النظر في جدول أعمالنا لھذا الیوم، ألننا بحاجة إلى إیجاد فجوة للحدیث عن 

 .GACھذا داخل اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 

 ًرا.شك  الرئیس شنایدر:

فأنت ترید  ھل فھمُت قصدك بشكل صحیح؟ إذن ھناك طلب إلعادة النظر في جدول األعمال.

 لمساعدتنا على التوصل إلى نتیجة ما. CCWGالمزید من الوقت لمناقشة الـ 

 نعم، ممثل إیران.  

 

 شكًرا لك على ھذا المقترح. طاب صباحكم جمیًعا.  ممثل إیران:

--- 
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طلبان لتعدیل جدول األعمال من أجل تخصیص المزید من الوقت لمناقشة اقتراح  --لب لدینا ط  الرئیس شنایدر:

CCWG وقلنا دائما أنھ إذا احتجنا للمزید من الوقت لھذا األمر، فسنقوم بتعدیل جدول ،

 األعمال.

إذن ربما وجھات نظر  علیكم أن تخبروني بوجھة نظركم حول ھذا. وأنا معكم فیما ستقررونھ.

 والسؤال ھو من أین نحصل على المزید من الوقت؟ --لمنصة حول أخرى من ا

 ھل نستخدم ربما بعض الفرص أثناء فترة ما بعد الظھر لھذه المناقشة؟

  --ھل ھناك احد  أرى البعض یومئ برأسھ إیجاًبا.  

--- 

 

 ال یبدوا أن ھناك أي شيء.  الرئیس شنایدر:

 نعم.

 

فقط للتوضیح، عندما تقول أنھ سیكون لدینا  زمالئي األعزاء. ًرا.شك ممثل المغرب یتحدث.  ممثل المغرب:

المزید من الوقت للمناقشات في فترة ما بعد الظھر، فھذا یعني أننا سُنَعدِّل جدول أعمالنا، 

 ھل یمكنك توضیح ذلك من فضلك؟ .IANAوسنقضي الوقت في الحدیث عن إشراف ومساءلة 

  

 الذي طرحَتھ علي للتو.شكرا على السؤال   الرئیس شنایدر:

انطالقا مما ھو موجود على جدول األعمال اآلن وغیر ذلك، یمكننا أن نؤجل المناقشة إلى وقت 

 الحق، سواء كان ذلك في االجتماع الموالي أو إلكترونیا بعد ھذا االجتماع.

ال من فرص لذلك أعتقد أنھ إذا ألقینا نظرة على مناقشة بعد ظھر الیوم، سنجد أن لدینا عددا قلی

وحول االجتماع  GACالتكلم حول مجموعات العمل التي أنشأتھا اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ومسألة  .NomComالحكومي الرفیع المستوى، وحول مستجدات فریق عمل لجنة الترشیح 

 تطبیقات المجتمع.
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إلى االجتماع لذلك، على سبیل المثال، یمكننا تأجیل المناقشات التي تتعلق بمجموعات العمل 

المقبل أو نسمح لھم بمواصلة العمل إلكترونیا بین الدورات، ولكن مع الحفاظ على العناصر 

الموضوعیة، مثل تطبیقات المجتمع ومناقشات االجتماع الحكومي الرفیع المستوى، أعتقد أننا 

جتماعا مع ھذا أمٌر یصُعب َتَخطِّیھ ألن لدینا ا قد نحتاج إلى التحضیر الجتماع مع المجلس.

 علینا أن نكون مستعدین. المجلس صباح غٍد.

ستكون  --ھل ستكونون مستعدین لـ  كان ھذا مجرد تفكیر جھري، من شأنھ أن یكون اقتراحا.

ومن ثم حصة ما بعد االستراحة،  03:00إلى  2:00ستكون من الساعة  تلك دوراٍت حرة.

 .CCWGالـ  یعني ذلك أنھ ستكون لدینا ساعة ونصف إضافیة لمناقشة

 نود معرفة آراؤكم بخصوص ھذا األمر.  

 نعم، ممثل فرنسا، من فضلك.  

 

 شكًرا. شكًرا لك على ھذا المقترح.  ممثل فرنسا:

 أعتقد أن ھذه المسألة أكثُر أھمیة. حافظ على العمل إلكترونیا مع المجموعة.

 

 ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 

 علینا أن ننظر إلى األولویات، وأولھا وأكثرھا أھمیة ھي التحوالت. .ویسرني فعل ذلك نعم.  ممثل إیران:

وخاصة بسبب  وعلینا االھتماُم بھا االھتماَم الالزم وعدُم تفویت ھذه النقطة المھمة جدا.

 .GACاألوضاع والخصائص الممیزة للجنة االستشاریة الحكومیة 

حول كیف یمكن أن نجعل المنظمات تلقینا أمس رسالة بالبرید االلكتروني  مثال واحد فقط.

أجبُت بقوة، أنھ ال یمكن أن تجعل اللجنة  مسؤولة. ACو اللجان االستشاریة  SOالداعمة 

فكیف  نحن مسؤولون أمام حكومتنا. مسؤولة أمام أي شخص. GACاالستشاریة الحكومیة 

 GACة ألن اللجنة االستشاریة الحكومی مسؤولة أمام أي شخص آخر؟ GACنرید أن نجعل 

 األخرى. ACوالـ  SOتختلف عن الـ 
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 إذن ھذه ھي األشیاء المطروحة للمناقشة (غیر واضح).  

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 البرازیل.

 

أعتقد أن ممثل البرتغال قدم اقتراحا حكیما  طاب صباحكم جمیعًا. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل البرازیل:

وأعتقد أن لدینا الكثیر من األشیاء للمناقشة، وأنا أؤید تماما توفیر وقت  تماما مع ذلك.أتفق  جدا.

 إضافي في فترة ما بعد الظھر لنعود إلى ھذه النقطة.

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

ولكن في  إذن أعتقد أن لدینا اتفاقا حول استعمال فرص الكالم الحرة التي مدتھا نصف ساعة.

من جدول األعمال، وھو ما یتعلق  20حالة، لتكون كلھا متتابعة، أقترح أن ننقل البند ھذه ال

ألنھ عندھا  .21بتطبیقات المجتمع، من فترة ما بعد الظھر إلى وقت مناقشة لجنة الترشیح 

إلى  2:00من جدول األعمال وذلك من الساعة  18سیكون عندنا الوقت الذي یمتد من البند 

 .CCWGلمناقشة  استراحة القھوة،

وباإلضافة إلى ذلك، كما ترون، لدینا فرصُة تكلٍم قبل الغداء موضوعھا "مراجعة البیان" علینا 

قد نستخدم أیضا فرصة التكلم  --قد نبدأ في الواقع  أن نرى ما لدینا حتى اآلن بالنسبة للبیان.

لذلك سنرى  با للجمیع.ھذه للمناقشة، حیث ستصبح عندنا في الواقع ساعتان، إذا كان ھذا مناس

ثم سنستخدم وقت فترة ما بعد الظھر قبل  .12:00أین وصلنا فیما یتعلق بالبیان على الساعة 

 .CCWGنھایة استراحة القھوة لـ 

 أرى أشخاص یومئون.  
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 إذن لنتابع على ھذا النحو، ومن ثم سنرى ماذا سنفعل بوقتنا اإلضافي ھذا. حسًنا.

 حتاج إلیھ، لذلك شكرا لك.أعتقد أني متفق معك، فقد ن

عرض ومناقشة عمل فریق  --دعونا إذن نعود إلى مسألة بنود جدول األعمال وھي مناقشة 

البدایة من نصیب ممثل األرجنتین، لذلك أود أن أعطي الكلمة  العمل على األسماء الجغرافیة.

 لممثل األرجنتین.

 شكًرا.

 

 طاب صباحكم. ب صباحكم جمیًعا.طا شكًرا لك، سیادة الرئیس. ممثل األرجنتین: 

 شكًرا. إال ربع؟ 10:00لدینا حتى الساعة 

وأود أن  إذن أول ما علینا تقریره ھو ما إذا كنا متفقین حول اإلطار المرجعي لفریق العمل.

بعد اإلشارة في  2013ُأذكركم بأن عمل ھذا الفریق بدأ بالضبط في ھذه الغرفة في نوفمبر 

في دیربان التي نصت على أن نحاول المساھمة  GACة الحكومیة بیان اللجنة االستشاری

وثائق الجولة الجدیدة من نطاقات  --لتحسین شروط  ICANNببعض األفكار ونعمل مع 

 الجدیدة. gTLDالمستوى األعلى العامة 

قمنا بتطویر مسودة وثیقة معلومات أساسیة ذات  لذلك ففریق العمل استمر لفترة طویلة.

كانت مفتوحة للتعلیقات العامة، لیس كوثیقة متفق  --ُوضعت النسخة األخیرة  دة.إصدارات عدی

 ولكن كوثیقة مرجعیة ُمعدة من ِقبل مجموعة عمل. GACعلیھا من طرف 

قمنا بمراجعة جمیع ھذه االقتراحات في االجتماع الذي عقد في  تلقینا عددا مھما من التعلیقات.

 تنقیحا وتفصیال في ھذه الجلسة. سنغافورة، واآلن سأریكم نسخا أكثر

إن إجراءات فریق العمل تقتضي وجود صالحیات، وھو أمر جید جدا كما أعتقد، ولكن فقط 

 للتوضیح، فإن فریق العمل لدیھ قصة سابقة وعمل تم القیام بھ قبل ذلك.

یقات تلقینا تعل .GACلذلك تم إرسال اإلطار المرجعي إلى قائمة اللجنة االستشاریة الحكومیة 

أعتقد أننا استطعنا إدراجھا كلھا، وأود أن أعرف ما إذا كان لدیكم أي تعلیقات، وھل  عدیدة.

 نحن موافقون على ھذه اإلطارات المرجعیة وراضون بھا.
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 ال أرى أي تعلیقات، أو أید مرفوعة، ھل أفھم من ھذا أننا موافقون علیھا.

 ًرا جزیًال.شك رائع. ھل تتفقون معي؟ إذن نستطیع المضي قدما.

من األشیاء التي اقُترحت أیضا، خالل اجتماع سنغافورة واالجتماعات السابقة، أنھ علینا أن 

نعمل بشكل أكثر تنسیقا و تكرارا مع الفریق العامل عبر المجتمعات واستخدام أسماء الدول 

و  ccNSO، وھو فریق عمل عبر المجتمعات یترأسھ TLDوالمناطق كنطاقات مستوى أعلى 

GNSO. 

ما أزعجني شخصیا ھو أن االتصاالت التي َتَوجَّب عليَّ المشاركُة فیھا كانت في منتصف اللیل 

، لذلك كان من الصعب عليَّ المشاركة، ولكن فریق 3ناقص  UTCأنا في توقیت  بالنسبة لي.

 العمل تفضل بتغییر الوقت، فأنا أستطیع المشاركة اآلن.

، لذلك IANAمتزامنة مع أخرى من العملیة االنتقالیة لـ على أي حال، كانت بعض االتصاالت 

 شاركُت قدر المستطاع.

في  --یعمل فریق العمل عبر المجتمعات اآلن على وثیقة، وأعتقد أن الـ  --فریق العمل ھو 

الحقیقة، القیمة التي یمكننا أن نضیف أو نعمل معھم فیھا ھي عملھم حول ما ھو اسم جغرافي، 

 ولذا فإنني سوف أحافظ على العمل معھم. فریقنا االستفادة منھ.فذلك شيء یمكن ل

ولذا فقد أطلعتھم على  .GACوأیضا، كانوا مھتمین جدا بما نقوم بھ في فریق العمل الداخلي لـ 

 المستجدات، وسوف أفعل ذلك في المؤتمر الصحفي المقبل عبر الھاتف.

كما تعلمون، عندما یكون  وره.ولألسف تزامن ذلك أمس مع اجتماع إقلیمي كان علي حض

االجتماع في منطقتنا، ھناك أیضا العدید من األنشطة اإلقلیمیة التي أشارك فیھا لذلك لم أتمكن 

، نایجل، ال GACولكن أعتقد أن شخصا ما من اللجنة االستشاریة الحكومیة  من الحضور.

 التعلیقات في القائمة. ، إذا كان معنا ھنا، أعتقد أنھ حضر ألنني رأیُت بعضCTUأدري، من 

واآلن أود أن أعرف إن كانت ھناك بعض التعلیقات من الجمھور حول أفكاٍر أخرى أو مشاركٍة 

أیضا، أود أن أشجع أعضاء اللجنة االستشاریة  أكثر تعتقدون إمكانیتھا مع فریق العمل.

ي فریق تشارك أیضا ف GACاآلخرین الذین یرغبون في االنضمام لي، ألن  GACالحكومیة 

ربما یمكننا إجراء  إذا أردتم، یمكنني أن ُألخص لكم. العمل، في فریق العمل عبر المجتمعات.

في أنشطة فریق العمل عبر المجتمعات،  --وإذا كنتم تریدون المشاركة في  محادثة سكایب.

 ، ولفریق عملنا أیضا.GACفمن شأن ذلك أن یكون مفیدا لـ 
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ق العمل عبر المجتمعات وعلى أسماء البلدان واألراضي أي تعلیقات حول األنشطة مع فری

 ؟TLDكنطاقات مستوى أعلى 

 لدي ممثل إیران وممثل النرویج وممثل إندونیسیا وممثل المملكة المتحدة. سأنشئ قائمة.  

 تفضل كافوس.  

 

وأنا الیوم  مخیبا لآلمال بعض الشيء، 2013كان ما شاھدناه عام  نعم، أولغا، شكرا جزیال.  ممثل إیران:

 سعید باتفاقنا بخصوص اإلطار المرجعي.

لیس في  ستبدأ قریبا. gTLDویبدو لنا أن الجولة الثانیة من نطاقات المستوى األعلى العام 

 فیجب علینا أن نكون مستعدین تماما لذلك. الشھر المقبل ولكن قریبا.

 زمنیة ألشخاص آخرین. ومن جھة أخرى، ومع احترامنا للتوقیت الخاص بكم، فإن ھذه منطقٌة

صباحا من  4:00صباحا، و 2:00لقد استیقظُت في  لذا، ینبغي أن نتقبل االختالف الزمني.

 ھذه ھي الحیاة. ، وانتھى األمر.CCWGأجل 

أقترح أن نركز على المراسالت، قائمة بریدیة أكثر فعالیة وكفاءة وتشجیعا للناس، لكن مع تقلیل 

دٌة أو اثنتان كحد أقصى إذا اقتضى األمر من اآلن إلى دوبلین ألن عدد المكالمات الجماعیة، واح

ولكني أتفق معك، فیجب  الذي لھ أولویة أكبر وقد یستغرق الكثیر من الوقت. CCWGلدینا الـ 

أن نحصل على نتائج في أقرب وقت ممكن، ولذا فإننا ُنعزِّز وُنَشجِّع الناس، فربما لدیھم نوع من، 

 من الناس الذین َیحضرون مع فریق المراسلة أو یشاركون في مكالمتكم.لنقل، التزام رسمي 

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، كافوس.  ممثل األرجنتین:

 النرویج.
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 كما أشرت، على ھدف فریق العمل. --مجرد تعلیق سریع على  شكًرا لك، أولغا.  ممثل النرویج:

حسین حمایة األسماء الجغرافیة إذن وافقنا على إطار المرجعیة، وأیضا، على أن ھدَفكم ھو ت

في الجولة الثانیة، ولكن أعتقد أنھ یجب علینا أیضا أن نحذر وال نحاول حمایة كل شيء، 

 فسینتھي بنا األمر في الجولة القادمة بحمایة أقل من تلك التي حصلت فعلیا في الجولة األولى.

ول على الحمایة أو ما الشيُء لذلك أعتقد أن علینا أن ُنركز على التحدث ومناقشة كیفیة الحص

بالنسبة لنا، سیكون ذلك بالخصوص أسماَء  األكثُر قیمة بالنسبة لنا في الجوانب السیاسة العامة.

الدول والمناطق، ألنني سمعت أن فریق العمل عبر المجتمعات ھذا یناقش احتمال استعمال كل 

كما  جدیدة. gTLDلى عام الرموز الغیر المخصصة والمكونة من حرفین كنطاقات مستوى أع

جدیدة، األمر  gTLDیریدون أن تصبح أسماُء الدول والمناطُق نطاقاِت مستوى أعلى عام 

 الذي ال نتفق معھ نحن، وھلم جرا.

وأنا أفھم أیضا، من التجربة الماضیة في الجولة األولى، بطبیعة الحال، أن ھناك أسماء مناطق 

 أخرى مثیرة للجدل، وما إلى ذلك.

أعتقد أن علینا إیجاد وسیلة للتركیز على معظم األسماء القیمة بالنسبة للجوانب السیاسة  لذلك

 أعتقد أن من الُمجدي فعل ذلك، في فریق عملنا. العامة.

 شكًرا.

 

 شكرًا جزیًال لممثل النرویج.  ممثل األرجنتین:

 إندونیسیا.

 

 شكًرا لك، أولغا.  ممثل إندونیسیا:

بعد متابعتي للمناقشة، ما أتساءل حولھ ھو كیف یمكنك أن  --كیفیة تعلیقي القصیر ھو حول 

لقد ذكرَت المصلحة العامة وضمیر  ُتطبق الحمایة إذا كانت ھناك مصلحة عامة كبیرة.

فقط، على سبیل المثال، إذا جعل شخص ما من  المجتمع، ألن المجتمع قد یتغیر من وقت آلخر.

.، فربما سیصبح الناس فجأة سعداء في بالي ألن BALIاألرجنتین (غیر واضح) نطاقا مثل 
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ولكن في غضون عام واحد ربما  ھناك المزید والمزید من السیاح القادمین إلى بلدھم.

. یحصل على BALIسیشرعون في الشكوى حول، أوه، ھذا الرجل من األرجنتین الذي اتخذ 

 جب أن تعطى لشخص في بالي.لماذا ال ی شيء من ھذا القبیل. ربح قدره ملیون دوالر كل یوم.

 شعور المجتمع، انظروا إلیھا من ھذه الناحیة، فكیف یمكننا التعامل مع ذلك؟  

 شكًرا.

 

  ممثل المملكة المتحدة. الشكر لكم، ممثل إندونیسیا.  ممثل األرجنتین:

 

والعمل  علیقات ممثل النرویج.كان تعلیقي متماشیا إلى حد كبیر مع ت طاب صباحكم جمیًعا. نعم.  ممثل المملكة المتحدة:

لھذا یجب  التعریفي ھو عنصر حاسم للغایة سواء بالنسبة لنا أو لفریق العمل عبر المجتمعات.

وكنت أتساءل، في الواقع، ھل بإمكانك وصف طریقة تعاملك مع  علینا أن ُنَركز على ذلك جیدا.

لممكن أن تذكر أكثر مما ھل من ا فریق العمل عبر المجتمعات، فقط لمصلحة ھذا االجتماع.

أثناء تفاعلك  GACوكیف تصورت طریقة عمل مجموعة اللجنة االستشاریة الحكومیة  ذكرت؟

 فھذه ھي القضایا الرئیسیة بالنسبة للحكومات، كما أشار ممثل النرویج. مع تلك المناقشات.

النقط من قبل، فأنا وإذا كنت قد أشرت إلى إحدى ھذه  لذلك أعتقد أننا بحاجة الى مزید من الدقة.

 شكًرا. ولكن لو تفضلت بوصف طریقة تعاملك. آسف على تفویتھا.

 

 ثم یمكننا التعلیق حینھا. أنا، ثم ممثل المملكة المتحدة، بعد ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة.  ممثل األرجنتین:

 سوزان فلتتفضلي.

 

 اتفاقي مع ممثل المملكة المتحدة وتعلیقات ممثل النرویج كذلك.أود أن أعلن  شكًرا لك، أولغا.  ممثل الوالیات المتحدة:

 أعتقد أنھ من المفید أن تكون لدینا معالجة أفضل لكیفیة تفاعلنا مع فریق العمل عبر المجتمعات.

  فمن المفید إذن االطالع على المستجدات. أعترف أنني قد تخلفُت قلیال عن عملھم.
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كان من المنطقي كخطوة تالیة، ألن مسودة االقتراح، والتي  ولكني أردت أیضا أن أسأل عما إذا

، ولكن بما أنھا GACلیست بعُد اقتراحا لفریق العمل أو اقتراحا للجنة االستشاریة الحكومیة 

ُنشرت وعندنا تعلیقات حولھا، فربما یكون الرد على ھذه التعلیقات خطوة ممكنة من الخطوات 

وھكذا فإني كنت أتساءل  ا بعض الردود والتعلیقات المفیدة جدا.ألنني أعتقد أننا تلقین التالیة؟

 شكًرا. فأرید بعض التوضیحات على ذلك. فقط، متى سنتناول المساھمات التي تلقیناھا؟

 

  شكًرا لك یا سوزان.  ممثل األرجنتین:

 --تي قبل أن أعطي الكلمة لممثَلي ھوالندا و النرویج، نعم، أستطیع التعلیق حول التعاریف ال

وبعد ذلك یمكن أن  لكني أستطیع التعلیق على ذلك. ھذا لیس ھدف الوثیقة التي أعددُت.

  تساعدني أنابیث ربما، على شرح مكان فریق العمل من تلك النقطة من التعاریف.

أنا أتصفح مراجعة تفصیلیة للشواغل القانونیة خاصًة، وھذا ما اتفقنا علیھ في  --سوزان، ھذا 

  لذا شكرا لكم على إثارة ھذا الموضوع. یضا في بعض مخاوف المجتمعات.سنغافورة وأ

 لدي ممثل ھولندا، تفضل.  

 

فقط ألعود إلى تعلیق ممثل النرویج و ممثل المملكة المتحدة و ممثل الوالیات  شكًرا لك، أولغا.  ممثل ھولندا:

الحمایة  د، ھي إطار مرجعي.المتحدة األمریكیة، ما أود التأكید علیھ ھو أن الحمایة، كما أعتق

 أي من سوء التوظیف أو سوء االستعمال، آسف.

 أي أن الحمایة ال تعني منع أو حجز اسم.

لذلك، ونظرا لحقیقة أن لدینا العدید من التدرجات في فئات األسماء الجغرافیة، أعتقد أنھ ینبغي 

عن طریق حجز أو منع ربما تحتاج إلى الحمایة  أن نركز أیضا على نوع الحمایة المطلوب.

وبالنسبة ألغلبھا أعتقد أنھ یجب أن نعمل على حمایة من نوع آخر،  االسم بالنسبة لبعضھا.

إذن یمكن أن ُتعطى،  شكًرا. وھي حمایة تقتضي إمكانیة استخدام االسم ولكن دون أیة إساءة.

 شكًرا. ولكن مع بعض القیود.
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 ل النرویج.شكرا لك، ممثل ھولندا وممث  ممثل األرجنتین:

 

ألننا نحاول أیضا اتباع مجموعة عمل  --وأیضا أردت فقط أن  شكرًا مرة أخرى. نعم.  ممثل النرویج:

CCWG  في ھذا، لكننا نعمل بشكل وثیق جدا مع نطاقاتccTLD .بخصوص ھذه المسألة 

لُتطلعنا بشكل  ccTLDلذلك، أرید أن أعرف ھل من الممكن أن أسأل أنابیث من نطاقات 

ع على مستجدات بعض القضایا حول فریق العمل عبر المجتمعات لتبلغنا بما ناقشوه سری

 مؤخرا، إذا كان ذلك أمرا مفیدا.

 

  شكًرا لك، ممثل النرویج. ممثل األرجنتین:

وكنت نشیطة جدا و  ولكنك تَكرَّمِت وحضرِت معنا ھذا الصباح. آسف على إحراجك یا أنابیث.

العمل، األمر الذي كان تحدیا بالنسبة لي ألنني ُأتابع العدید من  حاولِت أیضا إشراكي مع فریق

  القوائم والمكالمات.

ھل تستطیعین التحدث عن التعریف بعد ممثل  ھل تعطینا بعض التعلیقات حول مسألة التعریف؟

أعتقد أنھ أمر مثیر لالھتمام ویجیب أیضا على مخاوف  آنیلیز قالت أنِك ستفعلین ذلك. ألمانیا.

  ثل المملكة المتحدة.مم

 تفضل رجاء. لم أر یدك مرفوعة. آسف، ممثل ألمانیا.  

 

أعتقد أننا بحاجة إلى حمایة أقوى في  ال، ولكي أختصر، فأنا أؤید ما قال ممثل بریطانیا وغیره. ممثل ألمانیا: 

 .وینبغي أن نركز على القضیة األكثر أھمیة وھي قضیة الحكومات المستقبل، وھذا أمر مھم.

 تلك واحدة.

كنت أتساءل، وسأطرح سؤاال عما إذا كان ھناك أخذ لألسھم في الجولة األولى من  والثانیة ھي:

وأنا مھتم بعدد نطاقات المستوى األعلى  ألنني أعتقد أنھ كانت لدینا بعض التجارب. األخذ.

ة، التي ُأدخلت العامة، ذات األسماء الجغرافیة التي ال تحتوي على جزء من اسم الحكومة المعنی

  ونعم. ونأمل، أن عددھا لم یكن كبیرا، بصراحة. ألن ھذا كان ھدفنا العام. حتى اآلن.
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ھدفنا ال ینبغي أن یكون التركیز  والقضیة الثالثة، أرید فقط أن أؤید أیضا ما قالھ ممثل ھولندا.

سماء الجغرافیة بل ینبغي أن یكون توفیر التوجیھ للمتقدمین لأل على منع األسماء الجغرافیة.

 شكًرا. ومساعدتھم ودمجھم، لمنع التعارض أو سوء الفھم من جھة نظر المستھلك.

 

 بیرو. شكًرا لك، ممثل ألمانیا.  ممثل األرجنتین:

 تفضل، میالغروس. إذا لم ُأَسمِّك، فقط لوح لي أكثر بیدك. ال أراك جیدا. عذًرا.

 

 سأتحدث باللغة اإلسبانیة.  ممثل بیرو:

ُأعلمكم أن المناقشات متعددة األطراف قد تقدمت ومن شأنھا أن تكون مفیدة جدا لفریق العمل  أود أن

أنا أتحدث عن المنظمة العالمیة للملكیة  .GACعبر المجتمعات وللجنة االستشاریة الحكومیة 

 الفكریة حیث أنھ تم اتخاذ بعض الخطوات، خطوات ھامة جدا، بخصوص المؤشرات الجغرافیة.

عة أشھر كان ھناك نقاش حول (غیر واضح) وھو أمر لم یتم تناولھ في اللجنة االستشاریة قبل بض

 وقد ناقشت ذلك المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة واتخذت قرارا في ھذا الصدد. .GACالحكومیة 

 عندما تظھر مشاكل ألسماء مشابھة. --إذن ما الذي یجب القیام بھ عندما تكون ھذه األشیاء 

 ویمكننا االستفادة من ذلك. .ICANNك ھناك عمل كثیر خارج ولذل

 

اذا استطعَت ان ُترسل لي ھذه المعلومات، فسنستخدمھا كمادة  شكرا جزیال لك، میالغروس.  ممثل األرجنتین:

  مرجعیة في فریق عملنا.

  طلبات من المنصة.  

ل مناقشة التعریف التي خاصة حو --أنابیث، ھال تفضلِت بإطالعنا على آخر المستجدات حول 

 تجرونھا في فریق العمل.
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. ولكن أمثل ھنا دور الرئیس المشارك في NOأنا أنابیث النج من سجل  شكًرا لك، أولغا.  أنابیث النج:

  .CCفریق العمل عبر الجماعات من جھة تنسیق االتصاالت 

نظمة دعم ورئیسان من جانب م CCھناك رئیسان مشاركان من جانب تنسیق االتصاالت 

في المجموعة وفي اللجنة االستشاریة  ALACوأیضا أناس  .GNSOاألسماء العامة 

  أیضا. GACالحكومیة 

جاء نایجل كاسیمیر في المرة السابقة ببعض المعلومات  لذلك نحن سعداء بوجودك معنا ھناك.

  شكًرا لك على ھذا. المفیدة جدا بالنسبة للقائمة.

 ما نعمل علیھ في فریق عملنا ھو فقط أسماء الدول والمناطق. أظن أن من المھم مالحظة أن

وبالتالي فإن التعاریف التي نعمل بھا في ھذه الورقة  ولیست األسماء الجغرافیة على ھذا النحو.

ھي ألسماء الدول والمناطق فقط، واألشكال المختلفة لذلك، مثل الرموز المكونة من حرفین 

 ف واالسم القصیر واالسم الكامل و اختیاراللغات وما إلى ذلك.والرموز المكونة من ثالثة أحر

وھذا  ، ولیس على المستوى الثاني.TLDوھي فقط على مستوى نطاق المستوى األعلى  --إذن 

 .GACتمییز مختلف أیضا عما كنتم تعملون بھ في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

نفس الطریقة حتى ال ینتھي بنا األمر في ولكن من المھم أن نناقش أسماء البلدان والمناطق ب

، على Gنھایة المطاف بحصول فریق العمل ھذا، والذي لدیھ بالطبع تأثیر قوي من جانب الـ 

  نتیجة مختلفة عما یمكن أن ُیقبل أو عما تریدون.

ولم  لذلك، فمساھماتكم أمر ضروري، وخصوصا في التعاریف التي نعمل علیھا طوال الوقت.

 فق بعد على تعریف اسم البلد واإلقلیم.نقرر أو نت

ثم تمت في ھذا االجتماع مناقشة استخدام رموز من  لذلك نحن نرحب بكل مساھمة من جھتكم.

، ھو الرمز ISOألن ذلك ھو رمز  --حرفین، والتي، في رأیي، ھي الشيء األكثر أھمیة لـ 

 .CCالمكون من حرفین، إنھا في عالم تنسیق االتصاالت 

وبطبیعة الحال، فإن كیفیة استخدام ذلك في المستقبل  ا قال أورنلوف، فلدینا مناقشات.لذا، وكم

لذلك یجب علینا أن نكون على علم بما  .CCوجانب  Gمن المصالح المختلفة من جانب 

إلى  GACلذلك سنكون في غایة االمتنان إذا جاءت اللجنة االستشاریة الحكومیة  یجري.

 شكًرا. ا حول ھذا األمر.االجتماعات وأعطتنا رأیھ
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المزید  وشكرا على تغییر موعد المكالمة حتى أستطیع المشاركة فیھا دائما. شكرا لك، أنابیث.  ممثل األرجنتین:

جولیا، ھل یمكنك االنتقال إلى الشریحة التالیة من  --دعونا ننتقل لـ  حسًنا. من التعلیقات؟

  فضلك.

وأنا أعرف وأقدر كل التعلیقات من  إنھ صعب للغایة. --فقط للتذكیر بھدف فریق عملنا فنحن 

علینا أن نقلل من الشكوك لكال الطرفین ومقدم الطلب والدول والحكومات والمجتمعات  الزمالء.

 ICANNوحین یتم إبالغ  تقلیل الصراعات. ھذا ھو التحدي المتمثل في عملنا. المحلیة.

أو  --أي القواعد التي  --إلصدار التالي من بالنتائج وببعض المعلومات األساسیة لتعزیز ا

  ال أعرف ماذا سُیطلق علیھ في المستقبل. الدلیل.

وبطبیعة الحال، إذا كانت ھناك نتائج من اللجنة االستشاریة  وھذا ھو الغرض من عملنا.

، فال بد لھا أن تكون نتیجة بالتوافق مع جمیع األطراف إن لم یكن ذلك مع كل GACالحكومیة 

  ء بعض الدول.آرا

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، یا جولیا، من فضلك.

  لدیكم إصدار سابق وسنعمل على آخر جدید. إذن عملنا على نسخة جدیدة من الوثیقة.

قمنا بتحلیل مفصل لبواعث القلق القانونیة التي أثارتھا التعلیقات التي وردت. ھذا شيء اتفقنا 

  سوف أریكم إیاه ملخصا اآلن.علیھ في سنغافورة و

 وبعد سنغافورة في التعلیقات بعض تلقینا --وكما قدمنا  كما قمنا بتحلیل الھتمامات المجتمع.

انت األسماء الجغرافیة التي ُتُقدم بطلبھا مرتبطة بطریقة أو بأخرى ك إذا -- ما حول سنغافورة

تمع، وذلك ھو التحدي الذي بأسماء ذات صلة بالمجتمع، األمر الذي حدث مع طلبات المج

 تواجھھ طلبات المجتمع ھذه.

وقال العدید من الزمالء أنھ من المھم أن نفكر في  وأیضا، راجعنا تقریر اجتماع سنغافورة.

وھي غیر معرفة  تحدید المصلحة العامة، والتي، وبعد تحلیل مفصل، أدركنا أنھا معقد للغایة.

سوف  نظر مختلفة حول تعریف المصلحة العامة.یمكن أن تكون رؤى أو وجھات  بشكل جید.

 أنتقل إلى ذلك بعد دقائق.

أیضا، وكما طلب ممثل الوالیات المتحدة، سوف ُندرج في النسخة المقبلة من المشاورات بین 

ھل ھذا ما كنِت  --والمجلس بشأن وثیقة األسماء الجغرافیة  GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 
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أذكر أنك أشرت علینا في المكالمة  .2011وثیقة من  نا، سوزان؟تشیرین إلیھ في مكالمت

 بالطبع تفضلي. ھل ھذا ھو المستند الذي أشرت إلیھ؟ --بوضعھا في 

 

بما أن ھذه ھي الوثیقة التي كانت تھدف إلى إعطاء  --في الواقع حاولت أن  شكًرا لك، أولغا.  ممثل الوالیات المتحدة:

ھذه القضایا،  GACلتي تناولت بھا اللجنة االستشاریة الحكومیة لمحة تاریخیة حول الكیفیة ا

اإلشارة إلى حقیقة أن  --وآمل أن ھوبیر من ألمانیا یمكنھ التوضیح  --كان علي أن أشیر 

GAC  عالجت ھذه المسألة في إطار تطویر بطاقة األداءGAC  على نطاقات المستوى األعلى

معینة حیث أدركنا أننا سنضطر للتراجع ألنھ لم یكن ووصلنا إلى نقطة  الجدیدة. gTLDالعام 

وأزلنا ذلك من بطاقة  لدینا أساس قانوني سلیم للتأكید على ملكیة بعض األسماء الجغرافیة.

  األداء عند نقطة زمنیة معینة.

وثائق أو مراجع طرف ثالث محاید  --ألن ما ُطلب منا تقدیمھ كان وثائق طرف ثالث مناسب 

والمجتمع الرجوع إلیھ لفھم الغایة من سعینا لحمایة رموز البلد  ICANNتستطیع كل من 

تستطیع رؤیة ما  .ISO3166إن من السھل نسبیا العثور على  المكونة من حرفین وغیرھا.

فال تستطیع تقدیم طلب لتلك الرموز المكونة من الحرفین على  إذا كان الحرفان على القائمة.

  أعلى مستوى.

انت النقطة المعینة التي لم نجد فیھا أیة وثائق مرجعیة یمكن أن نتحول انتباه أعتقد أن ھذه ك

إذن أردت فقط أن  الناس إلیھا حتى یتمكنوا من معرفة ما كان یعتبر محمیا وما لم یكن كذلك.

 شكًرا. نعود إلى الوراء ونشیر إلى أننا كنا قد غطینا بعض ھذا من قبل.

 

لفكرة ھي أن تكون تلك الوثیقة المرجع بالنسبة لوثیقة المعلومات األساسیة لتكون وا شكرًا لك.  ممثل األرجنتین:

 لدینا الصورة الكاملة.

 آسف، ممثل ألمانیا. جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى المرحلة التالیة؟  

 

 --أعتقد أننا  بما أنني ُسئلت، أود أن أوضح وجھة نظري حول المناقشات التي أجریناھا. شكًرا.  ممثل ألمانیا:

نعم، علمنا أنھ من الصعب  نعم، كان لدینا بعض المقترحات المتعلقة بحمایة األسماء الجغرافیة.
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أسماء جغرافیة  %100التوصل إلى اتفاق یحدد قوائم أو یصرح باستعمال األسماء التي ھي 

  فدائما ما تكون ھناك بعض المساحات الرمادیة، وذلك أمر صعب دائما. فقط.

فكرتنا كانت، خالل عملیة التفاوض، وبعد أن أصبح من الواضح أن اللجنة االستشاریة ولكن 

 gTLDیمكن أن تعطي المشورة بشأن نطاقات المستوى األعلى العامة  GACالحكومیة 

الجدیدة، كان من شأن ھذا أن یكون أداة تسمح لنا بتوضیح أنھ ینبغي أن یكون ھناك بعض، كما 

ال، لیس  --اق بین الحكومة المعنیة أو الجھات الحكومیة والمشترك أو قلت من قبل، بعض االتف

وكانت أداة تحقیق ذلك مشورة  المشترك أو المتقدم بالطلب من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك.

 .GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 

شورة وكما أشرت من قبل، فھذا كان السبب وراء وجود الكثیر من األسماء الجغرافیة في م

في الجولة األولى ألن بعض البلدان أو األسماء كانت تعتبر  GACلجنتنا االستشاریة الحكومیة 

  أسماًء جغرافیة من طرف حكومات مختلفة.

ألنھ في بالدنا، أعتقد أننا  ویمكنني أیضا إعطاؤكم تجربتنا من ألمانیا. وأعتقد أن ھذا ما فعلنا.

لدینا ما یقارب سبعة،  ألسماء الجغرافیة في الجولة األولى.أحد البلدان التي لدیھا معظم طلبات ا

 جدیدة. gTLDأو ثمانیة أسماء جغرافیة أصبحت اآلن نطاقات مستوى أعلى عام 

وكانت تجربتنا أننا نبھنا المتقدمین بالطلبات في ألمانیا أنھ ینبغي محاولة الحصول على دعم من 

ال نرید منع نطاقات المستوى األعلى العام  ولكن كما ُذكر دائما فنحن الحكومة المحلیة.

gTLD.  نرید أن نسعى إلى تقدیم، كما قلت من قبل، المساعدة والتوجیھ والسماح بتوجیھ

 شكًرا. النطاقات الجدیدة بدال من إیقافھا ومنعھا من ھذا المجال.

 

  شكًرا لك، ممثل ألمانیا.  ممثل األرجنتین:

القانونیة ومخاوف المجتمع، فقد كانت في سنغافورة تعلیقات قبل أن أنتقل إلى تحلیل المخاوف 

 --حول طلبات المجتمع، وعما إذا كان ھذا ذا صلة بطریقة أو بأخرى مع ما كان یمكن أن یحدث 

 ورأینا أن ھناك بعض الصعوبات. إذا ُقدمت ھذه األسماء الجغرافیة كطلبات مجتمع.

یعطي تعلیقات حول مسار طلبات المجتمع ھذه، ھل یمكن ألحد من المجتمع أو من الجمھور أن 

 عذًرا. .EBUممثل  جیاكومو. والتحدیات التي واجھتھا في عملیة التقییم؟
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سنناقش ذلك الیوم في  وضع طلبات المجتمع سيء للغایة، كما تعلمون. أشكركم على الكلمة.  :EBUاتحاد البث األوروبي 

  الورقة التي أعدھا مارك كارفیل. وقت الحق، أي ھل سیكون ھناك تركیز خاص على

لم یسمح  ولكن في الحقیقة، جمیع الطلبات التي ھي موضع خالف ممنوعة في الوقت الحالي.

وبالتالي فإن النتیجة اإلجمالیة سیئة  بأي طلب من طلبات المجتمع التي لھا منافس تجاري.

ة قبل إیجاد حل لھذه الجدید gTLDوأعتقد أن الحدیث عن جولة جدیدة من نطاقات  للغایة.

 المشكلة العویصة، ضرٌب من الخیال العلمي.

التي أصدرت  IRPإذا نظرتم الى الوضع المثیر للجدل لجمیع ھیئات المراجعة المستقلة  --و

إذن ھناك  ، كلھا تخص األسماء الجغرافیة أو طلبات المجتمع.ICANNحالیا ضد مجلس 

  مكن أن ننتقل إلى ذلك الحقا.وھي واضحة جدا، ولكن أعتقد أننا ی مشكلة.

 .WIPOوذكر میالغروس المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  فقط وجھة نظر أو اقتراح آخر.

أعتقد أنھ إذا  یمكن أن تساعد في ھذه الجھود. --یمكن أن تكون أیضا  ISOولكن أعتقد أن 

ھم. ألن لھذا النوع من بدأنا بالتفكیر في المستقبل، فعلینا االتصال بھذه المنظمة وطلب دعم

 ویمكننا طلب المشورة. المواضیع، فاألسماء الجغرافیة تناقش في میادین و منتدیات أخرى.

 أعتقد أنھم سیكونون سعداء بدعم ذلك.

 

  شكرا جزیال لك، جیاكومو، على االقتراح.  ممثل األرجنتین:

DotGAY.سكوت ، 

 

اتي كشخص حالیا في السنة السادسة من عملیة مدتھا أود أیضا أن أضیف فقط تعلیق شكًرا.  سكوت سیتز:

  .dotGAYسنتان لطلب المجتمع لـ 

 األول مجموعة من األشیاء المختلفة. CPEوتعلمنا من تقییم  الثاني. CPEنتلقى حالیا تقییم 

أحدھا أن التعاریف حول خدمتنا للمصلحة العامة ومدى قیامنا بھا فعال، كانت غیر موضوعیة 

ویھمني أن أذكر  لك فإني أشجع وسأواصل االنخراط في تعلیق المصلحة العامة.ولذ تماما.

أیضا أنھ في حال وجود تطبیق تجاري جنبا إلى جنب مع تطبیق مجتمع، فالتعاریف والسیاج 

الذي یحیط بما یعتبر أنشطة زائفة، یمكن أن تشمل الدفع ال لتحقیق أرباح بل لتقدیم 
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قط و منع الطلب، فالبد من النظر في ھذا، خاصة في حالة االعتراضات والشكاوى لمنع الن

  ألحد األقالیم حیث یمكن حصول نفس السیناریو. TLDلبلد ما أو نطاقات  TLDوجود نطاقات 

 معیبة إلى حد كبیر. EIUوأخیرا أعتقد أن أھم شيء ھو أن الشفافیة داخل عملیة 

ویعني ھذا في  ن ماھیة المجتمع.استندت العدید من القرارات على تعریفات موجزة جدا ع

  حالتنا فقدان الكثیر من النقط.

عرفت المجتمع انطالقا من قاموس أوكسفورد مخالفة بذلك  EIUوالقضیة ھنا ھي أن 

ملیون عضو  20بلدا یمثلون أكثر من  110موقعا في  1500ذات الـ  250المنظمات الـ 

 والذین یعرفون مجتمعنا كما نفعل نحن.

وضٌع غریب ومثیر لالھتمام حیث یمكن أن ُتمنع عددا كبیرا من النقط دون وجود لذلك فھذا 

وأعتقد أنكم ستواجھون نفس المشكلة في نطاقات  شفافیة في كیفیة أو سبب اتخاذ ذلك القرار.

TLD .للدول واألقالیم 

 شكًرا.  

 

 موضوٌع للنقاش.إذن یبدو أن مفھوم المجتمع أیضا  شكرا جزیال لك، سكوت.  ممثل األرجنتین:

نعم، ممثل إیران، من  --ولذلك فإن ھذا  ھل یمكننا االنتقال إلى التالیة، من فضلك، جولیا.  

 فضلك.

 

 لدي توضیح واحد في الشریحة السابقة، ھال رجعت إلیھا، من فضلك. شكًرا.  ممثل إیران:

 

 ھل یمكننا الرجوع إلى الشریحة السابقة، جولیا؟  ممثل األرجنتین:

 شكًرا. مكننا الرجوع إلى الشریحة السابقة، جولیا؟ھل ی

 نعم، شكًرا.  
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في النقطة الثالثة، ھل الُمشار إلیھ ھو أن االسم الجغرافي یقتصر على طلب  نعم، توضیح.  ممثل إیران:

 ألن طریقة الصیاغة توحي بذلك. الجدیدة؟ gTLDالمجتمع في جولة 

 شكًرا.  

 

 لغتي األولى ھي اإلسبانیة. عذًرا. بب ھو ضعفي في اللغة االنجلیزیة.ال بد أن الس  ممثل األرجنتین:

والفكرة ھي أن بالنسبة للكثیرین منا، فقد كانت لدینا بعض الخالفات مع األسماء الجغرافیة، وقد 

خاطَبنا عدد من أعضاء ھذا المجتمع قائلین لماذا لم تطبقوا ذلك االسم الجغرافي كتطبیق 

 --لذلك ھذا ھو  ن تطبیقات المجتمع تمنعھا بعض المشاكل من المضي قدما.ثم رأینا أ للمجتمع؟

 تلك لم تكن فكرة ھذه النقطة. ولكن نعم، أعتذر على إنجلیزیتي المحدودة.

لیس لدینا الكثیر من الوقت، وأود أن أراجع، إنھ  جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إلى المرحلة التالیة؟

ھ في فترة التصریحات العلنیة، وكذلك المخاوف القانونیة، موجز لمخاوف المجتمع حول حقوق

ھم یقدمون اھتمامات مختلفة یصعب جدا إیجاد وسیلة للتوفیق بینھا  وھي متعاكسة، اثنان منھا.

ربما لن نستطیع ذلك ولكن علینا أن نحاول  ولكن ھذا ھو عملنا وھذا ھو التحدي الذي نواجھ.

 على األقل.

قد نتجنب المناقشات  سلط الضوء على جزء واحد منھا فقط.، سأccNSOإذن تعلیقات 

والحكوماُت ُمَقدَِّم الطلب على  ICANNوالخالف اللذین یستغرقان وقتا طویال إذا شجعت 

یجب أن  االتصال بالحكومات المحلیة ذات الصلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق في وقت مبكر.

 ا أولویة.یكون مفھوم المرجعیة إلى المصلحة العامة ذ

تدعو إلى تعزیز العالقة بین طلب  ALACأن  ALACاالستشاریة  At-Largeقالت لجنة 

الجغرافیة والمصلحة العامة للمنطقة الجغرافیة التي الُتمس فیھا  TLDالحصول على نطاقات 

 ھذا النطاق.

وشيء آخر أعتقد أنھ  إذن مرجع المصلحة العامة تم ذكره مرتین في تعلیقات المجتمع.

االتصال المبكر بین األطراف  --المبكر  --ضروري في ھذه العملیة ھو كیف یمكن أن نشجع 

 المعنیة، ما بین مقدم الطلب والمجتمع الذي یتعلق بھ االسم.

 جولیا. ھل یمكن االنتقال إلى الشریحة التالیة، رجاء.  
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السم الجغرافي، إذن، في تعلیقات أخرى من المراحل السابقة في فریق عملنا، حول معنى ا

لھ قیمة اقتصادیة أیضا، لیس فقط بالنسبة لمقدم  وماذا یعني ذلك بالنسبة للمواطنین والمجتمع.

بل أیضا بالنسبة للشركات التي سجلت تلك العالمات التجاریة بموجب  TLDطلب نطاق 

 القوانین الوطنیة في تلك البالد.

ھذا االسم الجغرافي عالمة تجاریة مسجلة كان  فھذا شيء واجھناه أیضا على المستوى الوطني.

شركات مصرحة تعمل في بلداننا وتدفع  بموجب القانون الوطني للعدید من الشركات.

إذن عدم منعنا السم خاص بشركات موجودة أصال في البلد، واستعمالھ كاسم نطاق  الضرائب.

 على المستوى العالمي سیسبب لنا حاالت نزاع.

 یخیة للمواطنین والمجتمعات المحلیة.بالطبع القیمة التار  

 یمكن أن ننتقل إلى الشریحة التالیة، من فضلك، جولیا.  

 أوه، نعم، ممثل المملكة المتحدة، من فضلك. --وكما ترون  إذن ھذه ھي المخاوف القانونیة.

 

ولست  ن ھذه قضیة رئیسیة.آسف لمقاطعة ھذا التدفق المنتظم، لك نعم، شكرًا سیدتي الرئیسة.  ممثل المملكة المتحدة:

وأنا أدرك تمام اإلدراك االھتمام المتزاید من  متأكدا في أي اتجاه سنسیر في محاولة الیجاد حل.

 أخرى. gTLDالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم أمام احتمال وجود جولة طلب نطاقات 

ذ أمد بعید، كما وكثیر من أولئك سیكون في ھذا الوضع، لھ اسم قائم ومسجل ومأذون بھ من

 قلتم.

وأنا ال أحبذ خروج أیة إشارات من ھذه المناقشات، أن ھؤالء سیكونون على موعد مع ھذه 

 العقبات.

لذلك أنا أشیر فقط إلى أن ھذا جانب مھم جدا من عملنا، ویجب علینا إعطاؤه اھتماما دقیقا جدا، 

 ذلك.واضعین في اعتبارنا األعمال والمصالح االقتصادیة، وما إلى 

 شكًرا.  
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 أوافقك الرأي تماًما. شكرا لك، ممثل المملكة المتحدة، على تعلیقك.  ممثل األرجنتین:

أود أن أقول أن بعض ھذه الشركاِت شركاٌت صغیرة، والبعض اآلخر لیس كذلك، بل ھي 

ن على سبیل المثال، باتاغونیا، ھناك أكثر م شركات متوسطة أو كبیرة أنشئت بالفعل في البالد.

بعضھا  النبیذ واللحوم والسیاحة وأشیاء مختلفة. یفعلون أشیاء مختلفة: شركة بھذا االسم. 200

 صغیر وبعضھا لیس كذلك.

بما أن ھذه الشركات معمول بھا قانونیا، یدفعون الضرائب ولھم عالمات تجاریة  --والبلد 

إذن ھذا شيء علینا أن نفكر  مسجلة وفقا للقانون الوطني للعالمات التجاریة، فإن لدیھم حقوقھم.

 وھذا قد یحدث في بلدان أخرى مع أسماء جغرافیة أخرى. فیھ أیضا، على المستوى الوطني.

 ممثل ألمانیا، تفضل.  

 

فقط لتأیید زمیلنا من المملكة المتحدة، أعتقد أنھ فیما یتعلق بالعالمات التجاریة، وفیما یخص   ممثل ألمانیا:

نحتاج مرة أخرى إلى تجدید العالم  --وأنا ال  تجاریة، فإن لدینا قوانینا.انتھاك حقوق العالمات ال

 في مسألة األسماء الجغرافیة، بشأن قضایا األسماء الجغرافیة.

أعتقد أن السؤال ھو ماذا یحدث إذا كان شخص ما لدیھ عالمة تجاریة في بلد واحد وآخر لدیھ 

ھذه ھي القضایا التي أعتقد أن لـ  ا؟نفس العالمة في بلد آخر، ویأتي الطلب من أحدھم

ICANN .بعض الحلول في أعلى المستویات، وأعتقد أننا بحاجة إلى تطبیق ھذه الحلول 

 وسیكون من المحرج محاولة العثور على حلول تحت مظلة األسماء الجغرافیة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لك، ممثل ألمانیا.  ممثل األرجنتین:

ن أریكم المخاوف القانونیة، وھو أمر اتفقنا علیھ في سنغافورة أرید أ --احتراما للوقت، سوف 

أي أنھ ینبغي لنا أن ننظر إلیھا نظرة فاحصة، ألن ھذه األنظمة موجودة وُتنفذ، وھي السبب في 

الجدیدة مستخدمة بعض األسماء التي لم تكن  gTLDتقدم العدید من الشركات بطلب نطاقات 

 مم المتحدة األخرى.المحددة وقوائم األ ISOفي قائمة 
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إذن ھذه ھي المخاوف القانونیة  وأنا أفھم سبب اندفاعھم. --وبالتالي فإن المتقدمین بالطلبات 

في الوثیقة معلومات عدیدة وأكثر تفصیال، لكن الدول ذات  كان ھذا ملخصا. التي ُأعرب عنھا.

ا ھو بطریقة أو بأخرى ھذ السیادة لیس لھا حق في استخدام األسماء الجغرافیة خارج حدودھا.

 ھو ملخص للتعلیقات التي تلقیناھا. --ھذه ھي التعلیقات التي  --ھذا ھو واحد من  ما كنا نناقش.

 التعلیقات التي وردت. ألنني لم أر ھذا. --لسُت 

إذا حدث ھذا داخل الحدود الوطنیة،  یمكن أن ُتستخدم األسماء الجغرافیة كعالمات تجاریة.

 دول مصلحة وطنیة ولكن لیس على حساب أصحاب العالمات التجاریة.فیمكن أن تدعي ال

حقوق العالمات التجاریة ھي حقوق ملكیة قانونیة وتوجد في المحافل الدولیة، تم إیجادھا 

ھذا ھو ملخص ما ورد من  لتسویة المنازعات المتعلقة بعبارات مسجلة كعالمة تجاریة.

 تعلیقات.

 لى المرحلة التالیة؟جولیا، ھل یمكننا أن ننتقل إ  

األسماء الجغرافیة واردة في ھذه القوانین،  القانون الدولي لدیھ مجموعة محددة من المصادر.

 فقط في إطار الطریقة التي یمكن أن توصف بھا في نشأة المنتج.

بسبب اھتمام الحكومة، یتم استبعاد بعض األسماء والرموز فال یمكنھا أن تصبح ملكیة خاصة، 

لكن ھذه األسماء والرموز اسُتثنیت منھا  فھي ربما تخضع لقوانین العالمات التجاریة. وبالتالي

لذلك، لیس للحكومات حقوٌق حصریة أو حقوُق األولویة في  أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة.

 .لكي تكون لھا ھذه الحقوق فعلیھا إذن وضع قانون دولي جدید أسماء البلدان أو األسماء الجغرافیة.

جولیا، ھل یمكنك االنتقال إلى  أنا ال أعرف إن كان لدینا شریحة أخرى حول ھذا الموضوع.

 الشریحة التالیة؟

ما نراه، انطالقا من تحلیل  إذن فالمستند یحتوي على شرح مفصل جدا لھذه التعلیقات الواردة.

نظور اإلطار القانوني لدینا م ھذه التعلیقات، ھو أن لدینا نوعین مختلفین كلیا من وجھات النظر.

 ولدینا وجھة نظر المصلحة المجتمعیة على المستوى الوطني.

فكیف یمكن تحسین قواعد الجولة المقبلة في محاولة للتوفیق بین ھذین المنظورین المختلفین 

 تماما؟

 كم من الوقت لدي؟  
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 دقیقتان.  الرئیس شنایدر:

 

 كفیان.الدقیقتان ست رائع. دقیقتان.  ممثل األرجنتین:

تحلیل للمصلحة  --أعتقد أننا أرسلناھا لكم، وإذا لم یكن كذلك، فإننا سوف  --وفي الوثیقة أیضا 

تم ذكر مصطلح "المصلحة  .ICANNنحن نبحث في العدید من الوثائق التي أنتجت  العامة.

قد یعني بالنسبة للبلدان،  لذلك قد یعني أشیاء كثیرة. العامة" مرات عدیدة لكن لم یتم تعریفھ.

وبالنسبة  المصلحة العامة التي تتحقق للمجتمع إذا حصل على ھذا االسم، القیمة للمجتمع.

ألصحاب العالمات التجاریة یمكن أن یعني احترام اللوائح الذي یعطیھم الحق في الحصول 

 إذن منظورا المصلحة العامة مختلفان. على تلك العالمة التجاریة.

لى أي تعریف في تلك الوثائق، وتلقینا بعض التعلیقات من ممثل لذلك لم نتمكن من العثور ع

 سویسرا تنصح بالتوجھ نحو نظرة واقعیة للمصلحة العامة، في محاولة للعثور على أمثلة.

 ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة. لیس لدینا الكثیر من الوقت.  

 جولیا، حفاظا على الوقت. انتقلي إلى الشریحة التالیة من فضلك، --أود فقط أن 

الشيء الوحید الذي یمكن أن یكون ضروریا، ولكن ال أعرف ما اذا كنا نستطیع العمل علیھ، 

وأود أن أختم بھذا وأكمل العمل معكم الكترونیا إلى االجتماع المقبل، ھو كیف یمكننا أن نعكس 

والبلدان ذات الصلة، أو  في ھذه الوثیقة فكرة االنخراط المبكر بین مقدم الطلب والمجتمعات

 المناطق الجغرافیة؟

أنا ال أعرف ما اذا كان حقیقة أم مجرد أمل، أن القیام  ھذه فكرتي الشخصیة. --أعتقد 

باالنخراط المبكر لمقدم الطلب مع المجتمع سیعطي بعض النتائج الناجحة بدال من كل ھذه 

 جھات النظر المختلفة.ھذا ھو شعوري بعد قراءة الكثیر من اآلراء وو النزاعات.

والسؤال ھو، كیف یمكن أن ینعكس ھذا، وكیف یمكن أن تكتب ھذه الوثیقة حتى یتحقق ویحدث 

 فعال ھذا االتصال واالنخراط المبكر؟

 ال، ال شيء. أنا ال أعرف إذا كان لدینا بعض الوقت؟ لیس لدینا الكثیر من الوقت.



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس ایرس 

 

  86من  24صفحة 

 

على إرسال رسائل البرید اإللكتروني لي مباشرة  إذا كان لدیكم تعلیقات أو أسئلة، فأنا أشجعكم

وشكرا جزیال لكم على اھتمامكم، وسنستمر في  أو إلى عنوان البرید اإللكتروني لفریق العمل.

 العمل على ھذا األمر.

 شكًرا.  

 

 شكرًا جزیًال لك، أولغا.  الرئیس شنایدر:

 ALACأیت بعض أعضاء لقد ر .ALACاالستشاریة  At-Largeلدینا اآلن جلسة مع لجنة 

ربما یجب أن نحرر بعض األماكن ھنا أو نتزاحم حتى یكون نفر من كلتا  داخلین إلى الغرفة.

اقتربوا حتى یمكننا الحوار. أي لتكونوا قریبین من مكبر  المجموعتین على األقل حاضرا ھنا.

 الصوت في حال أردتم الكالم.

تلتقي بـ  GACانھا مرحلة انتقالیة طویلة أن  بات.سنبدأ الجلسة بالتزامن مع ھذه الترتی حسًنا.

ALAC .لذلك لیس من المستغرب ھنا أننا  وتناقش االمور ذات األھمیة أو االھتمام المشترك

 نفعل ھذا مرة أخرى.

وبالطبع  على جدول أعمالنا والتي قد نتحدث عنھا. --لدینا عدد من القضایا، كما ترون على 

و، على وجھ الخصوص، بالمساءلة، ولكن  IANAیا المتعلقة بانتقال یمكننا أیضا مناقشة القضا

أیضا القضایا المتعلقة بالضمانات والمساءلة والتزام أو التزامان من التزامات المصلحة العامة 

PIC .واألسماء الجغرافیة وھلم جرا 

 شكًرا. لذلك اسمحوا لي أن أعطي الكلمة ألالن.

 

 شكًرا جزیًال.  أالن غرینبیرغ:

لدینا على جدول األعمال بنود أكثر مما سنستطیع الحدیث عنھ، لذلك أطلب من توماس إعطاء 

 من الممكن التحدث عن أي منھا. توجیھات وتحدید البنود التي سنناقشھا قبل نفاذ الوقت.

أود بضع دقائق فقط لتحدید ما سنقوم بھ، ألننا ال زلنا نشتغل على مسألة التزامات المصلحة 

، نستطیع إشراككم بالتأكید TLD، نطاقات 8إلى  1من ضمانة  1برمتھا من فئة  PICالعامة 
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، فال CCWGأما بالنسبة لـ  ونحن قریبون جدا من إتمامھا. .CWGفیما نحن فیھ من قضیة 

أعتقد أننا قریبون من االنتھاء منھا في ھذه المرحلة، ولكني أستطیع إبالغكم بموقف 

At-Large  لدینا حوالي خمس ساعات مقررة بعد ظھر الیوم للحدیث  فیھا.آخَر مرة تحدثنا

وبالفعل، فنحن نستطیع إعطاء أي  أكثر عن ذلك، لذلك ال أدعي أننا انتھینا من تلك القضیة.

 توجیھ. 

لنبعدھا عن طریقنا ألنني أعتقد أنھا مسألة  PICsربما نرید البدأ بالتزامات المصلحة العامة 

 وجیزة، من وجھة نظرنا.

وعدد قلیل  At-Largeكما تعلمون، كانت ھناك العدید من المناقشات التي جرت بین أعضاء 

 ، والسجالت، وغیرھم من أصحاب المصلحة.GACمن أعضاء 

، وألكون صریحا، كان تحلیل ثالثة At-Largeتحلیل  --ذھبنا إلى االجتماع األخیر وقدمنا 

طلبا،  39انتھى بنا المطاف بـ  39ت الـ ومن النطاقا أشخاص شاركوا بشكل كبیر في إنجازه.

فقد كانت ھناك حاالت قدم فیھا العدید من األشخاص طلبا لنفس الشيء، وانتھى بنا األمر بسبعة 

كانت خضراء، مما دل  20أو  15حمراء، مما جعلنا نفكر أنھ یجب تغییر شيء ما، حوالي 

 آسف. --ا على أن السجالت یقومون بعمل جید، والباقي مشكوك فیھ، إم

 

آسف لمقاطعتك، ولكن أنت مشارك في ھذه المسألة بشكل كبیر وربما سیكون ذلك مفیدا، ألن   الرئیس شنایدر:

 --الجدد  GACلدینا بعض أعضاء 

 

 حسًنا.  أالن غرینبیرغ:

 

 من أجل منحھم خلفیة سریعة على ما كنا نتحدث عنھ. --  الرئیس شنایدر:

التي فیھا قضایا تخص  --اعات الصناعیة المنظمة التي نحن نتحدث عن سالسل حساسة للقط

التي تعود  GACوغیرھا، ترتبط بما یسمى النصیحة الوقائیة من  --وھذا كل شيء  المستھلك.

وكان ھناك الكثیر من التبادالت بین المجلس  إلى عامین قبل بكین، أو أكثر من عامین قلیال.
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وغیرھم على كیفیة التأكد من وجود ومع رجال األعمال  ALACومناقشات مع  GACو

 ضمانات للجمیع وللمستھلكین على وجھ الخصوص.

التي أشار إلھھ أالن ھي الئحة تلك الطلبات التي ترتبط مباشرة  39الـ  -- 90وبالتالي فإن الـ 

 بالسالسل الحساسة.

 ھذا.أردت فقط أن یكون ذلك واضحا، ألنھ لیس من الممكن أن یكون الجمیع ھنا على علم ب

 استمر. شكًرا لك، أالن.

 

 شكرا على إیقافك لي. شكًرا.  أالن غرینبیرغ:

إذن فالملخص أنھ كان ھناك عددا ال بأس بھ من السالسل التي الحظنا فیھا أن مقدم الطلب قام 

ونعتقد أن في بعضھا قضایا ضرر حقیقیة محتملة للمستھلك، وبعضھا اآلخر لم نكن  بعمل جید.

 عباراتھم غامضة جدا. ما ألننا لم نكن نعرف ماذا تخطط السجالت بالضبط.متأكدین منھ تما

 وكان لدینا سبعة علمناھا باألحمر، أي أنھا مشكلة. العبارات الواردة في العقود غامضة للغایة.

، LOTTO.اتضح أن إحداھا ربما تكون خضراء لكننا لم ُنعَط المعلومات الكاملة حولھا، وھي 

 وھنا توقفنا. اآلن.لكننا نبحث في ذلك 

لم یرفضوا  ھذه. TLDلقد أعطینا المشورة للمجلس كي یوقفوا التعاقد والتفویض لكل نطاقات 

 واستمرت بذلك التعاقدات والتفویضات. تلك النصیحة ولكن لم یأخذوا بھا أیضا.

 د.إن المجلس في وضع حرج للغایة ألنھ ال یملك آلیة لعالج ھذه المشكلة إذا تم تجدید العقو

ال زلنا نتابع ھذا األمر ونحاول أن یكون الموقف المتخذ من  لذلك نحن في ھذا الوضع اآلن.

وما زالت ھناك  ، ولقد حددنا أنھ كذلك.ALACھذا الھدد القلیل من األفراد موافقا لموقف 

بخصوصھا المشورة، وحسب المبادالت الماضیة التي  GACقضایا على الطاولة أصدرت 

 غیر راضیة تماما ألنھ تم االستماع لكم. GACشاھدُت، فإن 

نحن نلقي بھذا األمر  --لذلك فقد استنفذنا بشكل كلي جمیع القوى التي لدینا، ونحن نأمل ربما 

 حتى یمكن فعل شيء ما. GACإلى 
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ال ینبغي أن ُیھمل ھذا  ھذا یظھر بوضوح حدوث انھیار في العملیة الشاملة على المدى الطویل.

لذلك كل ما  طویلة ثم ُیثار مرة أخرى، وھناك انھیار في عدة عملیات مختلفة. الموضوع لفترة

یمكننا القیام بھ في ھذه المرحلة، حسبما أعتقد، ھو أن نتعلم من ھذا الدرس ونرى إن كان ھناك 

 أي عالج یمكن أن یضمن لنا حمایة المستھلكین من الضرر.

كید أن نعطي الكلمة ألي شخص لدیھ یمكن بالتأ وھذا كل ما أردت قولھ بھذا الخصوص.

 تعلیقات أخرى.

 

السجالِت ُتعِمُل ضمانات  ICANNوبالنسبة لمسألة كیفیة تنفیذ أو كیفیة جعل  شكًرا لك، أالن.  الرئیس شنایدر:

للتعبیر  GACكافیة، فإننا قد نقضي الكثیر من الوقت في ھذا أیضا، بإعطاء الكلمة ألعضاء 

 ة.عن اآلراء أو طرح األسئل

منذ  ALACشيء واحد من شأنھ، على سبیل المثال، البحُث في العمل الذي قامت بھ 

سنغافورة، والنظُر بطریقة عملیة في ھذه الطلبات الملموسة، وكما وضح آالن، النظُر في 

الضمانات المحددة والتزامات المصلحة العامة التي ُتعملھا السجالت وتصنیُفھا إلى مستویات 

ة الضمانات أو عدم ذلك. فھذا شيء یستحق االھتمام في نظري، وأیضا مختلفة من رعای

 .GACبالنسبة ألعضاء 

قصد  GACلذلك فأنا ال أعرف ھل ھذه القائمة عامة أم أنكم تریدون إرسالھا إلى أعضاء 

 اإلعالم حتى یتمكنوا من إلقاء نظرة على ھذه القائمة؟

 

أنھ في وقت متأخر بعد ظھر امس تمت اإلشارة إلى أن ھناك كنت عازما على فعل ھذا، إال   أالن غرینبیرغ:

ولكن، نعم، نحن مستعدون فعال  احتمال وجود خطأ واحد وحاسم، ونحن نحاول تصحیحھ.

 وإلثبات األشیاء. إلرسالھا إلیكم، ربما في آخر ھذا الیوم، وإذا لم یكن كذلك، ففي آخر األسبوع.

نا أننا لسنا قادرین على التصریح بأنھ سیكون ھناك أعني، أن من المشاكل الحقیقیة التي لدی

نحن نتخیل كیف  .TLDنحن نبحث في نطاقات المستوى األعلى  ھذه كلھا تصورات. ضرر.

كما  --یمكن استخدامھا، وكیف سیكون رد فعل المستھلكین تجاھھا، ونبحث في ما إذا كانت 

رئیسیة  TLDكانت نطاقات  --ا بعض النطاقات التي بحثنا فیھ تعلمون، ال یمكننا الجزم.

لقد وضعوا قیودا جیدة، ولو لم  . على رأسھا.BANKكان  .BANKSأي،  محتملة للتصید.
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أما  یفعلوا السُتخدمت ھذه النطاقات من طرف المتصیدین ولنجحوا في ذلك نجاحا كبیرا.

 بعضھا اآلخر فھو أكثر دقة.

بعد عامین من  یة، فقد تكون ھناك مشاكل.لذلك ففرضیتنا ھي أننا إذا نفذنا دون ضمانات إضاف

اآلن سیتبین ھل كنا على حق أم على باطل، أو ربما بینھما، لكن في الحقیقة ال یمكننا إثبات أي 

 شيء اآلن.

 

یوجد ھذا أیضا في بیئات تنظیمیة  أعتقد أن ھذا شيء عادي. --ھذه ھي الضمانات  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أخرى.

 نعم، ممثل االتحاد األوروبي. --كم تعلیقات أو أسئلة بخصوص ھذه المسألة إذن إذا كانت لدی

 

ومن  --ال أعتقد  عن الضمانات. GACحسنا، مجرد تأكید على أھمیة ما قالتھ  شكًرا جزیًال.  ممثل المفوضیة األوروبیة:

ال أعتقد أن من الضروري إثبات الضرر لتقدیم  الواضح أن ھذه مسألُة سیاسٍة عامة.

 إن الھدَف من الضمانات ھو منُع الضرر. لضمانات.ا

لذلك أعتقد أنھ یتوجب علینا الحذر من زعم أنھ یجب إثبات وقوع كارثة بینما مھمتنا ھي 

 محاولة منع وقوعھا.

 على مدى العامین الماضیین، فقد كان ھذا موقفا ثابتا. GACومن ما رأیناه من مشورة 

بما نخطط القیام بھ ھذه المرة، لكننا نخطط فعلیا لطرح وسیخبركم توماس بمزید من التفصیل 

 ھذه القضیة مرة أخرى في البیان.

 وبالتالي كلما عملنا معا، كلما كان حالنا أفضل، على ما أعتقد.

 شكًرا.  

 

 أشكرك، ممثل المفوضیة األوروبیة.  الرئیس شنایدر:

 أي تعلیقات أو أسئلة أخرى بشأن ھذه المسألة؟

 یا ثم أولیفییھ.ممثل إسبان  
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حول إساءة استعمال  Architelosأن دراسًة قامت بھا  GACفقط لتذكیر أعضاء  شكًرا.  مندوب أسبانیا:

أعتقد أنھا مثیرة  --انھا  .GACالجدیدة، تم توزیعھا على القائمة البریدیة لـ  gTLDنطاقات 

تنُم كثیرا إلى اآلن ألنھا في الجدیدة لم  gTLDلالھتمام ألنھا ُتظھر، على الرغم من أن نطاقات 

السوق لوقت قصیر للغایة، ُتظھر أن ھناك بالفعل مؤشرا مقلقا لسوء المعاملة، والتصید، وكل 

 ذلك في النطاقات الجدیدة.

 شكًرا.

 

 یوم االثنین. GACوأعتقد أنھ تم إرسال ھذا التقریر إلى قائمة  شكرا جزیال على ھذه اإلشارة.  الرئیس شنایدر:

 .أولیفر

 

أرید فقط  .ALACاالستشاریة  At-Largeأولیفییھ كریبین لیبلوند من لجنة  شكرا جزیال.  أولیفییھ كریبین لیبلوند:

ناك خمسة فقط  في الوقت الراھن. 1سلسلة على قائمة الفئة  39ھناك، في الواقع،  التصحیح.

ولقد اتخذنا  .lottoو  casino ،credit card ،doctor ،lawyerأبقیناھا حمراء، وھي: 

التي تم رفعھا، وكذلك من المواصفة  PICsھذا القرار انطالقا من إلتزامات المصلحة العامة 

 ، وما ھو موجود في العقد أساسا.12

قیل لنا أنھ بالنسبة لبعض ھذه السالسل، قد تكون ھناك بعض الترتیبات الداخلیة على مستوى 

د أن ھذه الترتیبات لیست قابلة للمتابعة ویعتمد السجل، ولكن إذا لم یكن ذلك في العقد، فأعتق

ھذه ھي السالسل الحساسة  وھذه ھي المخاوف. تنفیذھا فقط على حسن نیة من السجل نفسھ.

وكما قال أالن بشكل جید للغایة،  أعلم أن ھذه صناعات قانونیة في بعض البلدان. بشكل خاص.

األخرى، ونعتقد أن من اإلنصاف، أن  فقد أعطینا بالفعل اللون األخضر لكثیر من السالسل

وذلك  1نخطو خطوة إلى األمام ونشارك في الحوار إلصدار تلك السالسل من قائمة الفئة 

لتمكینھم من كسب ثقٍة أكثَر من مستثمریھم، وما إلى ذلك، ومن زبنائھم، أعني، أن یتمكنوا من 

ة المستعملین النھائیین ویكون في ألن ما ُنفذ ُمرٍض في الواقع، وسوف یقوم بحمای المضي قدما.

 المصلحة العامة.

 مع الشكر.  
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على  ALACاالستشاریة  At-Largeشكرا للجنة  --شكرا جزیال لك، أولیفییھ، وأشكر  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

في ھذا، وستبدي رأیھا أیضا حول استخدام مثل  GACوفي الواقع، ربما ستنظر  مجھوداتھم.

، وأنتم تعرفون جداولنا الزمنیة، GACكلما أسرعتم في إیصال ھذا إلى لذلك  ھذه القائمة.

كلما أمكن  GACومتى یكون لدینا عمل على البیان، لذلك كلما أسرعنا في إیصال القائمة إلى 

 --ترى ذلك مناسبا  GACتعلیقھا على ھذا الموضوع، إذا كانت 

 

 ا لكم قبل أن أنام ھذه اللیلة.وبھذا الخصوص فإني عازم على إیصال ھذ  أالن غرینبیرغ:

 

 شكًرا لك، أالن.  الرئیس شنایدر:

 نعم، المملكة المتحدة.

 

وباختصار شدید، فقد قمنا بالتشاور مع خبرائنا التنظیمیین للقمار،  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

أننا مھتمون بشكل خاص لذلك فأنا أؤكد  . على تلك القائمة.CASINOومما لفت انتباھي أن 

بتحقیق وجود ضمانات كافیة لھذا القطاع بالذات باإلضافة إلى قطاعات أخرى طبعا، ولكن ھذا 

 القطاع باألخص یثیر انتباھي.

 شكًرا.

 

مالحظة مقتضبة جدا ثم نختم، ولكن یمكنكم بالطبع المتابعة على المستوى الثنائي أي الذین   الرئیس شنایدر:

 فلتوجز في كالمك كي ننتقل إلى المرحلة التالیة. نة حول سالسل معینة.لدیھم أسئلة معی

 

 ھذه. TLDثمانیة ضمانات، طلبت ثمانیة ضمانات لنطاقات  GACأصدرت  بإیجاز شدید.  أالن غرینبیرغ:

واثنتان لھما عالقة بعملیة  الجدیدة دون تغییرات. gTLDخمسة منھا صدرت من لجنة عملیة 

 وواحدة تتعلق بالتفاعل مع القضایا التنظیمیة. عتماد.التحقق من أوراق اال
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بدال من المطالبة  إلتزامات المصلحة العامة المطلوبة كانت، بصراحة، خفیفة جدا. --الضمـ 

 إذا أجابوا بریدك اإللكتروني، فتواصل معھم. بالتفاعل، قالت، المرجو محاولة التحدث معھم.

 یرا.وإذا لم یجیبوا، فال ُتصر على ذلك كث

وھذه بالتأكید واحدة من المشاكل التي أثرناھا، أنھ كان یجب أن یكون، في أذھاننا، تعلیمات 

 صارمة للتفاعل في المجاالت التي یوجد فیھا تنظیم واضح.

 شكًرا.  

 

 شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 أعتقد أننا یجب أن ننتقل إلى عنصر آخر.

من سُیَقدم  كم سیستغرق؟ ثالث للتدریب على القیادة.ال أدري، أرى شرائح حول البرنامج ال

 أظن ھذا مفیدا، ولن یأخذ الكثیر من الوقت. ھذا؟

 

 أستطیع أن أحدد لكم أین وصلنا.  أالن غرینبیرغ:

 

 إذا كنا نستطیع المرور خالل ھذا بسرعة وفي دقائق قلیلة جدا.  الرئیس شنایدر:

 

كخطوة أولى في محاولة  At Largeیادة كان قد اقترح من طرف برنامج التدریب على الق  أالن غرینبیرغ:

للتأكد من أن الناس یعلمون ما یكفي عن المنظمة سواء بالنسبة للذین یبدؤون بالعمل في 

ICANN .أو الذین عملوا ھنا لمدة عشر سنوات  

ال یتجاوز بالنسبة لھؤالء الناس، للعدد المحدود من الناس الذین تخرجوا من البرنامج، وعددھم 

 عادة شخصین في السنة لكل مجموعة، كانت عملیة ناجحة جدا وكان الناس سعداء جدا بھا.
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، وال زال لدینا مشاركون، وخاصة الشخص الذي بدأ ھذا ALACبدأ ھذا البرنامج كمشروع 

مازالت ھناك  رسمي في ھذه المرحلة. ICANNالبرنامج ال یزال مشتركا، ولكنھ برنامج 

وأشیاء أخرى من  ICANNمثل: ما اسم ھذا البرنامج وأین یظھر على موقع بعض القضایا 

 ھذا القبیل، ولكن نحن نوصي بشدة باالستفادة من ھذا البرنامج، إذا لم تستخدموه بعد لفریقكم.

شخصا بدال من اثنین، ولكني بالتأكید استفدت منھ العام  20من المؤسف أننا ال نستطیع إرسال 

 ا، وأنا ال ُأعجب بسھولة.الماضي وأعجبني جد

 

 من الذي یلجأ إلیھ الناس إذا أرادوا الحصول على معلومات أكثر حول ھذا العمل؟ حسًنا.  الرئیس شنایدر:

 

أعتقد أنك كرئیس مشارك ستتوصل في وقت ما بطلب یسأل عمن توصي بإرسالھ إلى   أالن غرینبیرغ:

، عادة یكون األربعاء أوالخمیس، أو ICANNبضعة أیام فقط قبل اجتماع  االجتماع في دبلن.

حتى اآلن، لذلك  At Largeلم أتلق طلبا لـ  --وأفترض أنھ سیكون ھناك  شيء من ھذا القبیل.

 أنا ال أعرف بالضبط متى سیحدث ذلك، ولكن من المفترض أن یحدث في وقت قریب.

 

 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

للمشاركة في ھذا، وسوف  GACضاء ، سیكون ھناك بعض األماكن ألعGACإذن أعضاء 

یتم إعالمنا في الوقت المناسب من طرف المسؤولین عن ھذا البرنامج، حتى نتمكن من إبالغكم 

 عن طبیعة البرنامج ومتى سیكون وما ھي شروط المشاركة فیھ.

 نعم، لدي سؤال.  

 

ھي  --ھي  ICANNولكن أكادیمیة  ھذا حول المشاركة في التدریب على القیادة. شكًرا جزیًال. متحدث مجھول: 

یشاركون في  ICANN، وكل مجتمع، جمیع أصحاب المصلحة في ICANNمجموعة من 

وإذا لم یكن، یرجى ارسال  .GACأنا ال أعرف إذا كان معنا عضو في  ھذه المجموعة.

 شخص ما لیكون عضوا في المجموعة.
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 شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 أولغا.  

 

لقد أعربت عن رغبتي في المشاركة في فریق العمل األكادیمي، ولكن حسبما أعرف،  شكًرا.  أولغا كافالي:

لم تتلق دعوة رسمیة لتعیین  GACصححوا لي ربما، سیدي الرئیس إذا كنت مخطئا، فإن 

 األعضاء.

 شكًرا. إذن إذا كان منكم أحد یستطیع أن یعطینا بعض المالحظات حول ذلك.  

 

د األشخاص المسؤولین عن البرنامج یبدو متطلعا ومھتما جدا، وأنا متأكد من أنك سوف أح  أالن غرینبیرغ:

 تتلقى اإلجابة قریبا.

 

 --ال أرى   الرئیس شنایدر:

 

 أعتقد أننا انتھینا من ھذا الموضوع.  أالن غرینبیرغ:

 

 GACالثنائي وأبقوا ولكن یرجى المتابعة بشكل فردي على المستوى  ھل ھناك أحد آخر. --  الرئیس شنایدر:

 على اطالع على ھذا، ألن ھذا عرض مفید جدا تم تقدیمھ لنا.

 

فقد أعطینا الفرصة  ALACبالنسبة لـ  سأضیف تصحیحا واحدا، أدركتھ بینما كنت أتحدث.  أالن غرینبیرغ:

 لمختلف الناس، من كل منطقة، لذلك فھناك أكثر من اإلثنین اللذین أشرت لھما.
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 شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 دعنا ننتقل إلى قضایا أخرى.  

، IANAأعتقد أنھ یجب أن نكرس الكثیر من الوقت المتبقي لمناقشة انتقال  --ھل ھناك أي 

CCWG. أرى ھنا األسماء الجغرافیة، ولكن  ھل ھناك شيء آخر علینا أن نمر علیھ بسرعة؟

ا لكم، سنبدأ بالحوار حول انتقال إذن إذا كان مناسب أعتقد أنھ یمكننا مناقشة ھذا في وقت الحق.

IANA .وقضیة اإلشراف وأعمال المساءلة 

 --ربما نبدأ بإتاحة فرصة لكم مدتھا بضع دقائق لتقولوا لنا أین أنتم من كل من العملیتین، ما ھي 

على مشروع المقترح أو االقتراح النھائي، آسف، أعني لـ  ICGكیف ستعطون ردود الفعل لـ 

CWG. الطریقة التي مرت بھا المناقشة ستكون  --خصنا ذلك، قضیة أكبر ھي ولكن، ال ی

لذلك نحن حریصون جدا على معرفة الكیفیة التي ناقشتم بھا ھذا، ما التأمالت  المساءلة جزء منھ.

 شكًرا. في التعامل مع ھذه القضیة. ALACالتي قمتم بھا، وما ھو منھج 

 

لدینا عدد ال بأس بھ من  مشتركتین في ذلك بشكل كبیر. At-Largeو  ALACكانت  شكًرا.  أالن غرینبیرغ:

الناس الذین كانوا نشطین جدا في مجموعات العمل ولدینا مجموعة خفیة التقت على أساس 

 .At-Largeأسبوعي لمناقشة القضایا والحصول على توجیھات من باقي أعضاء 

دث عنھ یمثل بشكل عام المجتمع وأعتقد أن ما نتح لقد كنا نشطین للغایة. --وبذلك فقد كنا 

  المستعمل ككل.

وكان االقتراح األصلي الذي صدر في  اآلن ھو أننا راضون إلى حد كبیر. CWGموقفنا من 

 ھناك بضع الكلمات المھذبة التي یمكننا استخدامھا لوصفھ. --دیسمبر كانون االول الماضي 

قد أننا بحاجة إلى الخوض في التفاصیل وأنا ال أعت فنحن نظن أنھ كان سیئا جدا من عدة نواح.

  ألن ذلك من الماضي اآلن.

قررنا المصادقة علیھ،  االقتراح الذي نتحدث عنھ قریب جدا من ما كنا ندعو إلیھ منذ البدایة.

من المتصور حدوث شيء ما، ولكني أشك في ذلك، في  في اجتماع الخمیس على ما أظن.

  تغییر ذلك.
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إذا كانت ھناك قضایا  --نعلم اآلن أن ھذه التعلیقات  ض التعلیقات.ومع ذلك، سنصدار معھ بع

  قانونیة حقیقیة، فقد فات األوان على دمجھا.

التي نعتقد أنھا لم ُتنشأ بشكل صحیح  --ولكننا نرید أن ُیسجل قولنا أيُّ المجاالت نعتقد أنھا 

ل، فإننا ال نعتقد أن النتیجة ومع ذلك، على الرغم من أننا ال نتفق مع بعض تلك التفاصی تماما.

ترتكز ھذه القضیة إلى حد كبیر حول وجوٍد أكبر ألصحاب  ستكون مختلفة على المدى الطویل.

  المصلحة المتعددین في بعض مراحل اتخاذ القرار.

مظھرھا  ولكن، وبكل صدق، حتى لو لم یكن كذلك، فإننا نعتقد أن النتیجة لن تكون مختلفة.

ولكننا نعتقد أن ما اقُترح خطٌة مناسبة وقابلة  عالم إلیھا قد یكون مختلفا.وكیف تنظر بقیة ال

 موثوقة على مدى المستقبل المنظور. IANAللتنفیذ وسیضمن وظائف 

لیس ھناك شرط  --التعلیقات لیست  ولذا فإننا سوف نقدم بعض التعلیقات، لكننا سنصادق علیھا.

بعض تعلیقاتنا، في الواقع، كانت  .ICGل تقدیمھا إلى ینص على أن التعلیقات ال بد أن ُتعالج قب

 ونأمل أن ُتستخدم كإرشادات للمضي قدما. قضایا تنفیذیة.

  .CWGإذن ھذا ما نحن فیھ في   

 -- CCWGالـ 

 

أرى ممثل  لنعط فرصة قصیرة لألسئلة أو التعلیقات حول ھذا الموضوع. عذرًا على المقاطعة.  الرئیس شنایدر:

 المملكة المتحدة، من فضلكم. إیران وممثل

 

، وسیكون لدینا SSACsلقد استمعنا إلى الـ  شكرا جزیال لك، أالن، على العرض التقدیمي. ممثل إیران: 

ستكون في حالة، نعم، وبشرط تلبیة متطلبات  CWGأیضا تأكید منكم على أن مصادقتكم على 

CWG  ومترابطة معCCWG دون أي أحكام ودون أي وقابلة للتنفیذ مع حكم تصدیق أو ب

  ھذه النقطة األولى. شروط ودون أي مؤھالت.

، ICGوالنقطة األخرى ھي ھل سیكون ھناك مجال للتعلیقات أم ال، أتحدث اآلن كعضو في 

اعُتبر ذلك ووضع التعلیق العام،  --وإذا كان  .CWGمرة واحدة اقتراح الـ  ICGفقد تلقت 
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 CWGعدٍد من المجتمعات، و --المجتمعات الثالثة ففي حالة وجود أسئلة عن أي شيء حول 

 ICGسیتم التحقیق في أسئلة الجمھور تلك من قبل  -- IETFالتي ھي مجتمع التسمیة، و

حسب مقتضى  NTIAإلى  ICGواتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعھا في االقتراح النھائي من 

 شكًرا. الحال.

 

  شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 مملكة المتحدة.ال

 

 At-Largeأنا فقط مھتم جدا بعملیة تشاوركم مع ھیاكل  نعم. شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

في وزارة المملكة المتحدة، لدینا فریق استشاري من  --نحن  اإلقلیمیة، على سبیل المثال.

أنا  وھلم جرا. IANAقال وھذا ما كان یمثل دور المجلس فیما یخص انت أصحاب المصلحة.

األوروبي  At-Largeمھتم جدا بمعرفة نوع الترتیب، إذا ُوجد، الذي تم استخدامھ داخل ھیكل 

كما  سیكون ذلك مفیدا جدا لنا. القتراح اإلشراف والمساءلة، إذا كان لدیكم مثل ھذه الوثیقة.

 كم المحلیة، ماذا یقولون؟كما تعلمون، خالل عملیات تشاوركم، ومن خالل ھیاكل --تعلمون، إذا 

 شكًرا. ھل ھذا ممكن؟ كما تعلمون، الخ.

 

المشروطیة، ھي الكلمة الصحیحة في  --فیما یتعلق بسؤال ممثل إیران، فھُمنا ھو أن الشرط   أالن غرینبیرغ:

 ھي الوفاء بوالیتھا والُمتضمَّن في التوصیات. CCWGعلى  CWGمشروطیة  --اعتقادي 

 مھامھا. CCWGأن تؤدي  -- CCWGواضح جدا في تقریرھا أن من ال CWGجعلت الـ 

، فعندھا، ولجمیع النوایا CCWGفي حال لم ُتَوفِّ  عذًرا. وفي رأیي، ھذا شيء مفروغ منھ.

لذلك یمكننا قول شيء من ھذا القبیل، ولكن  .CWGوالمقاصد، ال یمكن المضي قدما بتقریر 

ھ أحد ما سابقا بأنھ شبیھ بجرعة مسمومة، إذا لم وصف ما أفھمھ ھو أنھ ضمني في ھذا التقریر.

 بوالیتھا، فسیدفع اآلخر الثمن. CCWGُتَوفِّ 

لم تتم  --لیس لدینا  إذن، فیما یخص سؤال ممثل المملكة المتحدة، فال، لیس لدي أي وثیقة كتلك.

ا لیس متطوعین، ولكن طلبن --طلبنا متطـ  رسمیا على ھذا النحو. At-Largeمشاركة بنیة 

في قوائمنا البریدیة الضخمة، والذین یھمھم األمر، االشتراك  At-Largeأساسا من كل ُأناس 
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وفي  وھیئة المساءلة، وقد شاركوا في المؤتمرات. IANAفي القائمة البریدیة المرتبطة بانتقال 

 االجتماعات من ساعتین إلى ونصف ساعة حواليھذه المرحلة أعتقد أنھ لدینا في المتوسط 

لدینا سجالت أسماء،  سبوع من معظم أسابیع األشھر القلیلة الماضیة.أ كل ھذا، حول لفزیونیةالت

 أو بالمنطقة التي تنتمي لھا. ALSsولكن لم نحاول ربطھا مباشرة بـ 

 

 إندونیسیا. أسئلة أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

، ألنھما تحاوالن الحصول على CWGو CCWGفقط للتعلیق على  شكرًا السید الرئیس.  ممثل إندونیسیا:

أعني  ویجب أن نعي أنھ لیس لكل الدول مجتمعات إنترنت قویة. مساھمات من المجتمعات.

مثال، أن المجتمعات في إندونیسیا لم تكن قویة مثل التي تقع في إنجلترا أو في الوالیات المتحدة 

ن الذي یأتي من ھذا، م ICANN 53یمكنك ان ترى في  أو في األرجنتین أو غیرھا.

لدینا مجتمعات  ألن مجتمعنا لیس قویا مثل مجتمعات الدول األخرى. فقط الحكومة. اندونیسیا؟

في  ICANNوعندما كانت  إنترنت قویة، اقتصاد قوي، دخل فردي مرتفع، وھلم جرا.

كان  ولكن ذلك سنغافورة تمكنا من استقدام العدید من البلدان، ألنھا كانت قریبة من اندونیسیا.

  صعبا ھنا.

لذلك، عندما نتحدث عن المجتمعات، یرجى اعتبار أنھ ال یمكن إدراج كل المجتمعات المحلیة 

 یتم أخذ مشورة المجتمعات االقتصادیة القویة فقط. من جمیع البلدان.

أكثر أھمیة، ألننا نحاول أن نشمل صوت مجتمع  GACاآلن، وفي ھذا الصدد سیصبح صوت 

 ا وفي تدخلنا وفي آرائنا ومساھماتنا.بلدنا في مناقشاتن

 یجب أن ُینظرإلى عمل المجتمعات بعنایة فائقة. --إذن ھذا ھو 

ولكن أعتقد أن  ھذا أمر مختلف قلیال. اآلن، لدي نقطة أخرى حول مسألة التدریب التي ذكرتھا.

ننا اآلن نعیش أن قادتنا المستقبلیین، أو أیا كان ما یطلق علیھم، یجب أن یكونوا على علم بأ --

 حیث أنھ في ھذا العالم، كلما كانت قدراتك أقوى، كانت الدولة أقل حدودا. في عالم ال حدود لھ.

سوف یكون ھذا ُمھما جدا عندما نتحدث عن  حتى أنھ یمكنك إنشاء الحدود الخاصة بك.

ل الدو ألنھا وظائف قدرات البلد نفسھ. المصلحة العامة وحول مصلحة البلد، وھلم جرا.

ونحن نتحدث  المحدودة والدول التي ال حدود لھا، یتوقف ذلك على قدرات كل منھا، وھلم جرا.
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 ، وھلم جرا، مع نظام العالم المحدود ھذا.WIPOو  TRIPS ھذا الصباح عن، ماذا تسمونھ؟

وھذا مما یجب  نحن اآلن نتحدث عن تنظیم عالم بال حدود، والذي یختلف مع العالم المحدود.

ه قادتنا بعین االعتبار عند صناعة القوانین والضوابط وعند إصدار التعلیقات وعند أن یأخذ

 شكًرا. والمجتمعات المحدودة خاصة. .CCWGأو  CWGمساھمتھم في 

 

  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. أظن أن أالن و شیریل یریدان الرد بسرعة.

 

ولكن ذلك یعتمد أیضا على األفراد  لى مستوى البالد.أنت محق إلى حد ما، أن ذلك یتوقف ع أالن غرینبیرغ: 

ولكن  ھو من نیجیریا. At-Largeواحد من أقوى األصوات في  والشعوب ذات المصالح.

معظم ذلك یرجع إلى شخص واحد اختار أن یبذل الكثیر من الوقت والجھد في سبیل ذلك، 

دد من البلدان المتقدمة جدا والتي لم لذلك لدینا ع وكانت لھ الخلفیة التي مكنتھ من القیام بذلك.

 .At-Largeتشارك بشكل خاص في عملیة 

 لذلك فالقضیة قضیة فردیة باإلضافة لكونھا متعلقة بوضع البلد.

 

 CCWGكان لي شرف العمل في كل من  أورر.-تشیري النجدون شكًرا لك، توماس.  أور:-تشیریل النغدون

مع أنھ لم تكن تلك األشیاء في  لق بمشاركتنا.وأردت فقط أن أتطرق للسؤال المتع .CWGو

والموظفون قاموا بالجمع  --متناول أالن، فھي جزء من متطلبات تقدیم التقاریر، بالطبع 

وھي، في الواقع، التوعیة واآللیات التي تم استخدامھا من قبل  --والترتیب طوال ھذه العملیة 

ة من المعاییر الخمسة التي علینا أن نثبتھا في ألنھا، بطبیعة الحال، واحد جمیع أجزاء المجتمع.

 نھایة ھذه العملیة إلظھار مدى انخراطنا.

واحد من األشیاء التي طلبت من الموظفین القیام بھا اآلن ھو الرجوع إلى قائمتنا البریدیة التي 

وباإلضافة إلى  بسرعة. GACوسنقوم باستخراج بعض التحلیالت لكم لتلحقوا بـ  وصفھا أالن.

بعبارة أخرى، عدد  ذلك، سنعطیكم على األقل ملخصا وشرحا موجزا لألنشطة العامة.

وعدد من  عقدت عدة مناطق ندوات وحمالت توعیة منفصلة محلیا. االجتماعات التي ُعقدت.
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عدد من  --ال أخالف أو أصحح ما قلت ولكن فقط إلعادة التوضیح  --الھیاكل الكبیرة في، أالن 

لذلك علینا جمع ذلك  تنظیم دورات إعالمیة محلیة، أو جلسات توعیة إقلیمیة.ھذه الھیاكل قام ب

ستحصل على، بطبیعة  GACسنقوم فقط بالتأكد من أن  كلھ من أجل التقریر على أیة حال.

 الحال، مسودة، في وقت مبكر.

 

 شیریل، یمكنك تصحیحي دائما.  أالن غرینبیرغ:

 

 أفعل ذلك عادة.  أور:-تشیریل النغدون

 

 شكًرا.  أالن غرینبیرغ:

 

وكیف تتعاملون معھا، وما ھي  CCWGنظرا إلى الوقت، ربما یمكننا اآلن التحول إلى   الرئیس شنایدر:

القضایا التي تثیر القلق، وما ھي القضایا التي تظنون أنھا مھمة ویجب أن تبقى في االقتراح أو 

 .ALACت شكرا لكم على إطالعنا على مداوال إذن نعم. تضاف إلیھ.

 

وعالوة على ذلك،  نحن في حالة تغیر مستمر حالیا. --كما قلت، و شكًرا جزیًال لك، توماس.  أالن غرینبیرغ:

الذي انتھى التعلیق العام حولھ، انتھینا منھ  --حیث  --االقتراح الذي  فإن المقترحات تتغیر.

  مؤثر للغایة.لذلك فھذا مجال صعب جدا و للتو، ونحن اآلن نبحث في أمور أخرى.

ھي أننا لسنا من بین األشخاص الذین یعتقدون  At-Largeالمبادئ العامة التي نتطلع إلیھا في 

 والقوانین الفرعیة موضوعة منذ سنوات عدیدة. أننا بحاجة إلى اإلنفاذ القانوني في كل شيء.

ارة بعد لن تعین أعضاء مجلس اإلد SOكان ممكنا للمجلس أن یقول أن المنظمات الداعمة 

 لكنھم لم یفعلوا. كان بإمكانھم فعل ذلك. أي، یختار المجلس نفسھ األعضاء الجدد. اآلن.
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ھناك العدید من األحكام الواردة في اللوائح التي لیست قابلة للتنفیذ قانونیا، أو غیر اعتیادیة في 

 ولكن تم احترامھا. قانون والیة كالیفورنیا.

یعتقدون أنھ یجب أن  At-Largeع ذلك، فإن غالبیة الناس في وم ونحن ال نعتقد أن یتغیر ذلك.

ھناك بعض الشكوك حول ما إذا كان  تكون لدینا القدرة على إعفاء أعضاء مجلس اإلدارة.

كیف یمكننا إعفاء أعضاء لجنة الترشیح  ینبغي أن یتم إعفاؤھم من قبل المنظمة التي عینتھم.

NomComمجلس اإلدارة ھو تشجیع قوي للمجلس،  ولكننا نعتقد أن خطر عزل أعضاء ؟

  ھذا ال یعني موافقتھم في جمیع الحاالت، ویمكنھم أن یبرروا ذلك. لالستماع إلى المجتمع.

لذلك نحن نفضل نموذجا یمنحنا القدرة على تغییر المجلس، إذا كان المجلس یسیر فعال في 

للدعم القانوني في بعض القضایا ولكننا لسنا بحاجة  اتجاه یعتقد المجتمع كلھ أنھ غیر صحیح.

 األخرى.

 ولیس الكل متفقا معنا. ومع ذلك، فنحن لسنا المجموعة الوحیدة ھنا.

نحن نعتقد أن نموذج العضویة یغیر  نحن نفضل أن نرى نتیجة نھائیة لیست نموذجا للعضویة.

یست لدینا ل لدیھا مخاوف حقیقیة. ALACألن  --وھناك احتمال  ثقافة المنظمة إلى حد كبیر.

ال نرید أن نتحمل  --وكما تعلمون، نحن  نحن قلقون حقا بشأن االلتزامات. شركات تدعمنا.

 مسؤولیات شخصیة بینما نحن مجرد متطوعین.

نفضل أن نتجنب ذلك ونطبق شیئا  وبالتالي فإن نموذج العضویة یثیر لدینا بعض المخاوف.

 العام. ICANNیكل أكثر بساطة وأخف وزنا ونضیف تغیرات طفیفة على ھ

نحن قلقون قلیال من أن ینتھي بنا  وال أدري متى سنتوصل إلى نتائج. ال زلنا نناقش التفاصیل.

صعوبة في المشاركة  GACفي المشاركة فیھ، أو قد تجد  ALACالمطاف بنموذج ال ترغب 

وز التي تتكون، إلى حد ما، من ھیئات حكومیة لنطاقات المستوى األعلى لرم ccNSO فیھ.

  الدول، قد ال ترغب ھي األخرى في المشاركة.

 .GNSOیمكن أن ینتھي بنا األمر في حالة یكون فیھا العضو الرسمي الوحید ھو 

 لذلك حتى لو أن من بقي منا ال تزال لدیھ سلطة، فھي العضو الرسمي الوحید على الورق.

 وذلك سیبدو رھیبا لبقیة العالم، حسبما أعتقد.
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نحن أكثر مرونة من بعض المجموعات في التكیف مع ما یصدر  لمخاوف.لذلك لدینا بعض ا

لكن نعتقد أن أھم شيء ھو القدرة على عزل  ولكننا نود أن تكون خفیفة قدر اإلمكان. منھم.

أعضاء مجلس اإلدارة. ألن أعظم خطر ھو: إذا كان المجلس ال یتفق مع المجتمع، فیجب عندھا 

 ك دائما.الشركات تفعل ذل تغییر المجلس.

 

ھل تجرون  ربما فقط، إذا سمحتم، أن نطرح سؤاال واحدا وھو السؤال الرئیسي بالنسبة لنا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

فقط من أجل  مناقشة حول رأیكم في دور الحكومات في مستقبل المنظمة؟ ALACفي 

 . ALACكومات في المعلومات، فقد یكون من المھم بالنسبة لنا أن نرى كیف تتم مناقشة دور الح

 

، على أیة حال، ALACالموقف الذي اتخذتھ  ال أعتقد أنھ كانت لدینا مناقشة رسمیة على ذلك.  أالن غرینبیرغ:

الذي انتھى التعلیق العام علیھ للتو، كان اقتراحھم ھو تعیین أوزان مختلفة  --في االقتراح الذي 

أننا ندعم النموذج الذي فیھ، أنھ إذا وقلنا  .SOوالمنظمات الداعمة  ACللجان االستشاریة 

المشاركة، فینبغي أن تكون مشاركتھا على مكانة متساویة مع  ACأرادت لجنة استشاریة 

  .SOالمنظمات الداعمة 

 GNSOیجب أن تكون قادرة على المشاركة في وضع متساو مع  ALACلذلك نحن نعتقد أن 

نفس المستوى  --نفس  GACلـ  ونحن نعتقد كذلك أنھ یجب أن یكون .ASOو  ccNSOو

 ممارسة ھذا الحق. GACإذا اختارت 

 

ممثل نامیبیا  والمجال متاح لإلدالء بالتعلیقات. وأعتقد أن ھذا كان مثیرا لالھتمام. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 وھنري، تفضال.

 

وھي  ستخدمتھا.أردت فقط الحصول على توضیح بخصوص العبارة التي ا شكًرا لك، توماس.  ممثل نامیبیا:

، تقترح أساسا أنھ یجب أن یكون ھناك قدرة على عزل أعضاء مجلس اإلدارة ALACأن 

 ولكن ال ینبغي أن یكون ھناك ترتیب قانوني ملزم.
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لعزل عضو مجلس اإلدارة، یجب أن  --ألن عضو مجلس اإلدارة  أنا لم أفھم ذلك بوضوح.

فما محل الجزء الثاني من العبارة "ال  --كیف  تكون ھناك قواعد ومبادئ قانونیة وھلم جرا.

 شكًرا. ینبغي أن یكون ھناك ترتیب قانوني ملزم"؟

 

للتوضیح، بالنسبة لسلطة المجتمع ھذه بالتحدید، نعتقد أنھا یجب أن تكون مدعومة قانونیا، فال   أالن غرینبیرغ:

ي، فاإلنفاذ القانوني وبالتال یجب مثال أن یرفض أحد المدراء من أعضاء مجلس اإلدارة التنحي.

ینبغي لكم احترام القوانین الداخلیة للمنظمة. وقد  --الوحید ھو أن نقول لھذا المدیر أساسا 

یندرج في ذلك برید إلكتروني مفاده أن المدیر یتوجب علیھ توقیع خطاب اعتماد غیر قابل 

  النفاذ قانونیا. ولكن، نعم، نعتقد أن ھذا یجب أن یكون واجب للنقض قبل استالمھم المنصب.

أما بالنسبة لآلخرین، فنعتقد أن التھدید بالعزل سیكون كافیا إلقناعھم بالحوار معنا ومحاولة 

 ولكن یعني أن یتحاوروا. وھذا ال یعني أن یتفقوا. التوصل إلى حل نھائي.

 

ال ترى أي ضرورة  إذن تقصد قضایا مثل الخطط المالیة والخطط االستراتیجیة وھذه األمور؟  الرئیس شنایدر:

 أو تأثیر لوجود حق قانوني قابل للتنفیذ ھناك؟

 

علیھم أن یوافقوا في القوانین الداخلیة على  وفیما یخص تغییرات القوانین الداخلیة. ھذا صحیح.  أالن غرینبیرغ:

 وھذا ال یختلف كثیرا عن ما یحدث اآلن. أن المجتمع لدیھ رأي.

 

 ممثل إیران ھو التالي. التوضیح.أشكرك على ھذا   الرئیس شنایدر:

 

 ھذا یعطینا مجاال للمناورة لمواصلة مناقشة ھذه المسألة. شكرا على التوضیح المقدم.  ممثل إیران:

كما ذكرتم، قضیة عزل المجلس یمكن إدراجھا بسھولة بخطاب استقالة غیر قابل للنقض وما 

الصالحیات الزمٌة لتكون ھناك  المشكلة ھي أيُّ ھذه لذلك فھي ال تحتاج دعما. إلى ذلك.
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ربما  ونحتاج إلیھما معا من أجل نھج العضویة، والمیزانیة والخطة االستراتیجیة. عضویة.

القوى األربع األخرى لمعرفة ما إذا كانت القوتان األخیرتان  --النظر  GACیجب على 

المتصلتان بالمیزانیة وبالخطة المالیة ال یمكن أن تكونا راضیتین بنھج إعادة النظر بدال من 

 اإلنفاذ والمطالبة بالعضویة.

ھل  فقط.كل ھذه القوى قابلة للتنفیذ إذا كان ھناك عضو واحد  --أثیر سؤال واحد وھو أن 

یمكن القول أن المخاطر التي، من بین المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة السبعة، إذا 

أصبح أحد ما عضوا واآلخر لم یصبح كذلك، فمرة أخرى، السبعة جمیعھم یستطیعون ممارسة 

 ما ھو رأیكم جمیع السلطات باستخدام ذلك العضو الوحید لغایة التنفیذ والوقوف أمام المحكمة.

 شكًرا. في ذلك؟

  

، على سبیل المثال، عضوا لكن SOإذا وضعنا قواعد بحیث أصبحت إحدى المنظمات الداعمة   أالن غرینبیرغ:

األخرى،  SOوالمنظمات الداعمة  ACلم تستطع التصرف دون دعم جھات االتصال اإلداري 

وقف عضوا ما، في تلك أنا لست متأكدا من أنھ یمكنك بناء قاعدة ت فیمكن أن یكون ھذا مقبوال.

أنا ال أعتقد أننا  -المرحلة، یتمتع بصفة قانونیة تدخل، كما تعلمون، تدخل في اختصاص الـ

 ICANNقد نمنعھم من اتخاذ اإلجراءات ومن تمویل  یمكن أن نمنعھم من اتخاذ أي إجراء.

عرف ما إذا كان أنا ال أ نقطة. لست متأكدا من أننا یمكن أن نمنعھم من اتخاذ اإلجراءات. لھم.

  من الممكن قانونا إنشاء بنیة لعمل ذلك.

أعتقد أنھ معتمد من  سأتحدث باسمي ألننا لم نناقشھ. --وبالنسبة للخطة االستراتیجیة والمیزانیة 

  .ALACقبل 

كما تعلمون، فإذا كانت الخطة التي تقرر ما سنفعلھ في  ال أكترث حقا للخطة االستراتیجیة.

 قا، حقا، فلدینا الكثیر من الفرص لتغییر مجلس اإلدارة وتغییر الخطة.خمس سنوات سیئة ح

وقد یتحمل  ولدى المجلس مسؤولیة ائتمانیة. ومن حیث المیزانیة، توجد سلبیات حقیقیة.

ولكن، في نھایة المطاف، لیسوا مجبرین على  األعضاء تلك المسؤولیة من الناحیة القانونیة.

لذلك فأنا لست قلقا بالفعل وال سیما حول  س فسیعیش مع النتائج.أما المجل العیش مع النتائج.

 قضیة المیزانیة.
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ولكن نفضل عدم  وربما یكون نموذج التسمیة مقبوال. ونحن نفضل عدم رؤیة نموذج العضویة.

 رؤیة نموذج العضویة.

 

عضاء من أجل إعداد في الواقع، قد یوجد حد أدنى لعدد األ مجرد تعلیق على ھذه المسألة.  الرئیس شنایدر:

ولكن ھذا شيء في  لذلك أنا لست متأكدا مما إذا كان لدیكم عضو واحد فقط. عضویة المنظمة.

 التفاصیل.

  أیة أسئلة؟ ھل من تعلیقات أخرى؟  

 مصر، شكرا لكم.  

 

منظمات إنھ من المفید دائما معرفة كیف تتعامل ال لقد كان ھذا مفیدا للغایة. شكًرا لك، أالن.  ممثل مصر:

  األخرى مع األمور. ACواللجان االستشاریة  SOالداعمة 

 SAC069وذكروا ثیقتھم  أول أمس. SSACمع  GACاجتمعنا نحن  --و، بقولنا ذلك، فقد 

 حیث یتوفرون على بعض معاییر أمن واستقرار اإلنترنت.

في  ALACفھل تنظر  الحالي. CWGإنھم یفحصون تلك المعاییر بالنسبة القتراح  --وھم 

 شكًرا. ھذا األمر أیضا؟

 

في وقت الحق الیوم أو غدا، وقالوا أن ھناك فجوة ضخمة  SSACومما ال شك فیھ، إذا جاء  أالن غرینبیرغ: 

على افتراض أننا علمنا  --مزعجة وأنھم قلقون حیال ذلك فسنأخذ ذلك في عین االعتبار، إذا 

أننا ال نستطیع أخذ ذلك في عین االعتبار ال استطیع ان ارى كیف  بذلك قبل أن نتخذ قرارنا.

لقد نظرنا إلى  أخذه في االعتبار.لذلك، نعم، سیكون حتما مثیرا للقلق. ICGتماما كما لم تستطع 

یحتاجون للقیام بواجبھم  SSACلكن  ونحن ال نعتقد بوجود مثل ھذه المشكلة. ذلك باھتمام.

 د أن أسمع عنھا.وإذا قرروا بوجود مشكلة، فاعتقد أنني أری الخاص.
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 المزید من األسئلة والتعلیقات؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. ممثل إسبانیا.

 

قامت بإجراء تقییم لالقتراح في تقریر  -- ALACأود أن أعرف ما إذا نظرت  شكًرا.  ممثل إسبانیا:

CCWG .ة سواء إن كنتم تفكر ون في ضمانات االستقاللی حول آلیة المراجعة المستقلة

الموجودة في صلب االقتراح، أو أحكام الوصول الموجودة فیھ، أو إنفاذ القرارات الصادرة عن 

 فھل أخذتم كل ذلك في عین االعتبار؟ اللوحة؟

 شكًرا.  

 

 بصراحة، ال. فنحن لم نركز كثیرا على المراجعة المستقلة.  أالن غرینبیرغ:

قة أن زمالئي سیدعمونني في ذلك، أن أعتقد أنني أستطیع أن أقول، مرة أخرى، مع بعض الث

 لدینا بعض المخاوف.

في الیوم السابق لماذا نعتقد أنھ من  CCWGوقد أثیرت ھذه القضیة في اجتماع مجلس 

المحتمل أن ثالثة أعضاء مستقلین من اللجنة یمكنھم اتخاذ قرار أفضل من األشخاص الذین 

لقد رأینا قرارات اللجنة، إذا  بعض القلق. یوجد بالتأكید نعینھم في المجلس، وھذا سؤال قیم.

فھذا یؤدي بنا إلى قلیل من  الجدیدة، حیث ال نتفق مع قرارات اللجنة. gTLDنظرتم الى عملیة 

 الخوف.

من جھة أخرى، بالنسبة لبعض األشیاء التي تتعلق بالمسائل التعاقدیة، كما تعلمون، وھذا ال 

المتعلقة بالتفویض، كما تعلمون، فلیس لدي أیة مشاكل  یتعلق بسیرورة المنظمة وإنما بالقرارات

 لشخص ما. TLDحقیقیة لوجوب إنفاذ منح 

؛ أن لجنة اعتباطیة ما قد تتخذ ICANN إنني قلق كثیرا بشأن القضایا الداخلیة المتعلقة بالـ

أن تتصرف، والتي قد ترضي بعض الناس ولكنھا قد ال  ICANNقرارا بشأن كیف ینبغي للـ 

 الضرورة لمصلحة المنظمة.تكون ب
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لكننا سنقوم بذلك  لذلك حن لدینا بعض المخاوف بشأن ذلك، لكننا لم نركز كثیر ا على ذلك.

 على األرجح في الجولة المقبلة من التعلیقات.

 

 ھل یوجد المزید من التعلیقات أو األسئلة؟ شكًرا. الرئیس شنایدر: 

  لدینا عشر دقائق أخرى.  

 .نعم، ممثل إیران  

 

ھل أنتم أو ھل أخذتم في عین االعتبار أن المراجعة یمكن أن  .ALAC سؤال آخر للـ نعم.  ممثل إیران:

تعمل بشكل أفضل في بعض األمور من الرفض الذي من شأنھ أن یعقد االترتیبات القانونیة 

لن ما ھو السبب الذي یجعل إثارة قضیة وطلب مراجعتھا، لماذا نعتقد أن المجلس  بشكل كبیر.

 یأخذ في االعتبار طلب المراجعة ومواصلة االعتراض على ذلك من دون أي أسباب؟

لذلك سؤالي ھو لماذا نعقد ھذا الوضع جدا من خالل العودة الى لجنة المراجعة ھذه، وھو 

 التكوین الذي یتمیز بھیاكل صعبة، والطریقة التي یتم بھا البث والربط، والرجوع إلى المحكمة؟

ما ھو السبب في أن یستمر المجلس في  وبإمكانھا أن تعمل. ل المراجعة؟لماذا ال تعم

 االعتراض على أي طلب مراجعة؟

 شكًرا.

 

كانت صریحة جدا لفترة طویلة، أو على األقل بعض أعضاء  ALACاإلجابة السریعة ھي أن   أالن غرینبیرغ:

ALAC.ن نستطیع القیام ونحن بحاجة أل ، في أن عملیة المراجعة الحالیة یجب أن تصلح

 بالمراجعة بناء على الجوھر، ولیس فقط بمتابعة اإلجراء.

فنحن لم ننظر في التفاصیل بالنسبة ألي  تفاصیل كیفیة عملھ، من الواضح أن التفاصیل مھمة.

، فنحن نبحث عن إجراءات خفیفة قدر CWGولكننا، تماما كما ھو الحال مع  شيء عظیم.

 كل بشكل معقول.اإلمكان والتي ستتناول المشا
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 لدینا شیریل. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

 شیریل النغدون أور، مرة أخرى، للتسجیل. شكًرا لك، توماس.  أور:-تشیریل النغدون

ربما تكون  المراجعة. --فقط بخصوص مسألة لجان المراجعة المستقلة، وبالفعل، التسویة 

أمر ما في إطار المساءلة والذي یسمح  من المھم أن یحدث اآلن التسویة ھي المصطلح األصح.

ببروز األشخاص الذین لیسوا قادرین على اظھار أنفسھم والجماعات المتضررة مادیا التي 

 لیست قادرة على أن تظھر نفسھا بالشكل المناسب.

لذلك توجد أشیاء قلیلة ینبغي علینا تنقیحھا، وأود أن أعتقد أنھ في أي مصلحة عامة، ینبغي أن 

ى ذلك باعتباره أمرا حیویا إلى حد ما؛ وأن من یحاول منا التصرف في مصلحة ینظر إل

المجتمع على نطاق أوسع ال یجب علیھ إظھار الضرر أو خطر وقوع ضرر إلجراء ھذه 

 العملیات.

 ، عندما نظرنا في تاریخ سالف لمراجعة المساءلة.ATRT1 اآلن، ھذا یعود مباشرة للـ

ح مسألة التكلیف الفردي، ناھیك عن غیرھا من التعدیالت التي وبالتالي فإن الحاجة إلى إصال

تخص االستقاللیة، من حیث وجود انتشار جغرافي أوسع، وقدرة صاحب المشروع على أن 

یختار لجنة واحدة، فكل ھذه األمور مھمة جدا من الناحیة اإلداریة، ولكني أؤید تماما تنفیذ ذلك 

ومن  جدیدات والمراجعات والتعدیالت، ألنھا مسألة فاعلیة.وتنفیذه اآلن في ھذه الدفعة من الت

 المحتمل ـن ھذا الوقت ھو أنسب وقت لتنفیذ ذلك أكثر من أي وقت آخر.

وھنا، سأضرب مثال إمكانیة أن یصبح أمر ما مشكلة بالنسبة  --ومن المقلق حول أي 

جعة وإصالح، ، ھو مراCWGوما بنتھ اآللیات مع عملیات  .IANA، بعد انتقال IANAلـ

لذلك أنا لست منزعجا من أن مفھوم التسویة  تعید لمرة واحدة على األقل، محاولة التحسین.

 واإلصالح لیس مبنیا بشكل جید. بل أعتقد أنھ بنیت بشكل جید.

انھ تقریبا ممارسة غریبة، على األقل في وقتي، وبالتأكید في بعض من وقتكم، وھي  --وھذا 

ألننا نتحدث كثیرا  .%0.0001تسیر بنسبة حدوث خطر قدرھا من جھودنا  %99.999أن 

عن كیف أننا، مع األحزمة والمشدات وكل أشكال الدعم األخرى، یمكن أن ندیر شیئا احتمال 

وقوعھ بعید جدا، و حتى لو كان مرجحا، فبناء المنظمة سیكون قد ھدم بالفعل قبل أن نستطیع 

 السیطرة على ذلك.
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إذا كنا ال نستطیع العمل في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین  مر.أعني، دعونا نواجھ األ

 بتوافق اآلراء، فإن كل ھذا تقریبا مجرد جدال.

 وأنا لست واحدا منھم. ولكن من المھم توفیر الراحة لبعض الناس.

ھل قمنا بما یكفي من التسویة  علینا ان نعیش مع خطر، ولكن علینا التقلیل من الخطر.

لتغییر وتوضیح  IRPھل نحن بحاجة إلى بعض قواعد  أنا أعتقد ھذا. لمعالجة؟واإلصالح وا

 بالتأكید. ذلك؟

 

 --أالن، ھل ترید  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

شيء واحد فقط لم نذكره حتى اآلن ووھو یتعلق بأحد المشاكل في العملیة الحالیة، ففي  أجل.  أالن غرینبیرغ:

وبالتالي، یمكن ألحد  دد فترة الوقت التي یمكم استغراقھا.بعض الحاالت ال یوجد حد زمني یح

ونحن حقا بحاجة إلى أن تكون قادرین على حل  األطراف یمكن أن یطیل األمور إلى األبد.

وھذا، كما أعتقد، یجب أن یمثل أحد المنتجات النھائیة لھذه  المشكالت والمضي قدما في الحیاة.

 العملیة.

 

وإذا كنت تقصد، على سبیل المثال، بعض حاالت بعض الحقول الجدیدة، كما سمعنا  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

بالفعل في وقت سابق، فھذا لیس أمرا صعب المنال لكنھ في الواقع یحدث اآلن، وقد یحتاج إلى 

 --فھمت  مع الشكر. تحسین.

 

 كنت أحاول أن أكون مھذبا وال أذكر األسماء.  أالن غرینبیرغ:
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 أنا ایضا.  الرئیس شنایدر:

 [ ضحك ]

 أولیفییھ.

 

 حسًنا. إنھ یعمل اآلن. ھل ھو أخضر؟ أولیفییھ كریبین لیبلوند: 

 .ALACأولیفییھ كریبین لیبلوند،   

 فقط لمشاركة إحدى الطرق التي نستعملھا لتحلیل جمیع األسئلة التي تطرأ على جدول أعمالنا.

ي متوازن ألصحاب المصلحة، ونعني ، بالطبع، أنصار مؤیدون جدا لنظام بیئALACنحن في 

 میزة على غیره من أصحاب المصلحة. -بمتوازن، أن ال یكون صاحب مصلحة لدیھ أكثر 

، فھذا ھو الحال في بعض األحیان بسبب قدر الوقت الذي ICANNوبالطبع في بیئة مثل 

 تستغرقھ جمیع ھذه العملیات.

الكثیر من التركیز على مساءلة موظفي ، فأنا أعلم أن ھناك ICANNحإذن بالنظر في مساءلة 

ICANN مساءلة مجلس ،ICANN ولكننا نتطلع أیضا إلى مساءلة المجتمعات ،ICANN 

 أنفسھم.

إذا كنا نخاطر بدعم أي حل أو أي مشروع من شأنھ أن یؤدي إلى عدم التوازن في واقع 

فھذا أمر لن ، ICANNالمساءلة، وبالتالي، وضع الكثیر من الطاقة في مجتمع معین في 

 كنا نرید لھذا أن یكون متوازنا عبر جمیع مصلحة. ندعمھ.

 شكًرا.  

 

أعتقد أن ھذه نقطة ھامة جدا أیضا أن یكون اخل المجتمع توازن في الطریقة التي یتم  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 بھا تقدیم جمیع أصحاب المصلحة للمساءلة في نھایة المطاف.

 ة أسئلة؟أی ھل ثمة تعلیقات أخرى؟  
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وھذا یقودني إلى المسألة النھائیة، ولكن كان ھناك طلب من  في الواقع، فإن وقتنا انتھى تقریبا.

GAC  لالستماع قلیال لرئیس واحد أو أكثر لمجموعة العمل ھذه التي أنشئت حدیثا أو التي

طئا، وإذا لم أكن مخ ستنشأ وھي مجموعة العمل عبر المجتمعات المعنیة بحوكمة اإلنترنت.

أولیفییھ، أنت واحد منھم، لدینا استراحة قصیرة جدا ولكن ربما یمكن أن تعطینا دقیقتین حول 

 المشاركة بھا. GACوضعكم الحالي وحول الطریقة التي سیمكن للـ

 شكًرا.

 

مع  ALACوفعال، فھذا ربما لیس جزءا من اجتماع  نعم، شكرا جزیال لك، السید الرئیس.  أولیفییھ كریبین لیبلوند:

GAC .ولكنھا مجرد جلسة ثانویة،فاصلة، إن أمكننا القول 

ربما ال، ألنھم مشغولون ربما في  ال ا أعرف ما إذا كان أي الرؤساء المشاركین في القاعة.

لذلك قمنا بإنشاء مجموعة العمل عبر المجتمعات لحوكمة اإلنترنت المعتمدة حالیا  مكان آخر.

على اعتماد مجموعة العمل عبر  SSACفق وا .ALAC، وGNSOو  ccNSOمن قبل 

ونحن في انتظار رد  المجتمعات ولكن لم یرسل أي شخص لمنصب الرئیس المشارك ھناك.

لتجعل الناس  GAC، حول ما إن كانت المجموعة ستكون مجموعة تھتم لھا GACمن 

 ینضمون لھا.

عبر المجتمعات، وھي في الوقت الحالي، أعتقد أن ھناك من یتابع رسمیا عمل مجموعة العمل 

 أتردد في قول أنھا عن ترینیداد ألنني أعتقد أنھا ربما تتابع ھذا بصفة فردیة. تریسي ھاكشاو.

فقط إلطالعكم على القلیل من التاریخ، قد أصدرت  --لكن مجموعة العمل عبر المجتمعات قد 

 .NETmundialى لـبالفعل تقریرا قبل أشھر قلیلة، العام الماضي، باعتباره وثیقة مساھمةعل

كان عاما جدا ولكنھ دعم إلى حد كبیر وجھات نظر ذلك المجتمع  كان ذلك تقریر توافق اآلراء.

 فیما یتعلق بنموذج أصحاب المصلحة، إلى آخره.

، WSIS+10ألما اآلن فھو یبحث عن مساھمات قمة  فكان ذلك أحد األشیاء التي ساھم فیھا.

إذن  .ICANNرنت الحالیة األخرى التي تجري خارج ویبحث في جمیع عملیات حوكمة اإلنت

التي  WSIS، الذي یتضمن منتدى قمة CSTD، الذي یتضمن عملیة IGFفذلك یشمل 

 أجریت قبل بضعة أسابیع.
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أنا لن أسرد القائمة الكاملة، ولكن كما تعلمون، فھو فضاء مزدحم للغایة بالنسبة لعدد المحافل 

 الموجودة في المكان.

ما إذا كان ینبغي علینا في الواقع أن نعمل بطریقة أكثر استباقیة إلصدار التقاریر،  ونحن نناقش

وإرسالھا لھذه العملیات الخارجیة أو إذا كان علینا في الواقع توفیر منصة  --واالنتقال إلى 

، الذین ھم عادة من یحضرون ICANNلمجتمعنا لیتمكن من حسم أمره وربما ترك موظفي 

 یعرفون وجھة نظر المجتمع حول ما یحدث ھناك. ICANNموظفو ھذه المحافل، ف

أجرینا باألمس منتدى مفتوحا  وھذا فقط لتذكیركم أننا نعمل بنشاط، وأننا سنصل إلى المبتغى.

 في القاعة الرئیسیة، وإذا فاتكم یمكنك مشاھدة تسجیلھ.

ل لنرى كیف سنتخذ لدینا اجتماع یوم األربعاء، على ما أعتقد، وھذا اجتماع مجموعة العم

خیارنا بشكل فعال بالنسبة للطریقة التي سنعمل بھا، وما إذا كنا سنصدر في الواقع تقاریر 

، كما ICANNاإلجماع الذي سیدخل في العملیات الخارجیة، واضعین في االعتبار أن موظفي 

بشكل  قلت، یتوفرون على دائرة مختصة في التعامل مع ھذا واضعین في االعتبار أننا نعمل

وثیق جدا معھم ألجل أن، أود أن أقول، لكي ال نخرج برأي مخالف و ونربك الناس من خارج 

من  ماذا یحدث ھناك؟ ، حسنا، المجتمع یقول شیئا والموظفون یقولو شیئا آخر.ICANNالـ

 الواضح أن علینا أن ننسق فیما بیننا.

 لذلك أنا مستعد لسماع أي سؤال یطرح.  

 

 یًدا عن المیكروفون][بع متحدث مجھول:

 

نعم، نحن نتابع نظام مجموعات العمل عبر المجتمعات، وھو نفس نوع من العضویة في   أولیفییھ كریبین لیبلوند:

 ICANNوعلى مساءلة  --مجموعات العمل عبر المجموعات التي تعمل في إشراف وعلى 

م تعیینھم من قبل مختلف إذن لدینا عدد قلیل من األعضاء الذین یت في أنھا مفتوحة للجمیع.

، ثم یمكن أیضا لجمیع المشاركین ACsواللجان االستشاریة  SOsالمنظمات الداعمة 

 االنضمام، وسنأخذ وجھة نظرھم في االعتبار، كما ھو واضح.
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 شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

اعة ونحن سوف تستأنف في الس أود أن أخبركم فقط بأن لدینا استراحة قھوة قصیرة جدا.

 ثانیة للسؤال لكل واحد، وھذا كل شيء. 30حتى  .11:00

 شكًرا جزیًال.  

 

ونعتقد أنھ بغض  ، فبالدنا مھتمة بالطبع.GACاألرجنتین تود المشاركة ومشاركة  شكًرا.  ممثل األرجنتین:

قد یجد في مجموعة العمل ھذه مساحة جیدة جدا  --النظر عن الموظفین، فالمجتمع قد یكون 

 أود فقط قول ذلك. عن نفسھا سواء كان ذلك من خالل وثائق أو من خالل منصة. للتعبیر

 شكًرا.

 

 ممثل إیران. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

ھل لدیكم  .IGFلقد نوقشت مسألة حوكمة اإلنترنت ألكثر من عشر سنوات في  شكرا، أولیفییھ.  ممثل إیران:

ألنكم ال  لقضیة، وإلى أین سیؤدي ذلك؟أي نھج مختلف لطریقة أفضل في سبیل معالجة ھذه ا

تریدون أن تتحدثوا وتتكلموا، وتتحدثوا وتتكلموا ثم ال تخرجون بأیة نتیجة، وال متابعة، وھلم 

 وأي نھج واحد، یجب أن تكون لھ فعالیة أنجع على ھذه المسألة. إذن فما ھي أھدافكم؟ جرا.

 شكًرا.  

 

 شكرا الختصارك، كافوس.  الرئیس شنایدر:

خر واحد ھو المملكة المتحدة، ومن ثم یمكننا أن أخذ استراحة القھوة ویمكنكم بعد ذلك اإلجابة آ

 والقھوة في أیدیكم.
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وبطبیعة الحال، فأنتم تتحدثون إلى الكثیر من  أود أن أقول فقط أنھا مبادرة مھمة جدا. شكًرا.  ممثل المملكة المتحدة:

تلك العملیات المتعددة األطراف ومتعددة أصحاب  الناس ھنا الذین یشاركون مباشرة في بعض

  حتى ابقوا قریبین منا. المصلحة.

بالنسبة لتمثیل المجموعة في بعض ھذه العملیات، اسمحوا لنا أن نعرف  ومجرد سؤال سریع.

كیف تفعلون ذلك ألن التنسیق مع البعثات، وغیرھا، بینما تطور مواقفھا التفاوضیة ومساھمات 

 ن موضع ترحیب كبیر.المجموعة سیكو

 شكًرا.  

 

وال أعتقد أننا لم نفكر أبدا في القیام بذلك  نعم، فنحن نقوم بطرح المساھمات داخل النظام.  أولیفییھ كریبین لیبلوند:

وھذا بالتأكید لیس من اختصاص منصب  والبدء في التفاوض مع البعثات، وھلم جرا.

 شكًرا. المجموعة.

مثیر لالھتمام، وأعتقد أنھ ینبغي لنا طرحھ ودفع مجموعة العمل  للرد على إیران، إنھ موضوع

 لمناقشتھ.

الذي  UNGAھناك قضایا أكثر إلحاحا في الوقت الراھن مع  .IGFنحن نتطلع إلى مستقبل 

تحدثنا یوم أمس على العدید من  حسنا، في غضون األشھر القلیلة المقبلة. --سیتم في نھایة 

قط من وضعھ على التقویم، وسیكون بالتأكید موضوعا جیدا للنظر المشاورات، وھذا یمكننا ف

 فیھ.

 

صباحا  11:00نلتقي في الساعة  ھذه إذن استراحة تناول القھوة. شكرا جزیال لك، أولیفییھ.  الرئیس شنایدر:

 .ccNSOبالضبط، أو نبذل جھدنا للعودة في الوقت بالضبط، ألنالقادم ھو 

 شكًرا.  

 

 القھوة ][ استراحة لتناول 
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 ccNSOمع  GACاجتماع 

  

تفضلوا  آسف لالستراحة قصیرة، ولكن علینا أن نجلس على مقاعدنا ونبدأ. مرحًبا بالجمیع.  الرئیس شنایدر:

 شكًرا. بالجلوس، رجاًء.

یمكنكم االستماع لنا بینما أنتم عائدون إلى  تبدأ الجلسة، لذا یرجى التفضل بالجلوس. حسًنا.

  .شكًرا مقاعدكم.

سیكون  ، وھو أیضا شيء نقوم بھ عادة، وسنقوم بھ ھذه المرة أیضا.ccNSOلدینا جلسة مع 

ولكن نحن  ھناك، أعتقد، عدد كبیر جدا من القضایا التي نحتاج مناقشتھا أو یمكن مناقشتھا.

على وجھ  IANAبشأن انتقال  ccNSOنستغل ھذه الفرصة، بالطبع، لتبادل األفكار مع 

إن أمكن لشخص  جى التفضل إلى مقاعدكم واسمحوا لنا أن نبدأ ھذه الجلسة.یر ---الخصوص و

 نعم، ممثل المملكة المتحدة، شكًرا لك. ما أن یسحب ھؤالء الناس من الیسار إلى الوسط.

 

  شكًرا لك، سیادة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

الوقت في كل جلسة حتى اآلن بشكل أنا ال أرید أن أعرقل بدایة الجلسة، ألننا استطعنا االلتزام ب

 وھذا راجع لك، وإلدارتك الفعالة للغایة. یستحق الثناء.

ولكني أردت فقط أن أقدم تقریرا عن اقتراح لتغییر موعد الجلسة الخاصة بطلبات المجتمع، 

وقد ذكرت في وقت سابق، أنھ من أجل توفیر الوقت لمناقشة  .3:00واالمقررة على الساعة 

CCWG فلدینا دخالء یشاركون في  ولكن ھذا ال یمكن حقا. .04:00ل إلى الساعة فستنق

 03:00لذلك یمكن أن نبقى إلى  قضایا طلبات المجتمع ومساھم من مجموعة طلبات المجتمع.

  لعقد الجاسة؟

وبینما أتحدث في المیكروفون، وباختصار، فقط لتذكیر الزمالء من الكومنولث، لدینا جلسة 

ھنا في ھذه  12:30صف ساعة أو نحو ذلك، في فترة الغداء على الساعة قصیرة، حوالي ن

الغرفة لكي یتسنى للزمالء الكومنولث مراجعة األحداث األخیرة والقادمة بسرعة وھذا لتذكیر 

 شكًرا. من الكومنولث. GACأعضاء 
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وسنستمر في الوقت  حكم.إذن أقترح أن نتبع اقترا نعم، أعلم ذلك. شكرًا جزیًال لك مارك.  الرئیس شنایدر:

وھذا یعني أنھ سیكون  لكننا لن ننقل جلسة العمل التي تقودھا إلى ما بعد االستراحة. اإلضافي.

إذن ساعة واحدة  .21و  19و  18على ثغرات  CCWGلدینا مزید من الوقت لمناقشة قضیة 

تابعة خالل ومن ثم لدینا استراحة قھوة وربما یكون من األفضل الم في فترة بعد الظھر.

  .21والثغرة  CCWGدقیقة حول  30وبعد ذلك ستستأنف لمدة  استراحة القھوة.

ولكن علینا أن نلتزم بالوقت الذي قررناه ھذا  وسوف تظل كذلك. .20لذلك لن یتم نقل الثغرة 

 شكرا لكم. ال أرى أیة تعلیقات. الصباح، إن كان ذلك ممكنا.

 .لقد ُسجل ھذا وكذلك ما یخص الكومنولث

 .ccNSOإذن نعود لبایرون بصفتھ رئیس   

 نعم، اسمح لي أن أعطیك الكلمة.  

 

 شكًرا جزیًال لك، توماس.  بایرون ھوالند:

حول استخدام  CWGأوال تحدیث بخصوص  یضمن جدول األعمال المقترح ثالثة عناصر.

 الفعل الیوم.على الرغم من أنني أعتقد أن بعض المناقشات قد جرت ب أسماء الدول واألقالیم.

لذلك، بدال من أن یمثل ذلك البند األول في جدول األعمال، فسوف ننقلھ إلى نھایة جدول 

األعمال إذا كان ھناك شرط للحصول على معلومات مستكملة أخرى أو إذا برزت أیة مشاكل 

 ذاك. CWGأو أفكار منذ آخر مرة منذ تدخل عضونا في 

بخصوص  CWGبعملیة صنع واتخاذ القرار فیما یتعلق وتعلق البند الثاني من جدول األعمال 

من  ccNSOأردنا فقط توفیر معلومات مستكملة عن ما یدور بمجتمع  .IANAإشراف انتقال 

 .GACونحن حریصون جدا أن نفھم ماھیة عملیة صنع القرار في  حیث عملیة صنع القرار.

 .CCWGكملة حول ، معلومات مستCCWGثم، أخیرا، سیقدم بیكي بور، وھو عضو في 

إذن، بذلك، إذا كان ذلك مناسبا، سأبدأ بمعلومات مستكملة حول الطریقة التي تعتزم بھا 

ccNSO  العمل من أجل اتخاذ قرار بشأن اقتراحCWG. 
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لنمثل الكیان الذي یحضر المقترح إلى  ICANN، تم تكلیفنا من قبل ccNSOونحن، بصفتنا 

ھو من تم تكلیفھ بتحمل مسؤولیة اتخاذ  --كون سی ccNSOومجلس  الواسع. ccTLDمجتمع 

 .CWGقرار لدعم أو عدم دعم اقتراح 

، وھي مجموعة عضویة ccNSOوأنا أطرح ذلك ألن ھناك فرقا ھاما ھنا یتمثل في أن 

نحن  في العالم، ولكن ال تمثلھم كلھم بالتأكید. ccTLDتطوعیة، تمثل أغلبیة كبیرة من مدیري 

من أسماء نطاقات  %70وما یقرب من  ccTLDوع مدیري من مجم %60نمثل حوالي 

ccTLD .تحت اإلدارة 

 كلھا حتما. ccTLDوھذه أغلبیة كبیرة، ولكنھا ال تمثل 

ویتمحور جزء من مسؤولیة رعایة ھذه القضیة من خالل مجتمعنا على التأكد من أننا أشركنا 

 أم ال. ccNSOعضویة بغض النظر عما إذا كانوا یتمتعون ب ccTLDجمیع مشغلي ومدیري 

بالنسبة ألولئك الذین یرغبون في  وأرید فقط أن أبلغكم بأنني أعتقد أننا قمنا بذلك بشكل رائع.

 ccNSOاالطالع على توعیتنا وجھودنا في اإلشراك، فقد تمت فھرستھا كلھا على موقع ویب 

  ھا.لذلك ال تترددوا في إلقاء نظرة علی في تسعة صفحات تزخر بأنشطة اإلشراك.

 وقد قاموا بجھودھم الخاصة في التوعیة والتثقیف. المنظمات اإلقلیمیة. -- CCعملنا أیضا مع 

ولقد عملنا جنبا إلى جنب معھم للتأكد من أن الرسالة، والمعلومات، والتثقیف قد تخلل مجتمع 

ccTLD .ویسعدني أن أبلغكم بأنني أعتقد أننا قمنا بعمل جید جدا بذلك الخصوص  بأكملھ

  بالتعاون مع شركائنا من المنظمات اإلقلیمیة.

ویمكن  في الحقیقة، یمكنني القول أن أي شخص ال یشارك في ھذا اآلن فھو على علم بھ حتما.

  أن تقود الحصان إلى الماء، لكننا ال نستطیع إرغامھ على الشرب.

ما، ننظر  ، بطریقةccNSOمن حیث كیفیة الوصول إلى القرار نفسھ، فنحن، بصفتنا مجلس 

مساء، بعد  5:00اجتماع مجلسنا سیعقد یوم األربعاء في تمام الساعة  إلى ھذا على أنھ قراران.

یومین كاملین من اجتماعات الفئات المستھدفة، الیوم وغدا، والتي تنقسم إلى ست جلسات 

من المستوى العالي إلى التحدیدي  CCWGوالقضایا ذات الصلة بالـ CWGمنفصلة حول 

و، بینما نخوض في ھذه العملیة،  لقضایا المثیرة للقلق ثم إلى الصالت والعمومیات.إلى ا

أستطیع القول أن مجرد تتویج في ھذه المرحلة لعملیة أوسع نطاقا، بعد مضي أربعة اجتماعات 

ICANN  التي استحقت المجھودات المبذولة فیھا والعمل الذي أجري بین الدورات، نتوفر
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األخیرین للمجتمع، سواء أولئك الموجودون في الغرفة أولئك الموجودون على ھذین الیومین 

  على شبكة اإلنترنت، للتعریف بأفكارھم.

فأول قرار ھو ھل نتوفر على معلومات كافیة إلصدار ھذا  وسیحدث أمران في اجتماع مجلسنا.

وسنقوم بذلك على  ھل یدعم االقتراح أم ال؟ ثم، الثاني، ماذا سیكون ھذا القرار؟ القرار فعال؟

  .5:00مدى اجتماع مجلسنا یوم األربعاء في تمام الساعة 

یمكنني القول في ھذه المرحلة أننا متفائلون  وھذا كما نتصوره أساسا. إذن تلك ھي مھمتنا.

بحذر بأننا سنتمكن من الموافقة علیھ، وما دام لدینا یومان من االجتماعات فأنا ال أرید أن أحرق 

ولكن معظم  الوقت الراھن نالحظ عددا من األشیاء البسیطة المثیرة لإلزعاج. في العملیة.

نفسھ قام بقدر مدھش  CWGوبالتأكید، فإن  القضایا الموضوعیة تبدو موجھة بشكل معقول.

ویمكننا أن  وأعتقد أیضا أنھ قد عاش حقا عملیة وضع السیاسات من أسفل إلى أعلى. من العمل.

أنھ وضع االقتراح األول في دیسمبر والذي أفاد بخصوصھ المجتمع  نرى ذلك من خالل حقیقة

للبدایة وقام بعمل شجاع لینصدر االقتراح  CWGوعاد  أنھ یحتوى على بعض التحدیات.

 الثاني الذي یعكس إلى حد كبیر من مساھمات المجتمع حول االقتراح األول.

والذي كان أكثر من القدر الذي للعمل الشاق الذي بذلوه،  CCWGأود أیضا أن أشكر أعضاء 

  كانوا مكلفین بھ، وأنا متأكد من ذلك.

ولكننا مھتمون جدا أیضا  عملیة صنع القرار في الیومین المقبلین. ccNSOإذن ھكذا یرى 

التوصل إلى استنتاج و / أو اتخاذ قرار بھذا الخصوص بصفتھا  GACلسماع كیف تعتزم 

 واحدة من منظمات المیثاق أخرى.

 

بل  GACوھذا ال یعني فقط أعضاء  --قبل أن أعطي الكلمة لكم جمیعا  شكًرا لك، بایرون.  ئیس شنایدر:الر

ولقد  أیضا وغیر األعضاء، أود تقدیم تحدیث سریع على حول وضعنا اآلن. ccNSOأعضاء 

ولقد بدأنا  صباح الغد. CWGسیكون لدینا ثغرة أخرى حول  بدأنا في مناقشة ھذا یوم االحد.

 GACصیاغة النص الذي لن یمثل جزءا مباشرا من البیان ألن البیان یعتبر مشورة تقدمھا في 

في حین، من المفترض أننا سنقدم جوابا إلى مجموعة العمل ھذه المرة، وھو شیئ  للمجلس.

ولقد عقدنا أول اجتماع عمل غیر رسمي ظھر امس حول  مختلف على المستوى اإلجرائي.

ك لدینا مسودة مشروع النص الذي سوف نناقشھ، ثم نأمل أن نوافق لذل مسودة مشروع النص.

 على ذلك قبل لیلة الغد.



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس ایرس 

 

  86من  58صفحة 

 

بالطبع، فواحدة من القضایا الرئیسیة ھي اعتماد  --ولكن أیضا  ولن أخوض في التفاصیل.

وحتى اآلن فقد كانت المناقشات بناءة للغایة بشأن اقتراح  .CCWGللـ CWGاقتراح 

CWG. 

 لیلة الغد. CWGنتوصل إلى رد على  لذلك، نأمل أن  

 شكًرا لك، ممثل إیران. أیة أسئلة؟ ھل ھناك أي تعلیقات؟ الكلمة لكم.  

 

أعتقد أن لدي تعلیقا واحد وربما سؤاال واحد أو ربما جزئین من سؤال  شكرًا السید الرئیس.  ممثل إیران:

  واحد.

 .CWGع إجابة إیجابیة حول عمل التعلیق ھو أنھ من المھم جدا والضروري أن نعطي للمجتم

وأنا ال أعتقد أنھ ینبغي علینا الخلط بین  وقد تم ذلك على نطاق واسع جدا، وبشكل صحیح.

 ولذا فإنني سوف أعلق. .CWGالتي ستناقش وسیرد علیھا مع  CCWGتدابیر المساءلة في 

 CWGمقترحات  بإعادة النظر في ICGفیما یتعلق بھذه القضیة، وأنا واثق تماما من تكلیف 

 ووضعھا في اقتراح مشترك بین ثالثة مجتمعات وإرسالھا للتعلیقات العامة.

إذا كان سیكون ھناك أي تعلیق على اقتراح متكامل أو موحد من ثالث المجتمعات، فال تزال 

إجراءات  ICGوالناس یردون على ذلك، ولدى  ھذه الفرصة متاحة، إلحالتھا للتعلیق العام.

 إذن ھذا ھو التعلیق. ة التعامل مع تلك التعلیقات.داخلیة لكیفی

نطاقات  -آسف،  - ccNSOالسؤال ھو أن التوعیة والطریقة بالنسبة للـ والسؤال اآلن.

ccTLD  التي لیست أعضاء فيccNSO. .وھذا أمر مھم جدا في ھذه المرحلة االنتقالیة 

ن آلیة االستئنافلن تغطي الذي یذكر أ CWGمن تقریر  107والثاني ھو تعلیق في الفقرة 

وإعادة تفویضھا، وھي اآللیة التي سیتم تطویرھا من  ccTLDالقضایا المتعلقة بتفویض تلك الـ

أود أن أعرف ما إذا كان ھناك أي أفكار معینة  لما بعد المرحلة االنتقالیة. ccTLDقبل مجتمع 

المرحلة االنتقالیة خارج حول الكیفیة التي سیتم وضع ھذه اآللیة في ما بعد في  ccNSOحول 

 إذا كنتم تستطیعون الرد فسیكون ذلك جیدا لحد اآلن. ھذا مجرد سؤال فقط. .CWGاقتراح 

 شكًرا. ألن ذلك ذكر عدة مرات في التقریر. وإن لم یمكنكم ذلك، فأنا أطرح السؤال فقط.
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 للرد على ھذا. ربما نعطي بایرون أو شخص آخر فرصة شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 

لكن الجواب العام ھو أن ذلك تحدد من  ال توجد إجابة محددة في الوقت الحالي. بالتأكید.  بایرون ھوالند:

یرى بوضوح أن ھذا ھو  ccNSOألن  عن قصد ووعي بالتأكید. CWGاختصاص 

ي، وبالتال اختصاص مجتمع مدراء رمز البلد ومجتمعات اإلنترنت داخل كل رموز البالد ھذه.

قضایا أخرى حول  --فعملیة وضع السیاسات حول التفویض، إعادة التفویض والقضایا حول 

في وقت الحق وبناء  ccNSOھذین سیحدث في عملیة وضع سیاسات تسیرھا على األرجح الـ

 على عمل مجموعة عمل إطار التفسیر.

علینا أن نحضر بعد لذلك فنحن نرى بالتأكید أنھ بصفتنا كیان العمل الرئیسي التالي یتعین 

CWG  وبعد أن یتم االنتھاء من أعمالCCWG. 

 

  أیة أسئلة أخرى أو تعلیقات من القاعة؟ شكًرا جزیًال.  الرئیس شنایدر:

 

لذلك، إذا لم تكن ھناك أیة تعلیقات أخرى أو أسئلة على ذلك، فربما یمكن أن ننتقل إلى البند   بایرون ھوالند:

یبدو وكأنھم یقومون  -أنھا ستتوجھ إلى  یكي بور، ھل أنت ھنا؟ب الثالث من جدول األعمال.

 بأعمال البناء وراءنا.

 

 انھا في القاعة وراءنا. متحدث مجھول: 

 

 لألسف، یبدو أن بیكي غیر موجود.  بایرون ھوالند:

الذین یمكن  CCWGأو من  ccNSOأو عضو آخر من  - CCWGھناك عضو آخر من 

لیس عضوا فقط، وإنما ھو  ماتیو؟ --أو  --یجب علینا  أعتذر عن ذلك.ال.  أن یقدمو لنا تحدیثا؟

 رئیس مشارك!
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نعم، أنت، ماثیو، نحن  نعم، ماتیو. لم أكن قد رأیتھ من محیطي المباشر. شكًرا لك، فادي.

 نتحدث معك.

 

 ھل یمكنك أن تتفضل بتوضیح السؤال؟ شكرًا جزیًال لك سیدي الرئیس.  ماثیو ویل:

 

لقد ركز على توفیر التحدیث من وجھة نظر مدیر رمز البلد حول المرحلة التي وصلنا  نعم.  ند:بایرون ھوال

 إلیھا والشكل الذي تبدو علیھ العملیة.

 --أعرف أن ھذا 

 

 مضي العملیة قدما؟  ماثیو ویل:

 

 --ج وكیف انھا حالة مرنة في الوقت الراھن فقط بخصوص النماذ نعم، مضي العملیة قدما.  بایرون ھوالند:

 حسنا، في حالتكم، وكیف یرى الرؤساء المشاركون ومشغلو رمز البلد أن العملیة تمضي قدما.

 

لقد تلقینا مبادئ توجیھیة  .ccTLDنحن نركز جدا على منظور عضویة  إذن ھناك أمران.  ماثیو ویل:

ینبغي أال  ccTLDعلى حقیقة أن مسألة تفویض وإلغاء  ccNSOواضحة جدا من مجلس 

وقد تلقینا  ھذا ھو الحال في مشروع مسودة المقترحات األولیة. .CCWGتضمنھا تقریر ی

على المقترحات  ccTLDsتفید بأن التأثیر على  ccNSOأیضا توضیحا لتوقعات مجلس 

 التي تم طرحھا ینبغي توضیحھا بجالء قدر اإلمكان.

قام خالل ھذا األسبوع ھنا في سنبدأ مناقشتھ في الدورات التي ت -ونعتقد أن ھذا األمر سنبدأ 

 ccTLDsعلى  CCWGبوینس آیرس لتسلیط الضوء على كیفیة تأثیر مقترحات مساءلة 

 .ICANNعلى أساس یومي في عالقتھا مع 
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لمسودة  CCWGومن ثم فإن العملیة التي ستجرى ھي تنقیح  وذلك بالتأكید سیھیكل ھذا األمر.

رضھا للتعلیق العام على األرجح في نھایة یولیو سوف نع --تقریر ثان، والتي سنقوم بعرضھا 

 یوما ھذه المرة. 40لمدة 

ومن ثم فإن عملیة وضع اللمسات األخیرة على المقترح من المتوقع أن تجرى في الوقت 

 .ccNSOالمناسب لموافقة 

 --ھل انا 

 

 شكًرا لك ماثیو.  بایرون ھوالند:

من حیث صلتھ ربما بمدراء رمز  CCWGھل ھناك أي أسئلة لماتیو حول العملیة وعمل 

 البلد، ولیس مجرد سؤال عام؟

 

الخاصة، ولكن ال یجب أن تقتصر فقط على قضایا  --ھذه ھي الفرصة لطرح األسئلة التي   الرئیس شنایدر:

ccTLD. .لذلك استغلوھا من فضلكم  

 السؤال الذي یتعین طرحھ، -- ccNSOوإال فإن موضوعا آخر سیطرح وھو كیف سیقوم 

وعلى ھذا التطور السلس لما یجري  CWGأن تعمل على بناء على اقتراح  ccNSOكیف لـ

ألن ھذا، بطبیعة  --كیف ستقومون  اآلن من أجل التوصل إلى استنتاج بشأن ھذا في دبلن؟

، فكیف من المفترض علینا التعامل مع ما یجري، ومع التغیرات، GACالحال، تحد آخر للـ

وھذا،  --كیف یمكنكم التنبؤ  وأیضا بعد ذلك، ماھي النتیجة المتوقعة؟ وكیف نشكل مناقشاتنا؟

بالطبع، تكھنات عن كیفیة سیر األمور، ولكن أنا متأكد من أن لدیكم بعض الخطط حول كیفیة 

 .CCWGحول عمل  ccNSOإدارة النقاش في 

 لدینا سؤال أو تعلیق من إیران.  

 

وفي الواقع، ال أوجھھا لماتیو بصفتھ الرئیس  .ccNSOعامة للـأسئلة  شكرًا السید الرئیس.  ممثل إیران:

 .CCWGالمشارك للـ
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بحاجة إلى تمكین المجتمع فیما یتعلق بالمجاالت الستة  ccNSOوالسؤال ھو كیف ترى أن 

المدرجة في الالئحة، أي المیزانیة، والخطة االستراتیجیة، وإزالة المجلس، وآلیات الفردیة 

إلى اتباع نھج عضویة، وما إذا كانت األھداف ممكنة التحقیق دون االعتماد والتذكیر، والحاجة 

، ما ھو رد فعلك ccNSOفقط من وجھة نظر الـ على اآللیات المعقدة للغایة لنھج العضویة.

 وكیف ترى ذلك؟

 شكًرا.  

 

جدا، فنحن قد في ھذا الوقت من الزمن، وأنا ال أسعى للھروب من ھذا السؤال الموضوعي   بایرون ھوالند:

وھذه األسئلة بالذات ستمثل أنواع األسئلة  بدأنا للتو یومي اجتماعات الفئات المستھدفة الیوم.

التي سنناقشھا خالل الیومین المقبلین، وأنا ال أعتقد في ھذه المرحلة أنھ سیكون من المناسب 

مئنا، فتلك ھي ولكن كن مط بالنسبة لي بصفتي رئیسا التحیز لنوع ما حسب آرائي الشخصیة.

كل أنواع األسئلة التي نطرحھا على أنفسنا، والتي سوف تناقشھا بالتفصیل خالل الیومین 

 المقبلین، وكذلك في الفترة بین ھذا االجتماع واجتماع ودبلن.

، CCWGو CWGوبالعودة إلى سؤالك األصلي، الذي كان یدور في الغالب حول الربط بین 

و لكني ال أتحدث  ccNSOت من قبل أبلغ ما حسب باسمي، تكلمأ فأنا أخرى،وومرة  --أعتقد 

ھناك مستوى نسبي من الراحة بأن كل واحد یتوقف على اآلخر،  عن أي فرد آخر غیر نفسي.

سیتم في وقت الحق،  CCWGمدركین على أن عمل  CWGوأننا مستعدون للتعامل مع 

أو نتائجھ  CWGا یعني أن عمل ونحن إما أن تكون مرتاحین وداعمین لذلك في المستقبل، مم

وفي ھذه المرحلة فنحن على استعداد لدعم االقتراح في ھذا  ستستمر، أو ال نكون كذلك.

 االجتماع أو ال، بغض النظر عن الطوارئ.

 في ھذه المرحلة. 1نحن مرتاحون لما یحدث على المسار رقم 

 

 ممثل النرویج سیتدخل. شكًرا.  الرئیس شنایدر:
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المشارك، CCWG أعتقد أنني سأغتنم ھذه الفرصة لطرح سؤال على رئیس  شكًرا.  ج:ممثل النروی

ویمكنك بالطبع أن تتخذ وجھة نظر  بخصوص النظرة العامة حول التبعیات، إذا كان ممكنا.

CC.إذا أردت ذلك ، 

ھل تعتقد أن ھناك أي شيء في األیام  تعمل بوتیرة سریعة جدا اآلن. CCWGأن  -ھل تعتقد 

في األسبوع الماضي، وربما األیام األخیرة، یمكنني القول، یجعل األمر أكثر  --ضیة الما

من الصعب أن تتبع  ؟CCWG، للـCWGولیس  - CCصعوبة لتلبیة التبعیات التي وضعتھا 

وھو أمر حاسم أیضا بالنسبة لرسالتنا  .GACوكما قلت، فھذا أمر نناقشھ في  ذلك من الخارج.

 .CWGالنھائیة للـ

 ًرا.شك

 

أعتقد أنھ من المھم أن نسجل ذلك في المحضر،  شكرا جزیال لك، ممثل الدنمارك، لھذا السؤال.  ماثیو ویل:

كما قلت، وقد كنت محقا، فإن بعض المناقشات داخل  في الواقع، لیكون معلوما للجمیع.

تتحرك بسرعة اآلن، ولكن  --مجموعة العمل عبر المجتمعات حول المساءلة سائرة 

الحیات التي ذكرناھا، وبالتالي المتطلبات التي یجب أن تكون متطابقة لتدعم اقتراحات الص

 ، ال تزال مستقرة.CWGإشراف 

ألننا محظوظون بما  CWGوبقدر ما تتحرك األمور، فتقییمي أن ھذا ال یزال یلبي توقعات 

تطلبات المتعلقة فیھ الكفایة التخاذ نھج قائم على شرط، والمناقشات التي تجري ال تفي بالم

 بكیفیة تنفیذھا.

مستوى الثقة بأن ھذا ما یحدث في كل  --إذن فھذا قد یؤثر على ھوامش بعض أشكال الثقة 

ویمكن أن تحدث بعض الحاالت االستثنائیة، لكن المتطلبات الزالت ھنا وھي لم  شيء دائما.

ال یزال  CWGت لذلك فمستوى ثقتنا بأننا نلبي توقعا تتعرض للتحدي من قبل أي شخص.

وأعتقد أنھ من المھم بالنسبة للجمیع أن یعرفوا في ھذه المرحلة في ھذا االجتماع  مرتفعا جدا.

 للنظر فیھا. CWGفي بوینس آیرس موعد رفع مقترحات إشراف 
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، ویمكنكم طرح األسئلة حول ذلك لكن CCWGوبالطبع فماتیو ھو الرئیس المشارك للـ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أو روابط  ccNSOنا نحاول اغتنام الفرصة للتركیز على جوانب معینة من العمل في دعو

ccTLDs.ولكنھا لیست  ، إن أمكن، ألن لدینا فرصة أخرى لالستفادة من رئیسین غدا

إجباریة، ولكن دعونا نحاول االستفادة بقدر المستطاع من وجود بایرون وأعضاء آخرین من 

ccNSO. 

 أسئلة أخرى؟ ھل ھناك تعلیقات أو  

 نعم، ھولندا. -في الواقع   

 

 شكًرا لك، توماس. شكًرا، السید الرئیس.  ممثل ھولندا:

یمكن أن تكون ممثلة في  ccNSOأن الـ ---حول  ccNSOكان سؤالي شعور أعم داخل الـ

وما أفھمھ  مرة أخرى، في إحدى الصالحیات من صالحیات المجتمع. آسف. -- IANAما بعد 

 یؤیدون عضویة المنظمة. ccTLDا من مدیراء ھو أن كثیر

 --كما تعلمون   

  --- 

...لنقل الموانع التباع نموذج یعد غریبا نوعا ما من الناحیة الثقافیة والقانونیة أیضا، بالنسبة لنا 

 على األقل، أي لھولندا، لیتم تطبیقھ على الشركة التي تعمل من أجل المصلحة العامة.

 ccNSOإذا كان لدیكم بعض األفكار األولیة حول الشكل الذي ترى بھ الـ لذلك أنا أتساءل عما

 دورھا في ھذا النوع من الھیئة المشرفة المزمع اعتماده والذي ال یزال ھدفا متحركا.

 شكًرا.

 

لذلك فمن المبكر جدا  كما قال بایرون فالنقاش حول ھذا األمر سیبدأ اعتبارا من ظھر الیوم.  ماثیو ویل:

ومع ذلك، بناء على ردود الفعل التي  في ھذا االجتماع. ccNSOفي موضوع الـالخوض 

أعضاء  ، في الواقع.ccTLDمدراء  -- ccTLDمن أعضاء  CCWGتلقیناھا بصفتنا 
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 ccTLDبین مجتمع  --كانت ھناك وجھات نظر مختلفة بشأن  لیسوا أعضاء. ccNSOالـ

ي الذي تم استبعاده اآلن ھو استقطاب وجھات والنموذج المرجع فیما یتعلق بالنموذج التنفیذي.

لكن مبدأ وجود صالحیات المشاركة ھذه لممارسة ھذه  .ccTLDنظر مختلفة من مجتمع 

لذلك فقد كان ذلك یتعلق أكثر بتنفیذ النموذج  الصالحیة ال یبدو أنھ یستقطب أي اعتراض.

نوع في وجھات النظر، وقد تم المرجعي مع إنشاء ھذه الجمعیات الفردیة حیث تم التعبیر عن الت

 لذلك فھذه ھي المراجعة التي قمنا بھا من التعلیقات العامة. استبعاد ھذا اآلن.

 

حتى  ccTLDوربما كان ھذا أقرب طریقة للحصول على ما یفیدنا حول ما توصل إلیھ مجتمع   بایرون ھوالند:

ألكون  یخص المساءلة اآلن. اآلن ألننا، كما قلت، سنبدأ ھذا النقاش في القریب فعال، فیما

بیث أننا  ccTLDs، إلى حد ما، ھي األقرب إلى قلب IANAصریحا، فالمناقشات المتعلقة بـ

ونحن اآلن، إلى حد ما، سنبدأ مناقشاتنا  خصصنا لھا كل الوقت واالھتمام والجھود حتى اآلن.

 .CCWGحول األعمال المتعلقة بـ ccNSOعلى مستوى 

 

 ا.شكًر  الرئیس شنایدر:

 ھل توجد تعلیقات أو أسئلة أخرى؟

كیف  --حول كیف یمكن لھذا  ccNSOمن  GACیمكنكم أیضا بالطبع أن تسألول أعضاء 

لذلك ینبغي أن یكون لنا  ینبغي علینا أو كیف نفكر في التعامل مع ھذه القضایا واألسئلة.

 طریقتان في التواصل، ولیس طریقة واحدة.

 نعم، اندونیسیا.  

 

 --، ھل ھناك أي موضوعات ساخنة في نقل الccNSOأرید أن أسأل  -توم، أنا فقط أسأل   ونیسیا:ممثل إند

 --التي تھتم بـ  ccTLDألنھ في كل بلد، لدینا منظمات  ؟ccTLD المتعلق ب IANAنقل 

 ، على سبیل المثال.ID. حسنا، اندونیسیا، تھتم بـ
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تشكل مشكلة كبیرة عندما یتم نقل  اآلن، ما ھو نوع األنشطة، من أنشطتھا التي یمكن أن

IANAنحن، كحكومة، أن نقلق إزاءھا  --أعني، ھل ھناك أي أمور خاصة ینبغي لنا  ؟

 في بالدنا؟ ccTLDبخصوص عملیة 

 شكًرا.  

 

جید أنك قد غیرت السؤال قلیال في نھایة األمر للسؤال عن األمور التي یجب أن تقلق بشأنھا   بایرون ھوالند:

إذن فاألمر ال یتعلق بما نظنھ نحن  ھل ذلك صحیح؟ إن كنت قد فھمت كما یجب.الحكومات، 

أنا  --لھذا السبب أنا فقط  إنھما مسألتان مختلفتان. مشكلة بل بما تجد فیھ الحكومات مشكلة.

 أحاول فقط توضیح المسألة.

حتمل أن من حیث األمور التي ترغب الحكومات في االھتمام بھا، فأنتم تعلمون أنھا من الم

تحوم حول المشاكل، كما تعلمون، حول التحدیات التي تشق طریقھم خالل عملیة فریق 

ومن الحاالت االستثنائیة في نھایة المرحلة ھي حین نجد أن شیئا  .IANAالمراجعة الوظیفیة لـ

أعني،  أو نستعمل عملیات ال یمكنھا حل المشكل في النھایة. --ما حدث وأوصلنا إلى أن نضع 

 رض أن تلك ھي أنواع القضایا التي على الحكومات أن تكون مھتمة بھا.یفت

أنا ال یمكنني بالتأكید أن أبدأ في  إنھ سؤال صعب بالنسبة لي ألرد علیھ. --أعني، أجد أنني في 

ولكن قضایا نھایة المرحلة ھي محور االھتمام  التفكیر في ما قد تھتم بھ الحكومات المختلفة.

ھذا ھو  قضایا لجنة خدمة العمالء، أو ما شابھ، وھي القضایا العملیة فعال. على األرجح مقابل

إذا كنتم تریدون أن تعیروا االھتمام ألمر ما، فھذا ما یجب على حكوماتكم االھتمام  اعتقادي.

 بھ.

 

 ھل یمكنني االستمرار قلیال؟  ممثل إندونیسیا:

لجذر، ھي أحد الخوادم الجذریة المعینة وضعنا أیضا ما یسمى بمرآة خادم الجذر، ومرآة خادم ا

ھل ستتأثر بطریقة  في البالد التي تھتم بھا منظمتنا الخاصة، كما تعلمون، للتحقق من الخوادم.

 أو بأخرى بالنقل؟
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 أنا ال أعتقد ذلك نھائیا، ولكن ال أرید جعل ھذا التعلیق أمرا قاطعا. --لیس على حد علمي، انھا   بایرون ھوالند:

 التأكید، على حد علمي، ال.ولكن ب

ھذا سؤال محدد جدا بحیث أردت أن أشرك اآلخرین ألعطیكم إجابة شافیة، ولكن فھمي في ھذه 

 المرحلة بالتأكید ھو ال.

 

 أسئلة أخرى؟ شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ھل ھناك أي تعلیقات؟  

الھتمام من جانب ھناك مسألة أخرى تھم بعض ا --إذا لم یكن ھذا ھو الحال، فأنا أفھم أن 

ccNSO  لمعرفة رأيGAC. .لذلك اسمحوا لي أعطي الكلمة لك، بایرون 

 

 شكًرا لك، توماس. شكًرا. نعم.  بایرون ھوالند:

 شكًرا. نعم، شكرا لك، ماثیو، لحضورك واستجابتك.

السؤال المطروح، والذي لم یبرز إال مؤخرا، خالل الیوم األخیر ربما، والذي یثیر اھتمام 

 GACإلى وجود دراسة استقصائیة تم إجراؤھا أو ال زالت تجرى بین أعضاء  CCع مجتم

كما تعلمون، ھذا أمر قد نوقش في  مع الحكومات المحلیة. ccTLDsفیما یتعلق بالعالقة بین 

لذلك  .ccTLDsاجتماع لوس أنجلس حول بعض التفاصیل الخاصة بالتشریعات الوطنیة و

تقصاء الذي سیتم وإذا كان ھناك معلومات یمكن مشاركتھا بعد نحن نود معرفة طبیعة ھذا االس

 ولكننا مھتمون أكثر ربما یھتم بأصل نشأتھا. ذلك.

 

أحدھا ھو النقاش الذي  قبل أن أعطي الكلمة لجیما من اسبانیا، فھناك عدة أصول لھذا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

وآخر ھو  .ICANNض الناس من أجریناه، والذي كان عبارة عن مناقشة غیر رسمیة مع بع

مجموعة عمل المناطق المھمشة التي تتعامل مع القضایا التي تكتسي أھمیة خاصة بالنسبة 

وأحد القضایا التي تطرح على الدوام  للبلدان النامیة والبلدان األخرى ذات االحتیاجات الخاصة.

قد یكون من المفید والتي  ccTLDھي وجود نماذج مختلفة للعالقة بین الحكومات ومدراء 
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الحصول على المزید من المعلومات بشأنھا فیما یخص بناء القدرات حول ماھیة ھذه النماذج 

ولكن للمزید من التفاصیل، اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لجیما، من  المختلفة، وھلم جرا.

 فضلكم.

 

نعرف اآلن أنھ ال یوجد مقاس واحد  نحن نعم، ھذه بالضبط ھي الفكرة وراء االستقصاء. شكًرا.  جیما كامبیلوس:

 .ccTLDsیناسب الجمیع، وأن ھناك نماذج أو مخططات مختلفة للعالقة بین الحكومات و 

ونود جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل جمعھا تقدیمھا للبلدان التي یمكن أن تقدر 

ت حول كیفیة تحسین التعلم من تجارب البلدان األخرى أو ربما یمكن أن تجد بعض التوجیھا

 في بلدانھم. ccTLDعالقاتھم مع مدراء 

 GACوأعضاء  سنقوم بجمع اإلجابات. أرسلنا االستقصاء مؤخرا. --لذلك نحن في مرحلة 

 لكننا نشجعھم على التجاوب مع االستقصاء. لیسوا مجبرین على التجاوب مع االستقصاء.

 ت.ستكون ھناك فترة طویلة كافیة لجمع تلك المعلوما  

 و مساعدتھم في تحلیل المادة بمجرد أن نجمعھا. ccNSOسنسعى ایضا لمعرفة وجھات نظر 

ونحن نعتقد أیضا أن ھذه المعلومات یمكن أن تغذي إحدى القضایا التي یمكن أن تظھر في 

جدول أعمال االجتماع الحكومي الرفیع المستوى المقبل الذي سیعقد في مراكش العام المقبل 

ي أفریقیا، وأعتقد أن الكثیر من الحكومات القادمة إلى االجتماع قد تكون مھتمة ألنھ سیجرى ف

للحصول على ھذه المعلومات، وتبادل وجھات النظر مع الحكومات األخرى، وكذلك مع ممثلي 

ccTLD. 

 

دة أي مساع ccNSOھذا یساعدنا بالتأكید على فھم، وأتطلع ألن تقدم  شكًرا لك على ھذا.  بایرون ھوالند:

 ممكنة وھذا مطلوب فعال.

 

 ممثل ھولندا. ھل توجد أسئلة أو تعلیقات أخرى متعلقة بھذا األمر؟  الرئیس شنایدر:
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إن سؤالك حول ھذا االستقصاء، یجرني أیضا، إلى إجابة جیما حول حقیقة أنھ إذا سألت  نعم.  ممثل ھولندا:

 ة مختلفة عن الحكومة.قد تتصور العالقة بطریق ccTLDالحكومة لوصف عالقتك، فإن 

وھذا یمكن عالجھ ربما، أو، لنقل، النظر فیھ، إذا كانت لدینا ھذه القائمة، إذا كان بإمكاننا 

أیضا  ccTLDلنقل نوع من اآللیة التي یمكن أن تتفاعل بھا  --الحصول على ردود الفعل أو 

 شكًرا. بالطریقة التي توصف بھا العالقة بینھما.

 

و، كما أشارت جیما للتو، ننوي أیضا،  أعتقد أننا جمیعا نتفق على أن ھذه نقطة جیدة. ًرا.شك  الرئیس شنایدر:

بطبیعة الحال، الحصول على ردود الفعل والخبرة من الشریكین كلیھما في ھذا األمر، بطبیعة 

 الحال.

 تفضل. ھل توجد تعلیقات و / أو أسئلة أخرى؟  

 نعم، ممثل إیران.  

 

أنا أتفق مع ھولندا، أنھ ینبغي أن یكون من كال  --لمسألة االستقصاء واالستجواب ھذه حول ا  ممثل إیران:

سیكون من الجید معرفة وجھات نظر كال الجانبین  .ccTLDجانبي الحكومة أو مدراء 

  المختلفین.

بالخلفیة الموجودة،  ccTLDكما یفضل وجود شركة توفر لكال الطرفین، أي الحكومة ومدراء 

یتموھم أفضل الممارسات المتاحة حالیا في وقت مبكر من أجل توفیر بعض المواد أو إذا سم

األساسیة لھم، والطریقة التي تحكم بھا ھذه المسألة أو یتم التعامل معھا في بعض المناطق. قد 

لذلك سیكون من المفید تقدیم  وقد یكون بعض الناس أكثر خبرة. یكون بعض الناس أقل خبرة.

 لتي ال یجوز استخدامھا للتحیز لھم، ولكن على األقل تقدم لھم ھذه األمور المتاحة.ھذه الخلفیة، ا

و، سواء كان ذلك من شأنھ أن یناسب بیئتھم الخاصة أم ال، فھذا أمر یمكن أن یعكسھ كال 

التي من شأنھ أن یرافق أفضل الممارسات أو أفضل الممارسات المتاحة  وسؤالي ھو: الطرفان.

 شكًرا. من أن تنعكس أكثر على ھذه المسألة. من أجل تمكینھا
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حسب فھمي، فھذا االستقصاء یدور بالضبط حول الحصول على ھذه المعلومات التي  شكًرا. الرئیس شنایدر: 

 نعم، بایرون یود التدخل. --إذن  وھذا كلھ عمل في تقدم. یمكن بعد ذلك مشاركتھا مع اآلخرین.

 شكًرا لك، بایرون. .ثم لدى النرویج تعلیق أو سؤال آخر

 

 وأنا أرید فقط أن أدلي بتعلیق، بشكل من األشكال، حول سؤالك بخصوص أفضل الممارسات.  بایرون ھوالند:

ھناك افتراض ضمني بأننا مجتمع  فأحد التحدیات بخصوص شيء كھذا ھو إبراز ھذا السؤال.

 ل على اإلطالق.وھذا لیس ھو الحا .ccTLDمتجانس أو "شبھ" مجتمع على مستوى مدراء 

لذلك فنحن  ألنھ، بشكل من األشكال، فنحن انعكاس لمجتمع اإلنترنت المحلي الخاص بنا.

مختلفون جدا في مجتمعنا من حیث ھیاكل الحكم، من حیث نماذج أعمالنا، بل بالفعل، فجوھر 

ذلك سیكون من الصعب جدا القول بوجود أفضل الممارسات  ھویتنا یختلف باختالف البالد.

لذلك  ن ما قد بناسبني أو یناسب كندا من المرجح أن یكون مختلفا جدا عما قد یناسب إیران.أل

یمكننا أن نتفحص فئات النماذج، لكنني أعتقد أنھ  فأفضل ممارساتي قد ال تناسبك إطالقا.

 أرید أن أوضح تلك النقطة. سیكون من الصعب العثور على أفضل الممارسات.

 

أننا یجب أن نتحدث عن الممارسات الجیدة بدال من أفضل الممارسات، ألن ذلك یوضح  أعتقد الرئیس شنایدر: 

 ممثل إیران، بإیجاز. أنھ ال یوجد حل واحد ألي شيء.

 

وأضفت أنھ من أجل تمكینھا من معرفة مدى  نعم، أنا أعبر بأفضل ممارسة و / أو ممارسات.  ممثل إیران:

 شكًرا. لقد صغتھا بتلك الطریقة. .تطابق ھذه الممارسة مع بیئتھا وشروطھا

 

 لدي تدخل من النرویج. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

لم تتح لي الفرصة للرد على القائمة  لدي فقط تعلیق بخصوص االستقصاء. شكًرا. نعم.  ممثل النرویج:

  البریدیة.



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس ایرس 

 

  86من  71صفحة 

 

 ccTLDsلذلك، بخصوص العالقة مع  .CENTRلكنني تحدثت مع بیتر فان روست من 

لدیھ بالفعل الكثیر من المعلومات التي تم جمعھا مختلف  CENTRومات، أعتقد أن والحك

وھذا  لذلك أعتقد أن ھذا یمكن أن یؤخذ في االعتبار أیضا. الترتیبات الحاصلة في بلدان مختلفة.

بطبیعة الحال،  یمكنھ أن یصف العالقة وأیضا یبصب في نفس إطار النقطة التي ذكرتھا ھولندا.

ا وجھة النظر التي من المفید أن یعتمدھا كال الجانبان، كما أعتقد، في ھذا السیاق فإنھا أیض

 شكًرا. أیضا.

 

 ممثل إسبانیا. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 

أجرت بعض  CENTRفي البحث التمھیدي الذي أجریناه بشأن ھذه المسألة، وجدنا أن  نعم.  ممثل أسبانیا:

وقد قمنا بإحالة  دم أحدھا في اجتماع لوس انجلیس.وق الدراسات، كما قدمت بعض العروض.

 .OECDوأرسلنا أیضا تقاریر  البریدیة، لدعم المواد. GACھذا العرض الخاص على قائمة 

لم نرد أن نثقل  .GACإذن اآلن المواد األساسیة، والتي تقع تحت تصرف كل عضو من 

راجعتھا ویمكننا االعتماد علیھا أیضا ولكن، بطبیعة الحال، یمكننا م الرسالة بالكثیر من المواد.

 إلجراء االستقصاء.

 شكًرا.  

 

  سیكون لدینا بعض الدقائق القلیلة لطرح األسئلة النھائیة أو تعلیقات من أي شخص. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

إذن نحن  فلقد كان تبادال مفیدا للغایة كالمعتاد. إذا لم یكن الحال كذلك، سنقول لكم شكرا لكم.

طلع لنسمع منكم حول كیفیة التعامل مع بعض القضایا الرئیسیة خالل األیام القلیلة المقبلة، نت

لنبقى على اتصال، وأشكركم على  لذا أعتقد أنكم قد تفعلون نفس الشيء معنا. بطبیعة الحال.

 ھذا التبادل المفید للغایة.
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وقًا لمعرفة نتیجة ھذا الحوار على مدار األشھر شكرا جزیال لكم، ونتطلع ش ونحن أیضا بالمثل.  بایرون ھوالند:

 شكًرا. القلیلة القادمة.

 

 و غیرھم من المھتمین القاعة. ccNSOلذلك دعونا نتابع بینما یغادر   الرئیس شنایدر:

إن الجلسة الختامیة مقررة قبل استراحة الغداء، والتي كان من المفترض أن تعطینا فكرة، كما تم 

  ابقة، حول ما وصل إلیھ البیان إلى اآلن، بالنسبة لمسودة النص الذي تلقیناه.طلبھ في اجتماعات س

ھذا الصباح أو أمس، كما أعتقد، صباح  GACوقد أرسل أمیننا توم، نسخة من البیان إلى الـ

 الیوم.

وعلى أیة حال، سوف یعرض توم بسرعة ما  أتمنى أننكم قد استطعتم إلقاء نظرة سریعة علیھ.

  لحد الساعة. توصلنا إلیھ

وأود أن أطلب من أولئك الذین یحبون التحدث مع بعضھم البعض القیام بذلك إما في الخارج أو 

 سیكون ھذا من لطفكم. بصوت خافت حتى نتمكن من متابعة جلستنا.

 توم، تفضل من فضلك.

 

البرید إن مسودة النسخة األولى من البیان الذي عممتھ عن طریق  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

قبل بضع ساعات ھذا الصباح قصیر جدا أو متواضع  GACاإللكتروني على قائمة 

 بالضرورة.

والتي تتعلق  نحن ما زلنا بانتظار عنصرین مھمین من النص ألنھا تتطلب المزید من المشاورة.

لكنھا یجري تقدما، ونحن نتكلم، وظلت تتقدم منذ  .gTLDوإجراءات حمایة  IGOبحمایات 

 ول مرة یوم السبت.أثیرت أل

كانت أساسیة إلى حد  لذلك فالوثیقة التي عممت حاولت تغطیة االجتماعات والقضایا حتى اآلن.

ولكن كان من المأمول أن ھذا سیعطي الناس فرصة على االقل لالتفاق أو على األقل لعدم  ما.

 GACلواضح أن اآلن، من ا االعتراض على ما كان، كما نأمل، للقضایا غیر المثیرة للجدل.

 لیست في وضع یمكنھا من القیام بصیاغة المسودة األولى في جلسة علنیة كھذه.
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ولكن، إذا كان لدى الناس المزید من التعلیقات، فھم موضع ترحیب كبیر عبر البرید اإللكتروني 

سوف تقضي وقتا طویال  GACوإال، فما أفھمھ ھو أن  بشأن تلك القضایا الخاصة بالمسودة.

لبقیة الیوم ولجزء من الغد وستجرى مناقشات أخرى لوضع اللمسات  CCWGألة في مس

اآلن. وكما أوضح توماس عدة مرات، فقضایا  CWGاألخیرة، كما نأمل، على نص رد 

CCWG وCWG .وبالتالي،  فھي لیست مشورة إلى المجلس. لیست أمورا تتعلق بنص البیان

لذلك فھذا، ربما، لقاء  یاغة مسودة البیان.فھي لیست، في ھذه المرحلة جزءا من عملیة ص

لذلك فنص البیان نفسھ ال یزال یتطور  .GACمختلف بعض الشيء بالنسبة للبعض أعضاء 

إذا كانت ھناك تعلیقات حول تلك األمور التي تم تداولھا، فالرجاء، كما  في ھذه اللحظة.

أعتقد أنني  حد اآلن إلى حد ما.ولكنھا واضحة ل تعلمون، االجابة عن طریق البرید اإللكتروني.

ولكن، بالنسبة  وسوف أتأكد من تحدیثھا. قد تلقیت اقتراحا أو اثنین إلجراء تعدیالت طفیفة.

شكًرا لك،  بالنسبة للنص. GACللمسائل األخرى، بطبیعة الحال، فأنا ما زلت بین یدي 

 توماس.

 

وقد أبلغنا توم  في الواقع، تعلیق واحد، من مصر. ص.لقد تلقینا بعض التعلیقات حول الن شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 أنھ قد الحظ ھذا وذاك وأنھ سیدمج ھذا في النسخة المقبلة.

إذن ھذه ھي الفرصة إلعطاء المزید من التعلیقات حول ما توصلنا إلیھ حتى اآلن في مسودة 

 التعلیقات واألسئلة، من فضلكم، إن وجدت. نص البیان.

 نعم، ممثل إیران.  

 

لمتابعة  --واآلن باإلحالة إلى  فھي مفیدة جًدا. شكرا، توم، لھذه المعلومات. شكرًا السید الرئیس.  ممثل إیران:

 ما ناقشناه من قبل حول الترتیب المبكر.

لكننا ربما بحاجة إلى إضافة جملة  بالنسبة لألعضاء جدد، وقد أحسنتم بذكر العضوین الجدیدین.

 GACن لم تكن تحث الحكومات التي لیست عضوا في تشجع، إ GACأخرى ونقول إن 

اعتقدت انني ذكرت  وھذا یمكن أن یساعدنا. .GACعضوا في  --للنظر بجدیة ألن تصبح 

ولكن علینا على األقل أن  ھذین، كنتیجة للترتیب الوزاري الحكومي، بغض النظر عن األصل.

 شكًرا. نشجعھا لتصبح عضوا.
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 سجلنا ھذا االقتراح، وأعتقد أنھ یوجد بین الخطوط ما یطمئن.لقد  شكًرا.  الرئیس شنایدر:

أین وصلتم بخصوص ھذا  یؤدي إلى مشورة إجراءات الحمایة. GACسؤال للـ --ربما بعض 

 إن بعض المعلومات یمكن أن تفید. كلھ مسودة ذلك؟ GACمتى سیرى الـ النص؟

 لمملكة المتحدة أن تخبرنا عن ذلك.یمكن ل ال؟ --ربما یمكن للوالیات المتحدة أن تخبرنا عن   

 

 ربما في ساعة أو ساعتین. في أقرب وقت ممكن، طبعا. عذًرا. متحدث مجھول: 

 

إذن ھذا  إذن سیكون من الجید إن اطلعنا على ھذا الیوم، في الواقع، في أقرب وقت ممكن.  الرئیس شنایدر:

  شكًرا. ل.حسًنا. من الجید أن نسمع ھذا بالفع ماض في الطریق الصحیح.

 ھل توجد أسئلة أو تعلیقات أخرى حول النص أو حول األمور التي لم تدخل في النص بعد؟

 نعم، ممثل إیران.

 

حتى لو لم  أنا لم أر ذلك ھناك. .IANAأعتقد أننا أشرنا في البیان السابق إلى انتقال  شكًرا.  ممثل إیران:

في إطار قضایا أخرى أو قضایا  نا ذلك؟ھل عالج یكن مذكورا بشكل مباشر، فعلینا أن نذكره؟

 انھا لیست جزءا من البیان على ھذا النحو، ولیست مشورة. ھامة أو شيء من ھذا القبیل؟

 شكًرا. ھذا ھو الجزء الرئیسي في مناقشاتنا. ولكنھا جزء من البیان.

 

منذ بدأت  --منذ عملیة  في الواقع، وأعتقد أن البیان --إن البیانات السابقة  شكًرا لك، نعم.  توم دیل:

مواصلة  GACالعملیة االنتقالیة ألول مرة في سنغافورة العام الماضي، أشارت بیانات الـ

GAC .و، كلما تطورت عملیات  المتواصلCWG وCCWG.لكنھا  ، فقد أشارت لذلك

  تمیل إلى أن تكون في قسم خاص بھا إلعالم المجلس بدال من تقدیم المشورة إلى المجلس.
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إذن فالتوجھ في الوقت  ھذا صحیح تماما، سید أراستیھ. .GACن لم یتم ذكر ما قامت بھ الـولك

 حتى اآلن، نحن لسنا متأكدین من ماھیتھ. ستقول شیئا. GACالراھن یأخذ إلى افتراض أن الـ

 ولكن ھناك توجھ لشيء ما.

 

الع المجلس في بیان، على سبیل المثال، في الواقع، فإن إحدى الطرق للقیام بذلك ھو إط شكًرا.  الرئیس شنایدر:

بعثت أو أرسلت أو ربما تبعث اآلن رسالة إلى الرؤساء المشاركین في  GACعلى أن الـ

CWG.  في البیان حیث كنا سنرفق الرسالة  --نحیل على مرفق لـ --ومن ثم یمكننا أن نرفق

أننا قمنا بالمناقشة وھلم أي أن نعلمھم ب CCWGویمكننا أن نفعل نفس الشيء بالنسبة للـ حقا.

 .CCWGجرا وھكذا حتىتكون لدینا رسالة سیتم إرسالھا أو تم إرسالھا أو یتم إرسالھا إلى 

وبالنسبة لما إذا كنا سنتجھ بشكل أكثر إلى النص بخصوص عملنا أم ال فاألمر متروك 

ا أن نكتفي ویمكنن ولكن قد نحاول التركیز على العناصر الرئیسیة. ، بطبیعة الحال.GACللـ

ولكن أیا كان ما نعتقد أنھ من المھم  --قدر اإلمكان برسالة قصیرة بالنسبة للرسالة التي ستعمم 

إطالع المجتمع علیھ، طبعا، فنحن أحرار في صیاغة األمور حول النص الفعلي الذیي نرسلھ، 

 شكًرا. لذلك فھذا ممكن دائما.

 ممثل ھولندا. ھل توجد تعلیقات أخرى أو أسئلة حول البیان؟  

 

كنت أتساءل ما إذا كنا، بالطبع، قد ناقشنا حقیقة أن ردنا على اقتراح  شكًرا لك، توماس.  ممثل ھولندا:

CWG .ومع ذلك، أعتقد أیضا أننا ناقشنا في البیان أنھ  سیتوجھ مباشرة ولن یتضمن في البیان

  مصلحة وغیرھم.یكون ھناك مرفق مع ھذا إلعالم العموم أو بشكل إجمالي، أصحاب ال

 شكًرا. بصفتھا مسودة االقتراح؟ GACھل سیكون جیدا أیضا وضع ھذا بالفعل في مسودة 

 

  ھل یمكنك التوضیح؟ --ذلك  ما الذي تقصده بالتحدید؟  الرئیس شنایدر:
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اح وكان لدینا اقتر لقد كانت لدینا جلسة صیاغة لنقل حضرنا. آسف، ربما لم أوضح جیدا. أجل.  ممثل ھولندا:

لذلك  .GAC، والذي تم إرسالھا مسبقا، كما أعتقد، أمس أو أول أمس إلى CWGجواب على 

وفكرتي ستكون وضعھ بالفعل كمرفق في بیان مسودة  كان للناس بالفعل فرصة للنظر فیھ.

GAC. .األمر راجع لكم. ولكن حسًنا 

 

 كماا أن نتعامل معھا كوثیقة منفصلة، أو یمكنن یمكننا أن نجعلھ كمرفق. ھذه لیست مشكلة.  الرئیس شنایدر:

 .توم نعم، .حقا فرق أي یشكل ال -- ال فھذا نعم، أعتقد،

 

نعم، ستكون ھناك مسألة إجرائیة طفیفة تتمثل في أنھ من المقرر أن تناقش  شكًرا لك، توماس.  توم دیل:

وأفترض أن ذلك سیتم في جلسة صباح الغد، والتي ستكون جلسة  CWGنص  GACالـ

لذلك قد نحتفظ بھا  وستكون جلسة صیاغة مسودة البیان مغلقة، وھذا مجرد أمر إجرائي. نیة.عل

عن إدراجھ كمرفق بعد وضع  GACولكن ال یوجد شيء یوقف  كوثائق منفصلة ربما.

 شكًرا. كما تعلمون، وثیقة واحدة أو شيء من ھذا. --اللمسات األخیرة لكل منھما وجعلھا 

 

 ا لك، ممثل إیران.شكًر  الرئیس شنایدر:

 

وأعتقد أنھ سیكون من الجید أیضا أن نتوصل إلى فقرة أو فقرتین على األقل أو  توماس. شكًرا.  ممثل إیران:

تمت بعض  .ICGلقد تمت اجتماعات  ھذه مسألة مھمة. .ICGفقرتین فیما یتعلق بأنشطة 

ن من الفقرات المتعلقة سیكون من الجید التوصل إلى فقرة أو فقرتی الترتیبات إلى غیر ذلك.

في  ICGلذلك فھذا مھم بالنسبة لـ ، مع االعتراف بھا وغیر ذلك.ICGفي أنشطة  GACبرأي 

 شكًرا. اجتماعھم المقبل في لوس انجلیس.
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لذلك، في جزء البیان الخاص بالمعلومات، یمكن أن نلمس  ھذا في الواقع اقتراح جید. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 --لذلك، إذا وافق الناس، فنحن قد  .ICGتي مارسناھا بما في ذلك مشاركتنا في بعض األنشطة ال

من أجل التوصل إلى نص قصیر جدا عن  ICGالذین ھم في  GACیمكن أن نطلب من أعضاء 

لذلك، إذا كان  وبدأت في صیاغة مسودة ھذا. ICGشاركت في اجتماعات  GACحقیقة أن الـ

  أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم. ھذا ھو المنطقي بالنسبة للناس.

من أجل التوصل إلى، أحدكم أو جمیعكم، نص قصیر حول ھذا  ICGلذلك دعونا نسأل أعضاء 

 ھل توجد مسائل أخرى لھا عالقة بالبیان؟ شكًرا. األمر في أسرع وقت ممكن.

في كیفیة  إن لم توجد، فیمكننا اآلن إما التوقف الستراحة، استراحة الغداء، أو البدأ في التفكیر

لكنني ال أعرف ما إذا كان من المنطقي استخدام  .CCWGتشكیل الرسالة الموجھة للـ

 دقیقة لھذا، ولذا سنبدأ في فترة بعد الظھر وھذا كل شيء. 15

 نعم، ممثل إیران.

 

عد نبدأ ونستمر في فترة ب سیدي الرئیس، إن وافق الزمالء، لماذا ال نبدأ ألن الوقت من ذھب؟  ممثل إیران:

أو أن توم  --لقد أعددتم على األقل بعض النصوص، ربما یقدم شخص ما ھذا النص، و الظھر.

 دقیقة المتبقیة؟ 14أو  13فلماذا ال نتناقش ونستغل  قد أعد شیئا ما.

 

 حتى ذلك الحین سأحاول اإلمساك بزمام األمور. شكًرا. حسًنا.  الرئیس شنایدر:

ھناك عدة  ن األسئلة واالقتراحات لمزید من األنشطة.لقد أرسلت لكم ھذا الصباح مجموعة م

، مع العلم أن ھناك مناقشات CCWGطرق، في الواقع، التي یمكننا أن ننقل بھا الرسالة للـ

ستكون ھناك اجتماعات متواصلة في األسابیع التي تلي ھذا االجتماع، إذا جاز لي  جاریة ھنا.

 من یولیو. 18و  17ي أعلن عنھ مؤخرا في وھذا اجتماع باریس الذ --القول، في باریس 

حاضرین خالل ھذه الفترة، ولكن إذا  GACوسیكون من الجید، كما أعتقد، أن یكون أعضاء 

، بكاملھا، ستتواصل بطریقة أو بأخرى، على األقل من ھنا، من ھذا االجتماع GACكانت الـ

GAC مع ،CWG .م المناقشة، فاقتراحي وفي محاولة لتنظی فھناك طرق مختلفة للقیام بذلك

وھي ال تمثل كل شيء بأي حال  وھذه األسئلة إرشادیة. ھو أن نلقي نظرة على بعض األسئلة.

فھي شيء نود استخدامھ إلثارة  علینا أن تتفاوض حول تفاصیل األسئلة. --من األحوال أو 
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، ، حیث، على سبیل المثالCCWGالنقاش ولكنھا أیضا أمر، ستكون أساس التواصل مع 

، ككل، وحول األسئلة أو GACحول ما كانت تناقشھ الـ CCWGیمكننا أن نرسل أو نبلغ 

ألنھ لن یكون لدینا الوقت للتفاوض حول  --ومن ثم یمكننا أن  .GACالقضایا التي تناقشھا الـ

أو ردود فعل  GAC، ولكن یمكننا تجمیع اإلجابات من أعضاء GACإجابة لھذه األسئلة في 

، أو آراء الدول األعضاء أو القضایا التي GACثم إرسالھا كمساھمة للـ ومن GACأعضاء 

 .GACطرحتھا الدول األعضاء وأحالتھا على الـ

انھ مجرد اقتراح لمحاولة الحصول على منطق واضح حول كیف تنوون  ھذه مجرد فكرة.

ومشاركة أعضائھا في الخطوات المقبلة لمجموعة العمل  GACجمیعا أن تروا مشاركة 

 المعنیة بالمساءلة.

 لذلك، تفضل، الكلمة لك.  

 شكًرا.  

 ممثل إیران.

 

في حالة عدم وجود أي شخص یود التدخل أوال، ربما یمكننا أن نتحدث حول النقط المھمة   ممثل إیران:

 الثالث التي أثرت إن كنت ترغب في معرفة كیفیة عملھا.

 ICANNیاسة العامة بعین االعتبار من قبل بالنسبة للنقطة األولى، فقد ذكر كیف سیتم أخذ الس

عما  -ألن الھیكل  ؟CCWGھل نتحدث عن ھیكل  عن أي ھیكل نتحدث؟ في الھیكل المقترح.

ربما یجب علینا أن نبدأ في تعدیل األسئلة، ونقول كیف ترى  كنت تتحدث أیضا بشأن الھیكل؟

CCWG .لیس لھا عالقة مع  ولكن مسألة السیاسة العامة في مقترحاتھا غیر المطروحة

ICANN.لذلك ربما ینبغي علینا أن نعدل األسئلة، وھذا من شأنھ أن یكون سؤاال جیدا  ، وھكذا

 لدینا لقاء في الغد حول ذلك. وقد یكون ھذا یوما جیدا لمناقشتھ. CCWGلرفعھ للـ

عة سؤالك مراج --ولكني أرجو منك قراءة  وأعتقد أنني سأتوقف ھنا، وأنتقل إلى السؤال الثاني.

لكن لیس موجھا إلى  CCWGاألول وتعدیلھ بطریقة تجعلھ یصبح مطابقا مع نشاط 

ICANN. 

 شكًرا.
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 أنا سعید لمناقشة األسئلة ومحاولة تكییفھا. شكًرا لك، ممثل إیران.  الرئیس شنایدر:

 أرى أن الوالیات المتحدة ترید أخذ الكلمة.

 

 وشكرا للسید أراستیھ لإلشارة إلى ھذا. ئیس.شكًرا، السید الر  ممثل الوالیات المتحدة:

 أود أن أقترح اختالفا طفیفا، على أیة حال.

إحساسي یقول أنني لست متأكدا من الحصول على الجواب الذي تعتقد أننا سنحصل علیھ من 

CCWG  إذا طلبنا ذلك منھم، ألنھ، بصراحة، فنحن ھم أعضاءCCWG.  وبالتالي فإن

GAC  ممثلون بشكل جید.منظمة میثاق، ونحن 

لذا فان تخمیني ھو أن الرؤساء المشاركین الثالثة سیستدیرون ویقولون، حسنا، في الواقع، 

GAC نحن نتطلع إلیكم لتخبرونا ما إذا كنتم تعتقدون أن دوركم الحالي بموجب النظام ،

 الداخلي بحاجة إلى تغییر.

من الزمالء من جمیع أنحاء  وإحساسنا، على األقل، كما تعلمون، ھو األمل في أن نسمع

نحن مھتمون بماھیة تلك اآلراء  الغرفة، فقد كنا نود أن نرى إذا كان ھناك وجھات نظر أخرى.

 بالتأكید.

نحن  انھ قوي جدا. انھا دور قوي جدا. الحالي یجب أن یظل كما ھو. GACنعتقد أن دور 

 نعتبر أنفسنا أوال متساوین مع الجمیع تحت النظام الداخلي.

 .GACذلك كحد أدنى، أعتقد أننا كنا نرید أن نؤكد أنھ ال یوجد أي تغییر في مكانة ل

إذن، مرة أخرى، إذا كان السید أراستیھ موافقا، أود أن أقترح أن ال نطرح المسألة على 

CCWG .ولكن علینا استغالل ھذه الفرصة للتأكید 

 شكًرا.

 



 AR الصباحیة GACجلسات  -بوینس ایرس 

 

  86من  80صفحة 

 

 شكًرا لممثل الوالیات المتحدة.  الرئیس شنایدر:

بل  CCWGلم یكن من المقصود طرح ھذه األسئلة على  حسنا، ربما لم تكن رسالتي واضحة.

من أجل توجیھ مناقشتنا، ثم سنبلغ  GACكان من المفترض أن نطرحھا علیكم بصفتكم أعضاء 

CWG  أننا قد ناقشنا ھذه األسئلة بصفتھا أسئلة ذات الصلة بالحكومات؛ وذلك أیضا لتوضیح

ألنھ قد  في ھذا النطاق الواسع من القضایا التي تمت مناقشتھا. --ة بالنسبة لنا القضایا ذات الصل

 ALACتوجد أیضا أشیاء قد ال تكون ذات عالقة بالموضوع بالنسبة لنا، كما سمعنا أیضا من 

 ومن اآلخرین.

یكن ومن ثم فإن الخطوة المقبلة ستكون، تماما كما اقترح، إذا لم  إذن فھذه األسئلة موجھة لنا.

قد تكون ھناك إجابات  قد تكون ھناك بعض اختالفات. لدیكم أي مانع، أن نقوم بجمع اإلجابات.

ولكننا سوف نتشارك اإلجابات التي  وقد ال تكون ھناك إجابة واحدة على ھذا السؤال. مختلفة.

لكي یتم إعالمھم بشكل أفضل  CCWG، نتشاركھا مع CCWGمع  GACقدمھا أعضاء 

، واألجوبة التي أعطیت من قبل أعضاء GACحول األسئلة التي أثیرت في  في ھذه المرحلة

GAC. 

والفكرة وراء ھذا ھي محاولة الرد بطریقة أو بأخرى على طلب التوجیھ الذي ما فتئنا نتلقاه من 

CCWG  ما قد یأتي من  --ومفاده أنھم یعرفون قلیالGAC.  وما دمنا لن نستطیع غالبا

حول شيء یتطور، وحیث إننا ال نملك  GACضوعي بصفتنا كل الـاالتفاق على الرد المو

 CCWGاقتراحا واضحا، وأحدث نسخة لدینا باألسود واألبیض، ولكن ھناك توقع أو أمل من 

أو من األفراد ما أمكن لكي یتمكنوا من أخذ ذلك بعین االعتبار عند تشكیل  GACأن نسمع من 

وصلنا إلى نصیحة أو رد فعل فقط في بوینس ألنھ إذا ت األمور حتى موعد بوینس آیرس.

الرغبة التي تلقیتھا من  --إذن فھذا ھو الطلب  آیرس، فذلك من شأنھ أن یكون متأخرا جدا.

 الرئیسین المشاركین لمجموعة العمل، وھي أن نقدم لھم بعض التوجیھات.

، مع CCWGعلى إعطاء ھذا التوجیھ للـ GACألن تساعدوا الـ --وھذه محاولة لمساعدة 

لذلك  العلم بأننا لن نتوفر على الوقت للتفاوض على جواب واحد، أو نص واحد حول مسألة ما.

 فھذھھو محاولة الستیعاب ھذا الطلب بطریقة أو بأخرى، فأنتم تعلمون الطریقة التي نعمل بھا.

 فقط لنوضح فكرة اقتراحي.

 دور ممثل البرتغال. نعم.
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 وكما یمكنكم أن تتخیلوا، فسأتحدث باللغة البرتغالیة. شكًرا جزیًال.  ممثل البرتغال:

أعتقد أن ما نحتاج إلیھ اآلن حقا ھي القضایا الملموسة حقیقة والتي لم تتم مقارنتھا مع ما 

 یحدث.

أعتقد أن ھذه المناقشة  .ICANNالقضیة ھي كیف ینبغي النظر في السیاسة العامة داخل ھیكل 

 اسة العامة تخص الحكومات.جیدة، لكنھ (غیر مسموع) أن السی

إن ھذا الذي یجري التساؤل عنھ مثیر لالھتمام، ولكن علینا أن نكون واضحین جدا ونحدد 

 أن وھذا الدور ینبغي أن یكون واضحا جدا. السیاسات العامة التي ینبغي أن نكون مھتمین بھا.

ضحة والمخاوف غیر ھذه األسئلة في الواقع جیدة جدا ألنھا سوف تحرك أفكارنا األمور الوا

 أن تحافظ على دورھا الحالي. GACكما قالت الوالیات المتحدة، ینبغي على الـ الواضحة.

كما أود أیضا أن أقول وأسأل من رئیسنا أن یرى ما إذا كنا نستطیع إعطاء بعض اإلرشادات 

التي یجب أن تظل موجودة  GACحول حق النقض، حول اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء في 

 من بوینس آیرس الى دبلن.

 لذلك أعتقد أن ھذا سیكون مفیدا جدا للعدید من البلدان.  

 

 شكًرا لممثل البرتغال. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

یطرح في الواقع مرة أخرى السؤال الذي طرح، أي السؤال الذي تمت إحالتھ  --ھذا یطرح 

ھیكل المقترح المستقبلي من لكن ال CCWGإن الھیكل المقترح لم یكن یعني ھیكل  علیك.

ICANN.نسیت أن أجیب على ھذا. ، للتوضیح فقط 

 ولكن بالنسبة لبقیة سؤالك، دعنا نسأل عن آراء األعضاء اآلخرین.  

 من منكم یود أیضا... یرید ممثل البرازیل أن یتدخل اآلن.

إذن المتحدث  ر.دعونا نكتفي بھذا في الوقت الحاض --إیران، سویسرا، دعونا نأخذ واحدا منكم 

 الموالي ھو البرازیل.

 شكًرا.  
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 قبل أن نذھب إلى جوھر األسئلة، اسمحوا لي أن أدعم نھجكم المقترح. شكًرا لك، توماس.  ممثل البرازیل:

أعتقد أنھ من المفید جدا، وھذه األسئلة ستساعدنا بالتأكید في كل ما یخص المناقشة الموضوعیة 

 التي سنجریھا قریبا جدا.

أي الحصول على ھذه المساھمات من  CCWGود أیضا أن أشیر إلى أن ھذا ھو ما یتوقعھ وأ

GAC .ما أفھمھ ھو أنھ  وأود فقط تأكید ذلك. في أقرب وقت ممكن للتحضیر الجتماع باریس

عندما نبدأ اإلجابة على ھذه األسئلة، فھدفكم ھو تجمیع وجھات  --خالل ھذه العملیة، في حین 

إذن بالنسبة لھذه النقطة في ھذا الوقت، فأنتم ال  في نفس الوثیقة. GACممثلي نظر مختلفة من 

ألنني أعتقد أنھ إذا كان ھذا ھو  تھدفون لمحاولة الحصول على ورقة مشتركة بجمیع المواقف.

وإذا كان األمر كذلك، فأعتقد أن ھذه العملیة ستكون  المفھوم، فنحن بالتأكید یمكن أن ندعم ذلك.

ة ألنھا سوف تتیح لنا الفرصة للوصول الى نقطة ومشاركتھا مع جمیع وجھات النظر أكثر أھمی

وربما سوف نجد أنفسنا في موقف بحیث ال نتفق جمیعا مثال  .GACالمختلفة للزمالء من 

 في ھذه العملیة. GACحول ما ینبغي أن یكون علیھ دور 

لموضوع، وسیكون ذلك من المفید لذلك أعتقد أن خیر البر عاجلھ، وسنبدأ بالدخول إلى صلب ا

 بالنسبة للممارسة كاملة.

 شكًرا.  

 

 شكًرا لك، ممثل البرازیل.  الرئیس شنایدر:

 التالي ممثل إیران.

 

أوال، أنا أتفق مع الوالیات المتحدة والبرتغال وأیضا البرازیل  سؤاالن. شكرًا السید الرئیس.  ممثل إیران:

على موقفھا فیما یتعلق  GACنا والجواب ھو أن تحافظ والسؤال، في الواقع، المطروح علی

أو أن تنعكس على مراجعة أو تعدیل الالئحة الداخلیة،  --بقضایا السیاسة العامة التي ستنعكس 

نحن ال نرید أي تغییر في إجراء  والمبادئ الموجودة حالیا في الالئحة. 47مع مراعاة المبدأ 

 اقتراحھ.توافق اآلراء ھذا في أي نھج آخر تم 
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لذلك علینا أن نحافظ على وضوح ھذا بشكل كبیر، ألن مناقشات كانت قد جرت بشأن ھذه 

 المسألة.

للمجلس، فسیتم ذلك بثلثي  GACوالمسألة الثانیة ھي أننا قررنا قبل عام إذا لم تقبل مشورة 

ا نرید أن أنا ال أعرف ما إن كن برزت بعض االعتراضات. فبوضعھ في التعلیق العام. األغلبیة.

ھذه قضیة ھامة، إن كان علینا أن نحتفظ بموقفنا بعد ھذه الجولة من قضیة  نعید ذلك أم ال.

السیاسة العامة، على أنھ إن رفضت نصیحتنا فیجب أن یتم ذلك بثلثي األغلبیة ولیس باألغلبیة 

یة القضایا عدا ذلك، ال أعتقد أننا في حاجة للحدیث عن ماھ ھذا مشكلة تواجھ األمر. البسیطة.

 السیاسة العامة.

 شكًرا.  

 

أعتقد أننا بحاجة أوال  كافوس، أعتقد أنھ من السابق ألوانھ البدء في اإلجابة عن السؤال.  الرئیس شنایدر:

للتوصل إلى اتفاق عما إذا كنتم فعال تریدون استخدام ھذه األسئلة أو غیرھا أو نسخ معدلة من 

 ھذه األسئلة التي توجھ عملنا.

 ركم على إجاباتكم ولكن أعتقد أننا بحاجة أوال إلى اتفاق بشأن كیفیة العمل.أشك

لذلك سؤالي ال یزال حول بعض التعلیقات التي توصلنا بھا والتي یبدو أن الناس یودون إدراجھا 

 في ھذا االقتراح، ولكن ھذا لم یقرر بعد.

 .لذلك اسمحوا لي أعطي الكلمة لسویسرا، ومن ثم المملكة المتحدة

 

 أود أن أتدخل فقط لدعم ھذا النھج. شكًرا، السید الرئیس.  ممثل سویسرا:

، أعتقد أننا قد تلقینا السؤال في الكثیر من األحیان، سواء بشكل CCWGبصفتي مشاركا في 

رسمي أو غیر رسمي في مناقشاتنا، من الرؤساء المشاركین والمشاركین اآلخرین في مجموعة 

 GACل الشكل الذي نعتقد أنھ ینبغي أن یكون علیھ دور العمل عبر المجتمعات حو

في  CCWGوالحكومات في اإلطار الجدید، الھیاكل الجدیدة التي یجري اقتراحھا من قبل 

ولكننا نعرف أن بعض اللبنات تكتسب دعما كبیرا من أجزاء كثیرة  مشروع االقتراح األول.
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عن إطار ممكن یمكن اعتماده في  من جمعیة المجتمع بحیث من الممكن أن نتحدث بالفعل

 األشھر المقبلة.

المختلفة  GACلذلك ربما ھي وسیلة جیدة للتقدم إلى األمام إلنھاء األمر ومعرفة آراء أعضاء 

 .CCWGحول كیف نرى دورنا المستقبلي في ھذا اإلطار الذي یجري تطویره من قبل 

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل سویسرا.  الرئیس شنایدر:

 و المملكة المتحدة.التالي ھ

 

بخصوص  أعتقد أن األسئلة صائبة جدا. بإیجاز فقط لدعم ھذا النھج. شكًرا، السید الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

العملیة التي أتبعھا، لمعلوماتكم فقط، فقد حصلت بالفعل على المستشارین القانونیین المكلفین 

وھكذا  برتھم أن ھناك شیئا جدیدا یحدث.لقد أخ كما ھو علیھ حالیا. CCWGبدراسة مقترح 

لدي  ذھبت إلى مستشاري القانونیین ألعطیھم المعلومات الجدیدة وأحصل على مساھماتھم.

مجموعة استشاریة ألصحاب المصلحة لتشغیل كل شيء بسرعة، ومن ثم سأذھب إلى وزیر 

 ي سأتبعھ في باریس.بلدي ألخذ الموافقة على ما أود أن أقولھ ردا على األسئلة والمنھج الذ

 ھذه ھي عملیة المملكة المتحدة.  

 شكًرا.  

 

 ھذا في الواقع مثیر جدا لالھتمام. شكرًا لمشاركتكم ھذا معنا.  الرئیس شنایدر:

 الكلمة اآلن لممثل دولة إسبانیا.
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 األسئلة.أؤید ھذا النھج الذي یرمي إلى بنیة أو مناقشات حول ھذه  شكرًا سیدي الرئیس.  ممثل إسبانیا:

أو بصفتنا حكومات فردیة في التعلیق على  GACوأتساءل أیضا عما إذا كنا نرغب بصفتنا الـ

 أجزاء أخرى من االقتراح.

، حول إدماجھا في النظام الداخلي، ألن مراجعات AoCعلى سبیل المثال، بالنسبة لمراجعات 

AoC  تؤثر أیضا علىGACحیث تصدر عنھم بعض التوصیات وتؤثر على ، GAC. 

 وربما من مصلحتنا مناقشة الكیفیة التي ینبغي أن تجري بھا ھذه المراجعات.

على الرغم من أنني أعرف أن  وذلك ربما یخص أیضا مسألة االختصاص، وھذا مجرد اقتراح.

 أھم األمور ھي تلك التي أبرزتموھا في النص.

 

 ویمكننا أن نضیف أسئلة أخرى. مكننا تعدیلھا حقا.إن ھذه األسئلة تعتبر أسئلة مقترحة ی شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 وھذا قرارك، بطبیعة الحال.

 أوه، آسف، نیوزیلندا، ثم ھنغاریا. --لدي كندا وبعد ذلك 

 

أوال، أود فقط أن أتفق مع زمالئي وأقول أنني أعتقد أن ھذا ھیكل مفید  شكرًا سیدي الرئیس.  ممثل نیوزیلندا:

شارة إلى أمر ما قد ترغب في التفكیر فیھ على شكل سؤال الحق لمناقشتنا، وربما یمكننا اإل

وھذا یعني، ولیس في ھذا االجتماع  حتى نتمكن من التركیز على مراحل معینة من العمل.

ربما، أننا یمكن أن نتناقش حول كیفیة تقدیم مشورة أفضل حول االقتراح النھائي، بما في ذلك 

ج بھا شواغل المفوضین المختلفین حول ھیكل المراجعة في الطرق المختلفة التي یمكننا أن ندم

 حین ال یزال التركیز، في الوقت الحالي، على االقتراح المعروض أمامنا.

 شكًرا.  

 

لذا شكرا  أعتقد، قبل أن نغادر، یجب علینا أن نتفاھم حول كیفیة العمل في بوینس آیرس. شكًرا.  الرئیس شنایدر:

 ثل ھنغاریا.مم لكم لإلشارة إلى ھذا.
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أود أن أطلب منكم النظر في  أعتقد أنك سألت سؤاال بسیطا جدا. شكًرا لك، سیدي الرئیس.  ممثل ھنغاریا:

وأتفق تماما  لذلك أعتقد أن سؤالك واضح للغایة. المسائل التالیة دون الغرض إلضافة أخرى.

 شكًرا. مع نھجكم وربما ال یحد ھذا من إجراء المزید من المناقشات.

 

شكًرا جزیًال. بالنظر إلى الوقت، ھل یمكننا أن نتفق على استخدام ھذا كھیكل أساسي لتوجیھ   الرئیس شنایدر:

 حسًنا. عملنا في فترة ما بعد الظھر؟

نراكم في  أتمنى أن تتمتعوا بالغذاء أو بما ستقومون بھ خالل استراحة الغذاء. شكًرا جزیًال.

02:00. 

 

 شكًرا. دقیقة ھنا في ھذه القاعة. 25جرد تذكیر لزمالء الكومنولث فسنعقد اآلن جلسة لمدة م  ممثل المملكة المتحدة:

 

 

 

 [استراحة الغذاء] 


