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امج كامل بشكل ال یصدق، لذا لدینا برن ھل لي أن أطلب من الزمالء أن یأخذوا أماكنھم.  آفري دوریا:

 نحن حًقا بحاجة إلى البدء وإال لن نحصلھ كامًال.

 واو، لقد أصبحوا ھادئین.

أحد الرؤساء المشاركین في مجموعة العمل المعنیة بعملیة  أنا اسمي آفري دوریا. حسًنا.

 وھذا وصف یصعب قولھ. الجدیدة. gTLDوضع السیاسات لإلجراءات القادمة لنطاقات 

بكم في ھذا النقاش عبر المجتمع بشأن أعمال مجموعة العمل المعنیة باإلجراءات  أرحب

 الجدیدة. gTLDالقادمة لنطاقات 

 سأبدأ ببعض المقدمات، وبعد ذلك سنتعرف على تحدیث للحالة.

 نعم. --ھل یمكننا االنتقال إلى الشریحة التالیة، من فضلك، ھذا یعطینا 

 نا.إذن، لنبدأ بالمقدمة من ھ     

اآلن، أول شيء في المقدمة أردت أن أقولھ ھو، أوًال وقبل كل شيء، ھذه المیكروفونات 

من خالل مجموعة العمل عبر  ال تعمل، باستثناء تلك الموجودة في المنضدة األمامیة.

المجتمع، ھناك (إشارة) ھذه المیكروفونات وھناك أشخاص رائعون یتجولون بھذه 

كنكم رؤیتھم إذا التفتم حولكم؛ حیث عندما یحین الوقت المیكروفونات المرقمة، ویم

لذا، ھذه المیكروفونات (إشارة) باستثناء تلك  للحدیث، سوف یأتون إلیكم بالمیكروفون.

 الموجودة في األمام، ال تتمتع بأي امتیاز.

 Adobeوالشيء اآلخر الذي أود طرحھ ھو لتسجیل الدخول إلى غرفة برنامج 

Connectسؤاالن في الجھة السفلیة، واحد عن االنتماء واآلخر  -ھناك  ، ستجدون أن

وھذا جزء من الجھد المبذول عبر المجتمع لتكوین معرفة  بشأن المعرفة بالموضوع.
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سأحاول عدم استخدام كلمة "الجمھور" ألننا نحاول أن نجعل  بشأن من ھم في الغرفة.

ن ھذه المسألة، فھناك فكرة أفضل االجتماع بمثابة مشاركة، ولكن من في الغرفة یتحدث ع

 بالجمع بین األمرین.

من حیث البرنامج، بمجرد أن أنتھي من ھذه المقدمات السریعة، سیعطیكم جیف  حسًنا.

حسًنا، ھناك ثالثة رؤساء  --نیومان، الذي ھو أحد الرؤساء المشاركین اآلخرین 

واآلخر ھو ستیفن كوتس  .مشاركین، ولكن أنا واحدة منھم، وبالتالي فھناك اثنان آخران

لذلك، سوف  .NomComالذي تعذر علیھ أن یكون معنا ألنھ یقوم بواجبھ في لجنة 

 یطلعنا جیف نیومان على وضع البرنامج ویقدم لنا معلومات محدثة.

كانت ھذه  بعد ذلك، سنخوض مناقشة للموضوعات التي تھم المجتمع بصورة واسعة.

مجموعة العمل، ولكن العاملین في اللجان ھي الموضوعات التي فكر في بعضھا 

االستشاریة والمنظمات الداعمة األخرى طرحوا ھذه الموضوعات في األساس باعتبارھا 

 موضوعات ذات أھمیة.

لذا، لدینا الموضوعات التي سنتناولھا، وستكون بالترتیب الذي سأسردھا بھ. سنضع 

ل واألقالیم، وسیتحدث عنھا ھیذر مجموعة عمل عبر المجتمع معنیة باستخدام أسماء الدو

 فورست.

 ال بد لي من جعلھا أمامي ألنھا أكثر مما یمكنني تذكره. --وبعد ذلك سوف نحصل على 

، والذي سیتحدث CCT-بعد ذلك فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 

تعزیز  ل.ومن ثم، طلبات المجتمع والتي سیوضحھا مارك كارفی عنھ جوناثان زوك.

 الطلبات من المناطق المھمشة والبلدان النامیة وسیتحدث عن ذلك شیریل النغدون أور.

بعد ذلك، ستتحدث سوزان باین عن األسماء الجغرافیة واألسماء األخرى ذات المصلحة 

 ، وسیتحدث عنھا آالن غرینبرغ.(PIC)العامة. الضمانات، والتزامات المصلحة العامة 

كیف یمكن  ذا كان ھنا، لكنھ نأمل أن یحضر إلى ھنا في الوقت المناسب.أنا ال أعرف ما ا

 كما سیشرح تنفیذ العمل بالتوازي مع وضع السیاسات، وسیوضح ذلك جیف مرة أخرى.

 .brandجیف أیًضا تبسیط عملیة .
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اآلن، من حیث التحدث، أنا ھنا فقط إلعطاء مقدمة موجزة لھذا، وسوف یدلون ببعض 

نا منھم االحتفاظ بالتعلیقات لدقیقة أو نحو ذلك، وبعد ذلك في األساس طلب المالحظات.

وھذه الطریقة  ستكون ھناك محادثة ھادئة معكم جمیًعا لبضع دقائق بشأن تلك المسائل.

 تجریبیة وسنتعرف ما على ما إذا كانت مجدیة حًقا من عدمھ.

ال یزال یتعین علینا  ومن ثم، سنتحدث بإیجاز عن الخطوات المقبلة واالجتماعات التي

 حضورھا غًدا بشأن ھذه المسألة.

 أعتقد أنھ حان الوقت للبدء. --وبما أننا بدأنا ذلك، علینا 

 .6ورقم المیكروفون ھو  لذا، جیف، ھل یمكننا االطالع على مستجدات الحالة؟

 

 ھل ھذا صحیح؟ لنختبره. حسًنا.    جیف نیومان:

 فإمكاني التنبؤ بھا. د سماع أي نكات.أنا ال أری سأقف في الواقع. حسًنا.

 ][ضحك

فالجمیع یشعر  إنھا الجلسة األخیرة لھذا الیوم، ولكني أعتقد أنھا أفضل، كما تعلمون.

ولكن الجمیع على استعداد للذھاب إلى مجموعة من حفالت االستقبال المشوقة  بالتعب،

ت، ولكني أعتقد أنھا أنا ال أعتقد أنني حصلت على دعوة لتلك الحفال جًدا بعد ذلك.

 ستحدث.

لننتقل إلى الشریحة التالیة، قلیًال، إلیكم بعض الشرائح التمھیدیة  --لذلك سأعرض 

 لنستطلع األمر، وبعد ذلك یمكننا خوض مناقشة على أساس متین.

 ھذا إلى حد ما یعد قدًرا من الخلفیة. یفترض أن یكون ھذا لتقدیم تعلیقات.

ة بوضع سیاسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة نحن نمثل مجموعة عمل معنی

(GNSO) وكان ھناك مجموعة مناقشة تم  .2015، وھذا ما بدأ فعًال في یونیو عام

 إنشاؤھا للحدیث حول العدید من المسائل وتحدید نطاق أعمال عملیة وضع السیاسات.
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ر تقریر وقد ُنش ، طلب المجلس تقریر مشكالت أولّي.2015یونیو  24وأخیًرا، في 

 المشكالت األولّي للتعلیق العام علیھ، وھناك عدد من التعلیقات.

وفي ینایر، كان ھناك  .2015عملیة وضع السیاسة في دیسمبر  GNSOبدأ مجلس 

میثاق تمت الموافقة علیھ، وأخیًرا في فبرایر بدأت مجموعة العمل ھذه باالجتماع 

، وأعتقد أنھا كانت تجربة رائعة حتى اآلن، أسبوعًیا، وفعلنا ذلك لعدة أشھر إلى وقتنا ھذا

 ونحن حًقا لسنا سوى في مرحلة البدایة من عملنا.

 ستیف، إذا كنت ترغب في االنتقال إلى الشریحة التالیة.

) في تحدید التغییرات، إن وجدت، PDPلذلك، حًقا، یتمثل دور عملیة وضع السیاسات (

، 2007في عام  .2007عود إلى عام التي یجب وضعھا على السیاسة األصلیة التي ت

ومضى على ذلك تسع سنوات، إذا كانت حسبتي صحیحة، في الواقع، إن لم یكن أكثر 

إنھ ینبغي أن یكون لدینا عملیة  GNSOمن ذلك بقلیل، أنا أحاول أن أتذكر الشھر، قالت 

 تووضعت توصیات السیاسا یمكن التنبؤ بھا إلدخال نطاقات المستوى األعلى العامة.

ووافق علیھا المجلس  GNSOمن قبل مجلس  -وتمت الموافقة علیھا باإلجماع فعًال  -تلك

 في نھایة المطاف.

لدینا عملیة وضع سیاسات  --لذلك انطالًقا من  وتلك السیاسة ال تزال ساریة المفعول.

بنموذج إدارة من األدنى فاألعلى، منظمة ألصحاب المصلحة، لذا، فبغیاب أي شيء 

 وھذا أمر مھم. جدیدة إضافیة. gTLD، سیكون لدینا برامج عكس ذلك

نحن اآلن نتحدث عن تغییرات محتملة یمكن إجراؤھا على العملیة التي تم تنفیذھا في 

 .2012نھایة المطاف في عام 

لذا في ظل التغییرات المحتملة، ونطاق مجموعة العمل ھذه، یمكن أن نتحدث عن 

یمكننا تعدیل  .2012العملیة التي وقعت في جولة عام  التغییرات المحتملة لتوضیح ھذه

تلك العملیة، أو یمكننا تجاوز ھذه العملیة، أو یمكننا وضع توصیات للسیاسة الجدیدة، أو 

 یمكننا إكمال ووضع توجیھات تنفیذ جدیدة. 

 فلننتقل إلى الشریحة التالیة.
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، نظرنا في ما مجموعھ أول شيء فعلناه إًذا، ما الذ نعمل علیھ في الوقت الحالي.

إًذا أصبح المجموع  وست قضایا ُملحة إضافیة. --وما فعلناه  موضوًعا في المیثاق. 38

 44قسمنا الـ ولست قوًیا في الریاضیات. مرًة أخرى، ھذه عملیة حسابیة. .44 الكلي

 موضوًعا إلى ست قضایا ُملحة وخمسة مسارات عمل قللناھا في الواقع الحًقا إلى أربعة.

 وسنتحدث عن ھذا خالل ثانیة.

فلدینا بعض مناقشات أولیة بشأن تلك القضایا الُملحة، وقد أصدرنا ما  -وبما أننا تحدثنا 

، والذي ُأخِرَج من أجل مدخالت من مجموعات 1، أو تعلیق المجتمع CC1نسمیھ 

أعتقد أنھا كانت ثالثة  ھل نسیت شیًئا آخر؟ أصحاب المصالح واللجان االستشاریة.

للحصول على تعلیق بشأن ھذه  وفریق المراجعة، ھذا صحیح. ماھي الثالثة؟ -- جھات

موضوعًا من الموضوعات األخرى التي سنتطرق إلیھا من  32وھناك  القضایا الُملحة.

ھناك أربعة أو خمسة،  --خالل ما نسمیھ مسارات العمل، وتنقسم مسارات العمل تلك إلى 

ظر بھا إلیھا، مسارات عمل مختلفة، والتي أعتقد أنھا موجودة اعتماًدا على الطریقة التي نن

وسنجري عملنا من خالل المناقشات، مطالبین بتدخل من المجتمع،  على الشریحة التالیة.

 ودمج الجھود األخرى الجاریة.

 لننتقل إلى الشریحة التالیة.

لیة وضع ما ھي بعض األشیاء األخرى التي تجري والتي من شأنھا التأثیر على عم

 كمجموعة عمل عاملة. -السیاسات ھذه، األشیاء التي نشاھدھا كمجموعة عمل 

أعتقد أنھ كان باألمس  --حسًنا، كما یعلم الكثیرون منكم وسمعنا بذلك على طوال الحدیث 

 .CCT-حیث قّدم ذلك جوناثان، فریق مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك 

سننظر بالتأكید، ونحن مطالبین  لتزامات، وھو عملیة مراجعة جاریة.وھذا یتطلبھ تأكید اال

 بذلك بموجب میثاقنا، في المدخالت والنتائج التي یتوصل إلیھا فریق المراجعة ذلك.

 وسوف یتحدث جوناثان قلیًال عن ھذا.

وسوف یتحدث  ھناك مجموعة عمل عبر المجتمع حول استخدام أسماء الدول واألقالیم.

 علینا أن ننظر في نتائج تلك المجموعة كما ننظر إلى مجموعة عملنا. ًال عن ھذا.ھیذر قلی
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ھناك عملیة وضع سیاسات معنیة بمراجعة جمیع آلیات حمایة الحقوق في كل نطاقات 

gTLD.  وكانت ھناك جلسة عبر المجتمع والتي عقدت بعد ظھر أمس وحضرھا الكثیر

ھناك بالطبع عمل یجري في اللجنة االستشاریة  منكم وكان یترأسھا رؤساؤھا المشاركین.

الحكومیة واللجنة االستشاریة العامة واللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار والمنظمات 

وھناك إنجاز للعمل وحمایة  األخرى التي من شأنھا تغذیة مجموعة العمل الخاصة بنا.

ر الحكومیة الدولیة بما الختصارات وأسماء المنظمات الحكومیة الدولیة / المنظمات غی

في ذلك بعض عملیات التنفیذ التي تجري اآلن بشأن كیفیة تطویر عملیة تشبھ المطالبة 

 للمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة.

حاول أ یمكننا للتو االنتقال إلى الشریحة التالیة ألننا مررنا بتلك. --انتقل إلى التالیة 

 الشرائح المدخلة ھنا.التطرق إلى 

لذلك یتم تقسیم المواد األخرى إلى، كما نرى  ھا ھي مسارات العمل التي تحدثنا عنھا.

ولذلك یوجد مسار عمل واحد بشأن العملیة / الدعم / التوعیة، وھو  ھنا، اثنین إلى ستة.

مسار عمل مھم جًدا والذي سوف یتحدث عن كیفیة الحصول على المزید من التنوع في 

كیف نقوم بعمل أفضل توعیة للتأكد من أن المنتمین إلى تلك البلدان المھمشة  ملیة الطلب.ع

 وكیفیة تقدیم البلدان النامیة. --یمكن 

سنتحدث أیًضا بشأن ما إذا كان دلیل مقدم الطلب ھو النھج المناسب لمواصلة تلك العملیة 

ھناك مبادئ توجیھیة  الجدید؛ وما إذا كان ینبغي أن تكون gTLDالخاصة ببرنامج 

مختلفة أو أدلة ألنواع نطاقات المستوى األعلى المختلفة أو إذا كنا نعتقد بأن تصنیف 

 نطاقات المستوى األعلى ھو الطریق الممھد للمضي ُقدًما.

یتعامل مسار العمل الثاني مع القضایا التنظیمیة والقانونیة، وأشیاء مثل اتفاقیة السجل 

حتى عام  2009في عام  جة إلى أي تغییرات مطلوبة لذلك؟ھل ھناك حا األساسیة.

، بدأت فقرات عدم التمییز الخاصة بأمین السجل أو قضایا التكامل الرأسي التي 2012

ھل ھناك أي أعمال  ھل سار كل شيء على الدرب الذي توقعناه؟ نوقشت باستفاضة.

نتعامل مع ذلك من كیف  ھل قمنا باألمر على نحو صحیح. أخرى معینة یجب إجراؤھا؟

 أجل المضي قدًما.
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 أوه، إنھ ھنا. --وأالن، إذا كان ھنا  للحدیث عن ذلك أیًضا في التزامات المصلحة العامة.

سوف یتحدث أالن عن التزامات المصلحة العامة واإلجراءات  مرحًبا. مرحًبا، أالن.

 وسیكون ذلك أیًضا شيء من شأنھ التعریف بمسار العمل ھذا. الوقائیة.

 یختص مسار العمل الثالث بالتنافس على نفس السلسلة واالعتراضات وقرار النزاع.

عم، ن النظر في قضایا مثل تشابھ السلسلة، والقضیة الكاملة الخاصة بالجمع مقابل المفرد.

نظر مجلس اإلدارة إلى ھذه القضیة وقدم تقریًرا أولًیا، لكن ذلك لم یكن من خالل عملیة 

لدینا وقت، إذا اختارنا، لتصحیح  وذج اإلدارة من األدنى فاألعلى.وضع السیاسات بنم

 سوف نقدم إرشاًدا أكثر وضوًحا في الجولة التالیة. ذلك من اآلن فصاعًدا.

 أیًضا أمور مثل، ماذا إذا كان ھناك قرار یخص تشابھ سلسلة، وما عملیة الطعن في ذلك؟

إذا كان األمر كذلك، فمن  ارات؟ھل ینبغي أن تكون ھناك عملیة للطعن في تلك القر

 یستمع إلى تلك الطعون.

ینظر مسار العمل الرابع في القضایا، وأسماء النطاقات المدّولة والمشكالت التقنیة 

ناك إذا اتفقنا أیًضا، ھ أمور مثل القبول العالمي لكافة أسماء النطاقات. والتشغیلیة األخرى.

حق والذي من المحتمل أن یعتمد مقدمي موضوع واحد سأتحدث عنھ قلیًال في وقت ال

وحتى إذا قررنا  طلب. 300مرة إذا دعموا  300السجالت الفنیة بحیث ال یتم تقییمھا 

أن ھذا ھو الطریق للمضي ُقدًما، فیمكن أن ینظر ذلك المسار إلى ماھیة المتطلبات الفنیة 

 لموفر السجل.

 یلي والذي سیتم تحدیده بشكلوبالطبع سیكون ھناك مسار عمل توجیھي للتنفیذ التشغ

 فعلي.

ما نحن بصدد القیام بھ خالل بعض الجلسات الالحقة من ھذا األسبوع، أي جلسات العمل 

الفعلیة الخاصة بنا، ھو الحدیث عما إذا كانت مسارات العمل ھذه تغطي جمیع المناطق 

 التي نحن بحاجة لمراعاتھا أو ال.
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 كل شخص ي الشریحة القادمة التي سترونھا.لذلك وضعنا خطة عمل رفیعة المستوى، ف

ا نحن ھ أعلم أنھا ستأتي. لذا دعونا ننتقل إلى الشریحة التالیة. یسأل عن الجداول الزمنیة.

 ذا.

وجود فھو ال یتنبأ ب ھذا لیس ضماًنا. ھذا ھو تفكیرنا األولّي فیما یتعلق بالجداول الزمنیة.

 والتي سترد على ھذه الشریحة. --ریخ المحددة عملیة جدیدة خاصة بنا والتي تبدأ في التوا

أنا ال أعرف ما اذا كنا نستطیع تقلیص  لست متأكًدا من سبب عدم ظھور الشریحة بأكملھا.

 .2017ربما نھایة عام  ھا نحن ذا. حجمھا، ستیف، إنھا ُتظھر بعض التواریخ ھناك.

 نھاء عملنا.ھدفنا ھو إ الجدیدة. gTLDنحن ال نقول ذلك عندما نقدم برامج 

بطبیعة الحال، كما قلت من قبل، یعتمد عملنا أیًضا على فریق مراجعة المنافسة وثقة 

لذا یجب أن یصب كل ھذا في  المستھلك وخیار المستھلك والمراجعات األخرى الجاریة.

 العملیة.

في نھایة المطاف، مثل كل عملیة وضع سیاسات، سیكون لدینا تقریر ابتدائي، یبرز 

ا ونتائجنا التي توصلنا إلیھا، ومن ثم طرحھا للتعلیق، والحصول على تقریر توصیاتن

قد یوجد لدینا، في الواقع، فترات تعلیق عامة متعددة بشأن القضایا بحیث قد ال  نھائي.

 وقد نقرر طرح أسئلة على المجتمع. یكون ھناك تقریر ابتدائي واحد وتقریر نھائي واحد.

دأ بعض مسارات العمل أو عندما یكون لدینا بعض األفكار على سبیل المثال، عندما نب

 األولیة بشأن بعض من تلك النتائج.

 

 --أمامي ید مرفوعة وأود أن    آفري دوریا:

 

 ھناك ید مرفوعة بالفعل. حسًنا.    جیف نیومان:
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 لذا لدي ید مرفوعة ھنا، وھذا ال یكون إال في حالة طرح األسئلة.  آفري دوریا:

 حسًنا. ن، أنا ال أعرف مكانك لكي أعطیك المیكروفون.سیباستیا

 

 ).(المیكروفون معطل  متحدث غیر معروف:

 

اآلن، لم یتم قول ذلك من خالل المیكروفون لذا فاسمحوا لي بأن أكرر ذلك  شكًرا. حسًنا.  آفري دوریا:

كان ھناك طلب من أحدھم بأن أتحدث ببطء ألن المترجمین كانوا یواجھون  علیكم.

لذلك طلبوا مني أن أتحدث بشكٍل  صعوبة في مواكبة السرعة التي یتحدث بھا المتحدث.

 أبطأ.

ن على سبیل المثال، لیسوا ضم --وأیًضا، بالنسبة ألولئك الذین لیس لدیھم ترجمة، لدیھم 

 السبع لغات الممیزة التي لدیھا ترجمة، بحیث تسنح لھم الفرصة للفھم والقراءة.

 ام، لذلك شكًرا لك، سیباستیان.لذلك كانت نقطة نظ

 

أنا متحمسة  سأحاول التحدث ببطئ. شكًرا. ؟6ھل لي بالمیكروفون  شكًرا لك، سباستیان.  جیف نیومان:

 جًدا فحسب بشأن ھذه المواضیع، لذا في بعض األحیان تجدوني ُأسِرع.

ه الناس الذین یعرفونني، في الواقع، ھذا صحیح، یعرفون بأنني متحمسة لمثل ھذ

  المواضیع.

مؤقت أو خطة عملنا التي نرغب في إنجازھا  --إًذا، لنعد مرة أخرى إلى الموضوع، 

بالطبع، كما قلنا، إنھا تعتمد اعتماًدا كبیًرا على عمل بعض  .--والوتیرة التي نود بھا 

 المجموعات األخرى حتى نتمكن من التأكد من أن ذلك یساھم في عملیاتنا.

 إلى الشریحة التالیة؟ ھل نرغب في االنتقال
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اآلن سنصل إلى المواضیع الخاصة باجتماعنا، الموضوعات األساسیة، ولكن قبل  حسًنا.

القیام بذلك، أود أن أسأل في الواقع إذا كانت ھناك أي أسئلة عن العملیة بشأن كیفیة عمل 

  فریق العمل من حیث ما نقوم بھ.

 ھ جوردین بوكانان.أنا أعلم أن أرى شخًصا آخًرا لدیھ سؤال ھنا.

 

 ).(المیكروفون معطل  متحدث غیر معروف:

 

 لذا... حسًنا. حسًنا، ھل وصلت إلیھم الفكرة؟    آفري دوریا:

 

 ھل ھذا مجرد وقت لألسئلة أم أنھ بإمكاننا اإلدالء بتعلیقات كذلك؟  جوردین بوكانان:

 ]ضحك[

 

 --ومن ثم إجراء تعلیقات ونحن  في ھذه المرحلة، نود حًقا توضیح األسئلة  آفري دوریا:

 

 حسًنا، ھل ستكون ھناك فرصة للتعلیق على العملیة برمتھا بدًال من الموضوعات الفردیة جوردین بوكانان: 

 

 حسًنا.  أوه، سؤال عملي.    آفري دوریا:

 

عنھ  كل شيء تحدث عنھ جیف للتو ھو ما كنت أرید التحدث -ما  --حسًنا، إنھ بشأن   جوردین بوكانان:

 ولكن لیس بشأن أي موضوعات فردیة، ولكنھ تعلیق بالتأكید، ولیس سؤاًال.



 AR الجدیدة gTLDجلسة عبر المجتمع: اإلجراء التالیة لنطاقات  -ھلسنكي 

 

 49من  11صفحة 

 

 

 في ھذه المرحلة، تفضل.    آفري دوریا:

 

  سأمضي في ھذا الموضوع. حسًنا.    جوردین بوكانان:

 ولكنني أتحدث ھنا بصفتي الشخصیة. Googleجوردین بوكانان من 

ثیر، ولكني أعتقد وھذا من وجھھ نظري بأن أنا أعلم أنكم تعملون بجد حًقا، وھذا عمل ك

وأنا أقول ذلك ألنني أعتقد أنكم تجعلون حیاتكم أصعب بكثیر  ما تفعلونھ أمر خاطئ تماًما.

 مما تحتاجون إلیھ.

لقد فعلنا ذلك، ونرید الوصول إلى آخر  ولدینا أیًضا تنفیًذا لھذه السیاسة. لدینا سیاسة.

 تجسید لھا.

الجدیدة بطریقة فریدة من نوعھا  TLDى معاملة إطالق برامج ولسبب ما، نحن نصر عل

 بتخصیصھ حسب الحاجة. ICANNیتم تنفیذ كل ُمعّرف آخر قامت  .ICANNتماًما في 

إذا كنت بحاجة إلى أن تصبح أمین سجل جدید وتحصل على ُمعّرف أمین سجل، فعلیك 

إذا كان  لتكون ھناك.، فإنھم سیتیحون لك الفرصة ICANNإرسال بیانات اعتمادك إلى 

، ICANNفریق عمل ھندسة اإلنترنت یحتاج إلى رقم بروتوكول، فعلیھم الحضور إلى 

لیس ھناك عملیة  ویقولون، "مرحًبا، نرید رقم بروتوكول جدید،" وسیحصلون على واحد.

 عمالقة تتطلب االنتظار لثماني سنوات قبل تفعیل الدفعة التالیة من أرقام البروتوكوالت.

یكون ھذا جنوًنا وسیكون كذلك إذا فعلناه، ومن ثم سیكون على فریق عمل ھندسة قد 

اإلنترنت، كما تعلمون، قضاء سنوات وسنوات في التفكیر بشأن كیفیة قیامنا باإلطالق 

العمالق القادم ألرقام البروتوكوالت ألننا أنشأنا ھذه الكمیة الھائلة، ذات األھمیة الكبیرة 

 حول ھذه العملیة.

لكن بدًال من ذلك، إذا كنت تود مجرد فرز لعملیة إطالقھا على طول الخط واعتمدت و

 على حقیقة أن لدینا عملیة سیاسة ملزمة، فسیتیح لك ذلك إصالح األخطاء التي قد تحدث.
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وال یوجد أي سبب ولم یوجد، األسبوع المقبل، علیك فقط بدء عملیة طلب جدیدة بموجب 

 قد ال أطبقھ مرة أخرى ألن ھناك أشیاء فیھا تزعجني. مًرا مثالًیا.وھو لیس أ الدلیل الحالي.

أننا وك كما تعلمون، ال تموت األفكار الولیدة. --ال شيء رھیب  ولكنھا لیست سیئة كذلك.

 لم نسمع عن أي من األشیاء الصادمة التي ھددت الحیاة اإلنسانیة نتیجة لھذا.

لتجاریة، وأنا متأكد من ذلك، غاضبین بعض أصحاب العالمات ا --كما تعلمون، بعض 

قلیًال ألنھ كان علیھم التقدیم للحصول على الكثیر من التسجیالت الدفاعیة، ولكن بعض 

 TLDأصحاب تلك العالمات غاضبین ألنھم غیر قادرین على الحصول على نطاقات 

  --ن جانبیھناك تكلفة یتحملھا كال ال -كل شيء لیس مثالًیا وھناك تكلفة  الجدیدة كذلك.

 

  حسًنا.    آفري دوریا:

 

 --و --   جوردین بوكانان:

 

لكنني حًقا أود تجنب استغراق  لقد وصلتنا فكرة السؤال. كان ذلك سؤاًال. --أنا  شكًرا. آفري دوریا:

 وقت طویل في الحدیث.

 

تحدید أي  --ا إذ --حسًنا، بعد ذلك سأنتھي بقول یبدو وكأنك ركزت فقط على  حسًنا.  جوردین بوكانان:

إضافیة اآلن واالنتقال  TLDمشاكل كانت حاسمة للغایة بحیث تحول دون إطالق نطاقات 

إلى عملیة مستدامة حیث یمكنك إطالقھا باستمرار واالعتماد علیھا، كما نفعل مع جمیع 

المعرفات األخرى، في دورة التصحیح بینما نمضي بدًال من محاولة جعل جمیع األمور 

ا ستكون وظیفتك أسھل وربم --الصحیح، وسیكون لدیك أكثر من ذلك بكثیر في نصابھا 

یكون المجتمع قادًرا على المشاركة في القضایا الفردیة بدًال من محاولة التحدیق في ھذا 

  --المربع العمالق الضخم المكتظ بالقضایا التي تبدو للفرد وكأنھ من الصعب اختراقھا
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  شكًرا.   آفري دوریا:

 

 مشاركة بشكٍل وثیق في العمل. --   ین بوكانان:جورد

 

 شكًرا. حسًنا.   جیف نیومان:

 ]تصفیق[

لذا، فبدًال من إجابتي عن ھذا السؤال، ألنھ لیس من شأني مناقشتھ،  ھذا تعلیق وجیھ. حسًنا.

  ھل ھناك أي شخص آخر یرید تناول نقطة جوردین؟

ا فتح جولة أو فتح عملیة طلب لـ ھل یجب علین ما الذي یشعر بھ الجمیع حیال ذلك؟

TLD األسبوع المقبل؟ 

 

 (المیكروفون معطل.)  متحدث غیر معروف:

 

  ھل من أحد یرید التعلیق على ذلك؟ ھل یشعر الجمیع بأن بإمكاننا فعل ذلك؟ جیف نیومان: 

 أعتقد أن ھذا سؤال جید.

 

 (المیكروفون معطل.)  متحدث غیر معروف:
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 ال.    آفري دوریا:

 

 (المیكروفون معطل.)  تحدث غیر معروف:م

 

إذا كنا بحاجة إلى تناول ھذا السؤال، فنحن بحاجة إلى تناول  -أنا أعني، إذا كنا  حسًنا.  آفري دوریا:

 ھذا السؤال، ولكن في الحقیقة لیس ھذا في البرنامج الذي نحن بصدده في ھذه المرحلة.

 لك، فسأجیب على ھذا السؤال.بما أنھ طلب ذ سأجیب على السؤال. ولكن حسًنا.

أوًال، لدینا التزام بمراجعة البرنامج قبل البدء في أي برنامج آخر، لذلك نحن ال نزال 

 بالتأكید في خضم تلك المراجعة.

كان ھناك فریق صیاغة الذي سبق وتعامل مع  ثانًیا، لدینا قدر ال بأس بھ من التعلیقات.

لتي تحتاج إلى حل قبل أن نتمكن من المضي قدًما ذلك، وقدم لنا قائمة بعشرات القضایا ا

 في أي برنامج معین.

لذلك ھناك بالتأكید الكثیر من العمل الذي كنا ملتزمین بھ قبل أن نتمكن من المضي قدًما 

 في ھذا البرنامج.

  --ولكن اآلن  --لذلك منذ أن قررتم أنھ الوقت المناسب لطرح السؤال، اعتقدت 

ثم لدینا أربعة أسئلة في الوقت الحالي  -ال أستطیع  انوا ھنالك من قبل.ك 3 --لدینا  حسًنا.

 ما كان ھناك. --كما أود التوقف عند ھذه النقطة بحیث یمكننا العودة إلى بقیة 

 .5و  4و  2و  3لذلك سیبدو وكأنھ كان ھناك 

 

 مرحًبا. مرحًبا؟  متحدث غیر معروف:
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 (المیكروفون معطل.)  متحدث غیر معروف:

 

 أنا ال أرى ذلك في محیط رؤیتي. ، أیًضا.1ثم سأنتقل إلى رقم  --وھا ھو رقم   آفري دوریا:

 

 إًذا دعونا ُنجري استفتاء.  متحدث غیر معروف:

 ]ضحك[

 

 أنا ال أدعو إلى استفتاء.    آفري دوریا:

 ]تصفیق[

 

 ال تعلیق.  متحدث غیر معروف:

 

 یمكنك الخروج.  متحدث غیر معروف:

 

اآلن، أنا في محاولة للعودة إلى ما یریدنا الشباب في المقدمة  إدمون تشونغ معكم. حسًنا.  ون تشونغ:إدم

  الذي تم تناولھ. 4أن نتناولھ، سؤال توضیحي، في الواقع، بشأن مسار العمل 

أنا أعلم أنكم تعلمون بأنني أحب أسماء النطاقات المدّولة، ولكن لیس ھذا ما أرید أن 

 أتحدث عنھ.

  جزء تصادم األسماء، ھل ھناك أي توقع بحدوث عمل آخر؟
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 MAIL. --یؤدي إلى تقریر تصادم األسماء --ألن ھذا مسار عمل من المجتمع، ولكن 

 كما تعلمون، أدى إلى حدوث تلك المواقف. --HOMEو.

كیفیة التعامل مع ھذا النوع من  --لیس ھناك داللة أو تقاریر عن جوالت مستقبلیة، كیف 

 فجأة، ولم تعد ھناك إمكانیة الستخدامھا. TLDمواقف التي قد تظھر فیھا نطاقات ال

ھل ھناك توقعات تقع خارج مجموعة العمل ھذه، ھل ھناك عمل آخر یتعین القیام بھ 

 بشأن تصادم األسماء والذي قد یحدث؟

ر لدیكم خمسة مربعات بالشریحة السابقة والتي تتحدث عن أمو -ألنھ كان ھناك خمسة 

حسًنا، لم تتدخل لكنھا تفاعلت مع ھذه --خارجیة ال تزال جاریة من شأنھا التدخل في 

ھل ھناك أي توقع بوجود تصادم في األسماء، ھل ھناك فعًال عمل آخر یتعین  المناقشة.

 القیام بھ أیًضا؟

 

د رأیت دالئل لق أنا ال أعرف إن كان ھناك عمل یجب القیام بھ في الوقت الراھن أو ال.  آفري دوریا:

أنا ال أعرف إذا كان أي شخص آخر یرید  مؤكدة من األشخاص الذین یتحدثون عن ذلك.

 التعلیق على ذلك اآلن.

بعبارة  --ولكن إذا تم إنجاز أي عمل آخر بنفس شروط الجولة الحالیة  --إنھ بالتأكید 

إذا تم القیام  .أخرى، ال یركز العمل في مجموعة العمل ھذه إال على اإلجراء الالحق فقط

فإن عمل مجموعة  --بأي أمر لھ عالقة باإلجراء الحالي، فسیتم استیراد ذلك العمل، ولكن 

العمل ھذه ھو ببساطة مجرد إجراء الحق، ومن الممكن جًدا أن یتم ذلك العمل على قضایا 

 في الواقع، إنھ ال یزال جارًیا وھناك جزء من المراجعات. أخرى.

 --لقد قلت بأنني سأنتقل إلى  ي قلتھ قبل انتقالي إلى الموضوع التالي؟اآلن، ما الرقم الذ

 التالي. 2لننتقل إلى رقم  حسًنا. بعد ذلك؟ 2إلى 
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وأنا أتفق اتفاًقا  دعونا نالحظ ذلك. سؤال أم تعلیق. شكًرا لك، آفري. شكًرا لك، آفري.  ممثل إیران:

قد تم تأسیس ل لقد بدأنا شیًئا ما. وعلینا تطبیقھ. لدینا التزام -لدیكم التزام  كامًال مع ما قلتھ.

إذا كان ھناك أي شيء علینا إضافتھ، إلى  فلنمضي ُقدًما مع ما قمتم باقتراحھ. المجموعة.

التعلیق، للتوضیح، للجمع، فسنقوم بذلك، ولكن ال أعتقد أننا نثیر السؤال األسبوع المقبل 

  أو األسبوع غیر المقبل.

كرنا في االجتماعات الثالثة المتتالیة حاجتنا إلى مراجعة ما سبق ، ذGACفي اجتماع 

لقد صححناھا وقلنا أننا ال نرید  لمعرفة المشاكل والصعوبات، وھلم جرا وھكذا دوالیك.

 تلك الجولة الثانیة قبل حل ھذه القضایا، والمشاكل، التي كانت لدینا في الجولة األولى.

 شكًرا. لذلك، یرجى التكرم بالمضي قدًما.

 

  شكًرا.    آفري دوریا:

 وھناك شيء واحد أرید أن أؤكد على تذكیر الجمیع بھ وھو تعریف نفسك في البدایة.

  التالي؟ 4رقم  ماذا قلت؟ --ثم لدي  حسًنا.

 .4 من فضلكم. حسًنا. ال أستطیع العد. .1ثم  5و 4لذلك  حسًنا.

 

أنا مستخدم فردي،  اسمي سیباستیان باشولیھ. رحًبا.م طاب صباحكم. شكًرا جزیًال.  سباستیان باتشولیھ:

یتحدث  Googleألن الممثل الخاص بـ Googleولألسف ال أستطیع التحدث نیابة عن 

 عنھا، لذلك سیكون من الصعب معرفة لماذا یقول ذلك.

ولكن أود أن أقول لحسن الحظ أنكم تعملون على ھذا األمر، وھناك العدید من الجوانب 

ي یتم تضمینھا ولم تكن مدرجة في البرنامج السابق، وھناك العدید من األخرى الت

  العمل علیھا. --التصحیحات یجب 
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 عندما یكون لدینا برنامج، فنحن بحاجة إلى معالجة ھذه القضایا. --عندما یكون لدینا 

لحال، یتم تقدیم ملحقات جدیدة، حسًنا، إذا كان ھذا ھو ا --لذلك آمل في المرة القادمة أنكم 

 فسیكون أمامنا عدد أقل من القضایا.

 أرى أن عملكم یتمتع بأھمیة بالغة حًقا.

 

  (مجلس أمناء السجالت). COREفیرنر شتاوب من  شكًرا.   فیرنر شتاوب: 

أنا أكره قول لقد قلت لكم ذلك في السابق، لقد تحدثت على المیكروفون مرات عدیدة 

لیس الجولة المقبلة  الجولة المقبلة على الفور.ألقول من فضلكم تأكدوا من اإلعالن عن 

ألنھ إذا لم نقم بذلك، سیطبق الناس األمر ببساطة ألنھ، كما  فقط بل واألخرى التي تلیھا.

تعلمون، إنھم یعتقدون أنھ سیكون ھناك أمد طویل، كما لو كانت آخر محطة وقود قبل 

  الدخول إلى الصحراء الطویلة.

ال تقدموا على  نا اآلن نتیجة واحدة یمكن أن نتعلمھا، فستكون:وإذا كان لدی ھذا یحدث.

بعد طول انتظار،  وھل نحن على وشك اإلقدام على ذلك مرة أخرى؟ ذلك مرة أخرى.

سنوات مرة  10یقال للجمیع، "انظروا، ستكون ھناك جولة أخرى ولكنھا ستكون بعد 

ا ھو أفضل طریقة للقیام ھذ سنوات بین الجولتین؟ 10أخرى،" لذلك علینا أن ننتظر 

 بأسوأ عمل ممكن.

منع الناس من الضرر ھو أكبر ضرر یمكن  --وعموًما، فالحماس الذي ینتابنا لمعرفة 

  أن نؤذھم بھ.

االنتظار إلى األبد، ھذا ھو بالضبط الطریق الذي یمكنھ قتل كل المشاریع الجیدة وال 

 یترك سوى السیئة والنظریة منھا.

 

 وأنا حًقا سعید جًدا لسماع تقول بأنك تكره قول ذلك لنا. ا.شكًر  آفري دوریا:
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 ، رجاًء.1رقم 

 ]ضحك[

 

 اسمي (ذاكًرا االسم)، وأنا أتحدث بصفتي الشخصیة. مرحًبا. متحدث غیر معروف:

أردت فقط الرد على نقطة جوردین وأنا أوًال أتفق تماًما مع ما قالتھ أفیري،  --أنا فقط 

ما ھو أبعد من ذلك، أعتقد أن ھناك أیًضا فرًقا جوھرًیا بین األسماء، ولكن أود الذھاب إلى 

 وعلى سبیل المثال، األرقام.

كما أعتقد أن ھناك قضایا تخص السیاسة العامة والتي تأتي عندما یتعلق األمر باألسماء 

كما  --التي ال وجود لھا عندما یتعلق األمر باألرقام والعدید من األشیاء األخرى التي 

 تعلمون، ناقشناھا ھنا ویتم تفویضھا.

وفي نھایة المطاف األسماء ھي النقطة األساسیة لواجھة المستخدم العادي المتعامل مع 

شبكة اإلنترنت، لذلك فإن ھذه القضایا أعتقد أنھا تفعل ما ھو أكبر بكثیر في حالة األرقام، 

 على سبیل المثال.

ال تموت، ولكن ھذا المقصد صعب المنال، وأعتقد  وأنا أتفق مع القائل بأن األفكار الولیدة

أن ھناك، على سبیل المثال، مجتمعات قدمت طلبات مجتمعیة لم تحصل بموجبھا على 

الخاصة بھا، ونحن بحاجة إلى أن ننظر في أنواع القضایا المرتبطة  TLDنطاقات 

 بالعملیة التي أدت إلى ھذا النوع من المشاكل.

 ط.وھذا مجرد مثال فق

نا أ وأنا ال أقول أن العملیة قید المناقشة ھنا، والتي نتناولھا ھنا، ھي أفضل عملیة ممكنة.

ولكنني أعتقد أن نوًعا من المراجعة، في محاولة لفھم  لیس لدي تصور كاٍف لھذا األمر.

ما یمكن أن نتعلمھ من العملیة الحالیة إلنشا عملیة أفضل نمضي بھا قدًما،  --ما لدینا 

 نوع من الجھد الذي ینبغي أن ُیبذل. وھذا
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  شكًرا.    آفري دوریا:

وعند ھذه النقطة، أود أن أعود إلى البرنامج كما ُخِطَط لھ، وأرید أن أشكر من أدلوا 

  -بتعلیقات قصیرة وطرحوا أسئلة 

إن أول ما كان لدّي ھو مجموعة العمل عبر المجتمع المعنیة باستخدام أسماء الدول 

سوف تعطینا مقدمة سریعة عن ذلك، وبعد ذلك یمكننا تناول  ھیذر فورست. واألقالیم،

  شكًرا. سؤالین سریعین حتى تكون قادرة على الرد.

 ھیذر؟

 

 شكًرا جزیًال لك آفري.    ھیذر فورست:

شكًرا جزیًال لكم على إتاحة الفرصة لنا لتضمین ھذا التحدیث في  أنا ھیذر فورست.

 ، واإلجراءات الالحقة لتلك العملیة.أعمال عملیة وضع السیاسات

ربما سمع بعضكم أنني أو  ھذا ھو العمل الذي كان جارًیا لبعض من الوقت إلى اآلن.

أحد زمالئي الرؤساء المشاركین قدمنا معلومات محدثة في جلسات االجتماعات السابقة، 

  لذلك ستعرفون بأننا كنا في ھذا العمل لمدة عام ونصف، وربما عامین.

ا أنا ھنا الیوم ألجلھ ھو تقدیم تحدیث یتعلق بنطاق ووضع أعمالنا بحیث قد ترتسم وم

لدیكم بعض التصورات والروابط العقلیة بین العمل الذي نقوم بھ والعمل الذي من المرجح 

أن یكون مالئًما، وأعتقد أننا قررنا، الدفعة ذات األسماء المحفوظة، وھي الدفعة رقم 

ومن ثم بدء إطالع أنفسنا عبر ھذه السطور عن كیفیة رغبتنا في  اثنین، حسبما أعتقد،

 السیر باألمور إلى األمام.

ولذلك سأعطي مقدمة موجزة، ثم أضع الخطوط العریضة لجلستنا، والتي ستكون بعد 

ظھر غد، وربما بعد ذلك سننتقل إلى األسئلة، آفیري، بدًال من نتناولھا الیوم، على الرغم 
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ل سأكون سعیدة جًدا لإلجابة على األسئلة، ولكن قد یكون ھناك المقام من وبطبیعة الحا

  أفضل لھا.

إن مجموعة العمل عبر المجتمع المعنیة باستخدام أسماء الدول واألقالیم كنطاقات 

المستوى األعلى، ربما تكون كلمات رئیسیة مفقودة من المقدمة على ھذه الشریحة، حیث 

اآلن، كما ھو الوضع  األعلى ومع أسماء الدول واألقالیم فقط.إننا نتعامل فقط مع المستوى 

في الوقت الراھن، حددت المجموعة أسماء الدول واألقالیم كأشیاء یمكن تقسیمھا ضمن 

لدینا رموز من حرفین تتسق إلى حد كبیر مع  ثالث سالل، إذا أردت تسمیتھا بذلك.

ز مكونة من ثالثة أحرف وھي لدینا رمو .ISO 3166-1االستخدام طویل األجل لقائمة 

یمكن اآلن لألسماء،  واألسماء أنفسھا. ISO 3166أیًضا تتسق إلى حد كبیر إلى معیار 

المحامین في الغرفة، یمكن أن نتجادل في ھذا  بالطبع، أن یكون لھا عدد من التفسیرات.

ة نھ مسأللم نصل إلى ھناك كمجموعة أل طوال الیوم فیما یتعلق بالمقصود بكلمة "أسماء".

صعبة تماًما وكنا نرید أن نعمل من خاللھا، دعنا نقول، بعض القضایا األقل صعوبة قبل 

 تناولت المسائل الكبیرة جًدا.

لقد وصلنا إلى استنتاجات أولیة فیما یتعلق بالرموز المكونة من حرفین، وسنناقش ذلك 

 .2015ة في أواخر عام تم التوصل إلى تلك االستنتاجات األولی بمزید من التفصیل غًدا.

بعد ذلك، انتقلت المجموعة إلى العمل على الرموز المكونة من ثالثة أحرف، وبدأت 

عملھا كما فعلنا مع الرموز المكونة من حرفین عن طریق توزیع استطالع، وھو استطالع 

غیر رسمي، للحصول على مدخالت من المجتمع على نطاق أوسع لفھم وجھات نظر 

ا تبدو علیھ السیاسة، دعونا نقول السیاسة المفضلة، وخیارات من مختلف المجتمع بشأن م

 أفراد المجتمع.

والمثیر لالھتمام في ھذه العملیة، وربما لیس مدھًشا ولكن مع ذلك مثیًرا لالھتمام، ھو 

أن لدینا ردود متباینة تماًما فیما یتعلق بما یجب القیام بھ مع الرموز المكونة من ثالثة 

 باینة تماًما سواء في المنطق أو في النتیجة المفضلة.أحرف، مت

والتي أودت بنا إلى فكرة إجراء جلسة أوسع ھنا عبر المجتمع في منتدى السیاسات في 

والذي سیعقد غًدا في ھذه القاعة، وھي القاعة أ في تمام  56رقم  ICANNاجتماع 
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 وجود في ھذه الجلسة.سیكون لدینا تنسیق یشبھ إلى حد كبیر ذلك الم .3:15الساعة 

وسنطرح بعض األسئلة االستفزازیة من أجل عمل التماس دقیق ربما للحصول بعض 

اإلجابات االستفزازیة ولنرى إذا لم یكن بإمكاننا كمجتمع أوسع العمل عبر بعض التحدیات 

 التي نواجھھا.

 قي أي أسئلة.أنا سعیدة، كما قلت، لتل وبذلك، ھذا ھو التحدیث الذي أردنا إطالعكم علیھ.

 .3:15ولكن، أدعوكم بجد لجلستنا عبر المجتمع غًدا الساعة 

 

 تفضل رجاًء. اثنان. أرى واحًدا ھنا. ھل ھناك أي أسئلة؟ شكًرا.  آفري دوریا:

 

 لقد قلتم أننا قد نكون بحاجة إلى محامین لیخبرونا بمعنى كلمة االسم. شكًرا جزیًال لكم.  ممثل إیران:

إذا قّررت داھومي أن تسمي  ھذا كل شيء. فاألسماء ھي األسماء. لك،لسنا بحاجة إلى ذ

إذا قّررت فولتا العلیا أن تسمى  دولتھا بنین، فھذا شأن داھومي وشعبھا لیقرروا ذلك.

ن لسنا إًذا، نح دولتھا بوركینا فاسو، فھذا شأن یقرره شعب فولتا العلیا أو بوركینا فاسو.

  بحاجة إلى ذلك.

امین شكًرا جزیًال، ونطلب منھم في وقت الحق التعامل مع شيء نطبقھ نحن نشكر المح

 شكًرا. ال نرید أي توضیح بشأن أسماء البلدان. ونطلبھ.

 

  ومن فضلك تذكر اإلفصاح عن اسمك عندما تتحدث. شكًرا.  آفري دوریا:

أنا أحاول أن أكون  ؟4و 1ھل ھناك أي شخص بعد  .4و  1حتى اآلن لیس لدي إال 

 .1رجاًء،  حسًنا. في تذكر األرقام.جیدة 
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  أنا اسمي نكیرو من نیجیریا. شكرًا لكم على ھذه الفرصة للمشاركة.  ممثل نیجیریا:

لقد قلتم شیًئا عن وجود استنتاجات أولیة بشأن قراراتكم حول الرموز المكونة من حرفین 

الغد حتى یمكننا ھل من الممكن أن تكون ھذه الوثیقة متوفرة قبل جلسة  وثالثة أحرف.

 االطالع علیھا ومناقشتھا؟

 

لدینا اثنین من المواقع  إنني أشجعك. شكرًا جزیًال لك على سؤالك. أنا ھیذر فورست.  ھیذر فورست:

(منظمة  ccNSOواحد ضمن صفحة  اإللكترونیة بالفعل وھو أمر ربما یكون مربًكا.

یة، أعتقد في الواقع أنھ ضمن دعم أسماء رمز البلد) على الویب؛ وھناك واحد أكثر عموم

 --وسوف تجدون  (المنظمة الداعمة لألسماء العامة) على الویب. GNSOصفحة 

م إذا كنت وھما متاحین للجمھور. ستكونوا قادرین على تتبع وثائقنا من خالل الموقعین.

 شكًرا. ، وستجدون وثائقنا.CWG UCTNفابحثوا على  --تكتبون في 

 

 .شكًرا    آفري دوریا:

 

كنت أود فقط القول بأنھ یمكنني وضع الرابط بغرفة اللجنة  أنا ستیفین تشان من العاملین.  ستیفین تشان:

االستشاریة، إذا قمتم بتسجیل الدخول، فسأعطیكم المزید من الوصول المباشر إلى تلك 

 شكًرا. الورقة.

 

 شكًرا لك، ستیف.    آفري دوریا:

 تقدیم نفسك.من فضلك تّذكر  .4السؤال من رقم 
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كما ُذكر عن األسماء،  واناویت، أنتمي إلى اللجنة االستشاریة الحكومیة، تایالند. .4رقم   واناویت أكیوبیوترا:

على  ICANN، اعتادت IDNالسریع، بشأن  ccTLDفي الواقع، مما درستھ من مسار 

، والتي ، مجموعة خبراء األمم المتحدة حول األسماء الجغرافیةUNGEGNاإلشارة إلى 

  لدیھا بالفعل ثمانیة لغات مترجمة من األمم المتحدة.

لذلك ینبغي أن  ھناك واحد من اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة. واآلن حان وقت التحدیث.

یكون االسم الممّثل ھنا شيء ما نشیر إلیھ، حتى لو كانت بعض البالد تواجھ مشكلة 

رجمة التي حدثت، إنھا كانت لیست دقیقة بقدر مماثلة، على سبیل المثال، تایلند بسبب الت

ما نستخدمھا عادًة ألنھ عند التعامل مع مثل ھذا النوع من التحوالت من اللغات غیر 

الالتینیة، واألنواع التي ال تدعم نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل المعلومات 

)ASCII كیفیة تعامل السلطة مع من ) إلى الكتابة بالحروف الالتینیة، فإنھا تعتمد على

على سبیل المثال، فاالسم الرسمي لتایلند ھو راتشا آناشاك  یستخدم الترجمة الرسمیة.

فأنتم في الوضع الطبیعي تنادون علیھا باسم  التایالندیة، وھو االسم الذي ال ینطق بھ أحد.

ك في قاعدة ولكن لبعض األسباب، قاموا بملء ذل تایالند أو ربما اسمھا القدیم سیام.

  .UNGEGNالبیانات لـ

لذلك، في الواقع، ھذه ھي األشیاء التي نعمل علیھا لتعكس الترجمة التحریریة وكتابة 

ولھا تأثیر عندما تتحدثون عن أسماء النطاقات المعروفة بطریقة الكتابة  األسماء.

 شكًرا. بالرومانیة.

 

 ھیذر. شكًرا.    آفري دوریا:

 

  ھیذر فورست. ك، آفري.شكًرا ل    ھیذر فورست:

والمجموعة متحمسة للغایة  لقد أبرزت نقطة مثیرة لألھمیة للغایة. شكًرا لك، واناویت.

ویسرني أن أقول أننا محظوظین جًدا في المجموعة  لألسئلة المرتبطة بالترجمة.
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وھذا من شأنھ المساعدة في  .UNEGNو ISOبالمشاركة كأعضاء وممثلین من الـ

 ا بھذه األسئلة األوسع نطاًقا.استفادة أعمالن

 

سأنتقل إلى جوناثان زوك وموضوع المنافسة وثقة المستھلك، ومراجعة  شكًرا. حسًنا.  آفري دوریا:

  .CCT-خیار المنافسة 

 شكًرا. نعم، یمكنك استخدام ھذا المیكروفون.

 

كًرا على استضافتي ش أنا جوناثین زوك من فریق مراجعة التنسیق واالتصاالت. رائع.  جوناثان زوك:

 ھنا.

لقد ُكِلفنا من قبل من جانب مجموعة تأكید االلتزامات الستكشاف مدى اختیار المستھلك، 

الجدید ونظرنا أیًضا في عملیة  gTLDوالمنافسة، والثقة التي عززناھا من خالل برنامج 

انت ة ما إذا كالطلب والتقییم لمعرفة ما إذا كانت فعالة وأخیًرا نظرنا إلى الضمانات لمعرف

 الجدید. gTLDفعالة كنوع من التخفیف من آثار ھبوط برنامج 

وكان ذلك ما یدور  ومن السھل اجتثثات المشاكل الصغیرة الضارة في ھذا الموضوع.

ولكني تذكرت أن السكرتیرة ستریكلینج جاءت لزیارة  في رأسي بینما كنت أفكر في ھذا.

تخاذ خطوة إلى الوراء وقالت أن الغرض األساسي اجتماعنا في العاصمة، وساعدتنا على ا

الجدید تفوق مساوءه أو  gTLDمن ھذا ھو المراجعة ومعرفة ما إذا كانت مزایا برنامج 

حتى إذا نظرتم إلى ذلك بنفس الطریقة، ثم نظرتم بعد ذلك إلى نوع المزایا المتوقعة  ال.

خاص بحیث كانت ھناك سالسل ھل تحقق المزید من الخیارات المتاحة لألش من البرنامج.

ھل  الرائدة التي أصبحت متوفرة اآلن؟ TLDغیر متوفرة في نطاقات المستوى األعلى 

ھناك تسعیر لنماذج الشركات مثیر لالھتمام زاد المنافسة وغّیر ھیكل تسعیر نطاقات 

TLDھل ھناك زیادة في ثقة المستھلك ھل ھناك منافسة متزایدة بین أمناء السجل كذلك؟ ؟ 

، والتي من شأنھا السماح لي BANKالحالیة المقیدة، مثل . TLDالمرتبطة بنطاقات 
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بحیث یمكنني أن أثق بأن ذلك لم یكن  BANKبمعرفة ما أریده من خالل االنتقال إلى .

 نوًعا من مخططات التصّید.

 BANKھل الحقیقة أن لدّي . وما ھي عواقب الھبوط المحتملة؟ --وما ھو الجانب السلبي 

مقیًدا وآخر غیر مقید یعني أنني قد حصلت على توقعات المستھلكین  TLDباعتباره نطاق 

نماذج  ھل أدت إلى ھل یخلق الجمع والمفرد بلبلة، على سبیل المثال؟ التي لم تتم تلبیتھا؟

شركات كانت قائمة أساًسا على استراتیجیات دفاعیة في جانب العالمات التجاریة، وما 

ھل البرنامج یحافظ على نفسھ، أم أنھ یعتمد  جیالت الدفاعیة، وھلم جرا؟إذا تم حظر التس

ھل عملیة الطلب تخلق بالفعل  في الواقع على األنشطة الدفاعیة للعالمات التجاریة؟

ھل ُیخدم الجنوب العالمي بشكل جید  اختیاًرا لجمیع المجتمعات في جمیع أنحاء العالم؟

 جانب البرنامج نفسھ؟من جانب عملیة تقییم الطلب أم من 

 -- PDPأعتقد أنھ على عكس  ھذه بعض أنواع اختبارات التوازن التي ُكِلفنا بإجرائھا.

 سأبطئ من حدیثي قلیًال. أعتذر. أدرك أنني أتحدث بسرعة مریبة، سیباستیان.

ولذا نحاول  التي وصفھا جیف، نحن نفرز المھام المكلفین بھا. PDPعلى غرار عملیة 

وھذا یعني بأننا  جاھدین أن نضع شیًئا في شكل مسودة نعطیھ لكم بحلول نھایة العام.

 وھكذا نحن نبحث في بعض األسئلة رفیعة المستوى للغایة مثل: بحاجة لتحدید األولویات.

 ھل الضمانات ھل تم خلق منافسة؟ ھل ھذا یخدم العالم النامي بشكل جید في عملیة الطلب؟

 الجدیدة؟ gTLDفي برامج  DNSھل ھناك زیادة غیر متناسبة في إساءة استخدام  فعالة؟

 إن طرح أسئلة مثل ھذه یساعد في جعل التوازن أكثر واقعیة.

ومن ثم یأتي الشيء اآلخر الذي نحاول القیام بھ فیما یتعلق بالنتائج القابلة للقیاس والتي 

نا جمیًعا لدینا سنوات وسنوات من أعتقد أن .ICANNھي جدیدة إلى حد ما على مجتمع 

الخبرة في المكالمات الجماعیة وإعطاء آرائنا والتعلم من اآلراء، ولكن على الرغم من 

ولذا نحاول بجد قدر اإلمكان القیام بنوع من التحلیل  ذلك نقدم آراء بشأن أشیاء معینة.

ناد إلى تلك الكمي لھذه األمور ألنھ عندما نصنع توصیات وسیاسات موضوعة باالست

التوصیات، فإنھ یمكننا رؤیتھا في وقت الحق باستخدام نفس البیانات، ونفس المقاییس، 

 سواء جاءت تحسینات نتیجة لتلك التوصیات أو ال.
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واجتماعاتنا عامة  وقسمنا أنفسنا إلى ثالث فرق فرعیة. لذلك فھذه ھي المھمة التي أمامنا.

یمكنك مراسلة الفریق  .Adobe Connect ویمكنك االستماع إلیھا عن طریق برنامج

على البرید اإللكتروني مباشرًة عن طریق إدخال عنوان البرید اإللكتروني 

inputtocctrt@icann.org .أو التحدث إلى من یمثلكم في ھذا الفریق  

لذا من  كان ھناك محاولة منا لجعل شخص ما ممثًال للجمیع ضمن فریق المراجعة ھذا.

ا بشأن ھذه القضایا بینما نلقي نظرة رفیعة المستوى على ما فضلك أجعل صوتك مسموًع

الجدید سیأتي بمزایا أو سیكرر عیوًبا  gTLDإذا كان اختبار التوازن على برنامج 

 موجودة بالفعل.

وذلك في محاولة لتحدید، حیثما كان ذلك ممكًنا، كیف سیجعلنا ھذا التوازن نتبصر مزیًدا 

كانت تبدأ في األسبوع القادم كما اقترح جوردین أو تبدأ من اإلجراءات الالحقة، سواء 

 في بضع سنوات كما ھو الحال األكثر احتماًال.

أعتقد أن ھناك اتفاًقا واسًعا بأن الجولة جزء من مشكلتنا وخلقت صعوبة في المسار 

تقد ولذا فإنني أع الصحیح على طول الطریق بسبب الحجم الھائل من الطلبات التي حدثت.

في جمیع المجموعات التي تعمل على ھذا وأن الجولة لن  -قد یكون ھناك إجماع من أنھ 

 تمضي في طریقھا ُقدًما.

ولكن ھناك بالتأكید بعض من التقییم الذاتي والذي یجب القیام بھ قبل أن نمضي في 

طریقنا، كما أعتقد، لنرى إذا كنا نستطیع الحصول على ھذا التوازن الصحیح والتأكد من 

ستسرني اإلجابة  تفوق مساوئ القیام بذلك أو ال. DNSمزایا تقدیم سالسل جدیدة في أن 

 عن األسئلة.

 

یرجى الُمضي  .2لذا لدي سؤال ھنا وھو رقم  فلنبدأ بشكل فعلي. سؤال أو سؤاالن. شكًرا.  آفري دوریا:

 .كر اسمكتذكر، ذ ُقدًما وسأتناول سؤال واحد فقد بعد ذلك حتى نتمكن من الُمضي ُقدًما.
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أن بش -لقد ذكرتم شیًئا حول ثقة المستھلك وواحدة من  اسمي آشوین من أندونیسیا. نعم.  ممثل إندونیسیا:

 وأنا متأكد أن ھذا لیس نوع من التصّید، إنھ بنك حقیقي. .BANKما إذا كنتم تستخدمون .

من أن  --سیتحقق بالفعل  BANKاآلن، كیف یمكننا التأكد من أنھ كذلك، بأن ُمشّغل .

إنھ لیس شخًصا وھمًیا  ذلك ھو في الحقیقة ھو شخص. BANKالشخص الذي استخدم .

 أو ما إلى ذلك.

األخرى  gTLDاآلن، إذا كان ھًذا صحیًحا، لماذا ال نقوم بذلك من أجل مشغلي نطاقات 

إذا كنا نستطیع القیام بذلك من خالل  حتى تصبح الجرائم أقل فأقل على اإلنترنت؟

.BANKھل یمكننا فعل ذلك من خالل .، فNET.و ،ORG.و ،COMوھلم جرا؟ ،  

الیوم لدینا الكثیر من التصّید والكثیر من الجرائم بسبب تلك المزحة حیث إن على شبكة 

لذلك دعونا نحاول فعل األمر  اإلنترنت یمكن أن تكون طبیًبا وال أحد یعرف من أنت.

لنفعلھ مع أي نطاق  BANKه مع .نفس القیاس الذي استخدمنا -- BANKنفسھ مع .

gTLD .شكًرا. آخر 

 

 شكًرا.   آفري دوریا:

 

 أشك في أن الكثیرین لدیھم الكثیر من اإلجابات على ھذا السؤال. شكًرا على سؤالك. جوناثان زوك: 

ولكن أعتقد في جوھرھا، إنھا تجربة لمعرفة ما إذا كان ھناك سلسلة مقیدة مثل تلك التي 

في ثقة المستھلك، ستتبناھا الصناعة والتي من المفترض أن تمثلھا،  ستؤدي إلى زیادة

وال یمكننا االفتراض أن اإلجابة عن كل سلسلة محتملة في القاموس لدیھا تعریف محدد 

نستطیع االعتماد علىھ ألن ھناك من یحصلون على دكتوراه في التلفیق كنظرائھم في 

 BANKوالسؤال ھنا سیكون، إذا كان . ر من ذلك.وبالتالي فإن اللغة قابلة للنقل أكث الطب.

ناجًحا ویؤدي إلى زیادة في ثقة المستھلك فإنھ، في واقع األمر، یؤدي إلى انخفاض نجاح 

ممارسة التصّید، وأعتقد أننا سوف نرى أصحاب المشاریع األخرى یتناولون ذلك في 

وعندما یبحث  لطرق.الصناعات الدوائیة و المجاالت األخرى، وسنرى النجاح في تلك ا
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المستھلكین، عن تلك األنواع من األنشطة عالیة المخاطر، فإنھم سینزحون إلى نطاقات 

TLD .وأعتقد أنھ من الخطأ مجرد إیجاد نظام بیئي للغة بدًال من فھم نجاح  المقیدة تلك

 تلك المساعي.

 

 م یطرح سؤاًال حتى اآلن.ل -أود تناول سؤال واحد، ویفضل أن یكون من شخص  شكًرا. آفري دوریا: 

 ھل ترون أحًدا؟ حسًنا. ال؟ ھل لدینا أي شخص ھنا لدیھ سؤال ولم یطرح واحًدا من قبل.

ولكن من فضلك، كافوس،  أرى أن كافوس لدیھ سؤاًال، ولكنك قد طرحت ثالثة بالفعل.

غم ، على الر2أعتقد أن لدیك رقم  --أنت بحاجة إلى  --ال، ال یمكنك  --إذا كان لدیك 

 من أن اإلضاءة قید التشغیل.

 

إذا كان ھناك أسئلة ولیس ھناك أي أشخاص آخرین یودون  ال، آفري، األمر عائد إلیكم. ممثل إیران: 

 طرح السؤال، أرجو أن تسمحوا لنا بطرح ھذا السؤال.

 

 ولذلك نادیت علیك.   آفري دوریا: 

 

 ، وأنا أدعمك دائًما، دعًما غیر مشروط.أنت صدیق جید جًدا لي شكًرا جزیًال لكم. ممثل إیران: 

 

 من فضلك اطرح سؤالك اآلن. ولذلك انتقلت إلیك. حسًنا، شكًرا لك. آفري دوریا: 

 

إذا كنتم تقولون التقییم الذاتي، فأنا أسمیھ التحقق الذاتي، ما األدوات  ھذا قلیل من الخبرة. ممثل إیران: 

استناًدا إلى التقییم أم أنكم تعطونھم  ذاتي؟التي تجعل األشخاص یقومون بذلك التقییم ال
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برمجیات أو شيء من ھذا القبیل، ھذه ھي األداة، استخدموھا قبل تطبیقھا لمعرفة ما إذا 

 شكًرا. كان یمكن أن یكون ھذا تقییًما أو تحقًقا ذاتًیا.

 

ى تطویر األدوات أعتقد أن القضیة ھي أننا نعمل عل شكرًا لك على ھذا السؤال، كافوس. جوناثان زوك: 

لذلك في كثیر من النواحي، قد یكون للمراجعات المستقبلیة  اآلن إلجراء تلك التقییمات.

بشأن المنافسة والثقة واالختیار وظیفة أسھل من ذلك ألننا تمكنا من تحدید الكثیر من 

ل وفي بادئ األمر، تنا المعاییر المستخدمة لقیاس مدى نجاح ھذه البرامج للُمضي ُقدًما.

األمر ومن ثم تحدید مجموعات البیانات ذات المغزى، وإیجاد مصادر لھذه البیانات والتي 

ھي ممارسة منشأة ولكن مع مرور الوقت قد تكون شیًئا ما أكثر سھولة عند القیام بھا في 

فترة زمنیة أقصر ألننا قمنا ببناء أدوات للتقییم وعملنا بھا بشكل مستمر بالطریقة التي 

أعتقد أنھ إذا أنجزنا واجبنا اآلن، فسیكون ھناك بعض األدوات التي  جوردین.اقترحھا 

 تمھد الطریق وتجعلھ أسھل.

 

 --سأنتقل اآلن إلى  شكًرا.   آفري دوریا: 

 

 (المیكروفون معطل).  متحدث غیر معروف:

 

 ، وسننتقل إلى الموضوع التالي.1سؤال واحد آخر من رقم  آفري دوریا: 

 

كنتم تتحدثون عن األدوات، وكان  سؤال بسیط جًدا. جزر الكایمان. kyدانیال إیبانكس .  س:دانیال إیبانك

 كیف یمكننا تأھیل المناطق المھمشة التي نتحدث عنھا؟ ھذا في رأیي من بدایة الجلسة.

 ستكون أداة رائعة لتطویرھا كذلك. كیف تقومون بتأھیل المناطق المھمشة؟
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 ذا السؤال لك أو ألحد من القیادة؟ھل ھ شكًرا.   آفري دوریا: 

 

ونحن نعمل على مواجھة القضیة  أعتقد أنھ تمت اإلجابة علیھ أكثر من مرة. بالتأكید. جوناثان زوك: 

فمثًال، على سبیل المثال، ال تقع الصین في تلك الفئة ألنھا تم تمثیلھا بشكل أفضل  نفسھا.

لذلك، فنحن في طریقنا  طق األخرى.الجدید مقارنة بالكثیر من المنا gTLDفي برنامج 

لعمل تعریفات خاصة بنا ومحاولة التمسك بھا، وأنا متأكد من أننا سنحصل على ردود 

 فعل الجمھور على ھذه التعریفات أمًال في تحسینھا مع مرور الوقت.

 

 واآلن أود االنتقال إلى طلبات المجتمع مع مارك كارفیل، من فضلك. شكًرا. آفري دوریا: 

 

شكًرا جزیًال لك، آفري، وشكًرا جزیًال لكم على دعوتكم لي للمشاركة في ھذا النقاش  رك كارفیل: ما

ي وبالنسبة ألولئك الذین ال یعرفونن إنھ بالفعل یثبت الحیویة والتحفیز. داخل المجتمع.

، وھذا الموضوع الخاص بطلبات نطاق GACمنكم، أنا ممثل المملكة المتحدة في 

gTLD وبالطبع لیس لدي الوقت لتغطیتھا كلھا. لى المجتمع لھ جوانب عدیدة.المعتمد ع 

وھناك بالفعل مجموعة  ولكن أیًضا انتقاھا آخرون في المجتمع. GACإنھا قضیة انتقتھا 

المجتمعیة وانتقى محقق الشكاوى تجربة الطلبات  TLDإجراءات مختصة بنطاقات 

إذا  --الرؤیة  -ا نظرنا إلى الوراء إلى وإذ المعتمدة على المجتمع في الجولة الحالیة.

أن الطلبات  -- GTوتوصیاتھا، رأت أن  GNSOأردتم، فإن األھداف المتوقعة لـ

ولكننا رأینا أنھ ھذه  المعتمدة على المجتمع ستكون جزًءا ال یتجزأ من جولة المجتمع.

ا، وكان إن عدد الطلبات الناجحة من المجتمعات كانت منخفضة جًد الرؤیة ال تتحقق.

لذلك كانت  ھناك نسبة عالیة من طلبات المجتمع المرفوضة والتي كانت قید الخالف.

 وأعتقد أن ھذا التجربة غیر مشجعة جًدا وتشیر إلى مناطق الخلل المحتملة وربما الفشل.

لتحدید ھذا النوع من األسئلة التي یجب طرحھا بالفعل إذا  --ھو الوقت المناسب إلعادة 
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تعلم من التجربة وإعادة تقییم النھج كلھ لتسھیل فرصة الطلبات المعتمدة على أردنا أن ن

أعني، أنھ ینبغي أن یكون ھذا عنصًرا ھاًما في توعیة  المجتمع في جمیع أنحاء العالم.

حیث قد تجد مجتمعات رجال األعمال أو  البلدان النامیة والبلدان الجزریة الصغیرة.

لم یسبق لھا مثیل من خالل نطاق المستوى األعلى لتعزیز الفالحین وما إلى ذلك، فرصة 

ا كما أن ھذا األمر یتقاطع أیًض لذلك أنا أستشھد فقط بذلك كمثال واحد. الفائدة االقتصادیة.

ولكن كما قلت، فقد  مع قضایا الحقوق والمجتمعات التي تأمل في اإلعراب عن نفسھا.

مال للغایة عندما رأینا أن مقدمي الطلبات أثبتت التجربة أن األمر قد یكون مخیًبا لآل

الناجحین قضوا وقًتا صعًبا بالفعل في متابعة طلباتھم عندما انخرطوا في عملیات 

لذلك فھذه زاویة أخرى لھذا  مراجعات مختلفة والتحدي الذي ُیمّدد مواردھم بشكل فعلي.

  األمر.

ل تقریر وحدد القضایا قام محقق الشكاوى بعم على أي حال، لقد تطرقت إلى بعضھا.

 دعونا ننظر اآلن إلى األمام. ذات االھتمام.

أوًال وقبل كل شيء، ھل تتفقون مع الفرضیة األساسیة  لذا أدعوكم إلى طرح أسئلة ھنا.

التي تقول إن ھناك فشل كبیر، وماذا یجب علینا فعلھ في تحدید الكیفیة التي یمكننا بھا 

ة حقیقیة في المستقبل، فرص جولة أو آلیة ثابتة أو التأكد من أن المجتمعات لدیھا فرص

لذلك أضع األمر على الطاولة، وعلى  أي شيء ُیقرَّر كآلیة مفضلة لمنحھا فرصة أخرى.

 أتم استعداد لتلقي أي تعلیقات أو أسئلة.

 

 من فضلك تذكر ذكر اسمك وكذلك جعل األسئلة مختصرة. حسنا، خذ سؤالین اآلن. شكًرا. آفري دوریا: 

 تفضل. .2رقم. أنا أرى رقم  --لذلك أرى  ھل ھناك أسئلة أخرى؟ أرى اثنین.

 

مارك، قد كنت جزًءا من المجموعة  فیلیب شیبارد من یتحدث. شكًرا جزیًال لك، آفري.  فیلیب شیبارد:

األصلیة التي ساعدت في صیاغة جزء من ھذه السیاسة، وبالتأكید في ذلك الوقت توصلنا 

وقد بذلنا قصارى جھدنا  ھ مفھوم لما ُیفترض أن یكون علیھ المجتمع.إلى ما شعرنا بأن
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لوضع بعض التعریفات الواسعة وتركناھا للتنفیذ التخاذ تلك القرارات في النھایة وأدى 

ت وأعتقد أنني لس ذلك في الواقع إلى مفھوم لدى أعضاء اللجنة المستقلین الذین راجعوھا.

ن تلك التقییمات التي أدلى بھا أعضاء اللجنة كانت وحدي من یتملكھ شعور بأن عدًدا م

وبصراحة، في  في االتجاه المعاكس تماًما لمفھومنا األصلي الذي كان یعنیھ المجتمع.

لقد فسروا الكلمات التي  قناعتي الشخصیة أن البعض منھم قد فھم األمر بصورة خاطئة.

أعتقد أن ھذا ھو السبب و ولم یضعوا األمور في نصابھا. أمامھم بشكل حرفي جًدا.

بطریقة لم یتصورھا  --الرئیسي الذي جعل األمور منحرفة ھنا وخرجت عملیة المجتمع 

وأود أن أوصي بأن نعود ونحاول التصدي لھذه الصیغة حتى یتسنى ألعضاء  أحد منا.

اللجنة استیعاب المفھوم بشكل أفضل في المستقبل وعدم خلق حواجز لم نكن نتصورھا 

  ة عندما ناقشناھا ألول مرة.في العملی

 

 أي أسئلة أخرى؟ شكرا لك، فیلیب.    آفري دوریا:

 -أوه، ال، أنت أردت 

 

شكًرا لك، آفري، وشكًرا لك، فیلیب، إلمدادنا بقلیل من التركیز على عناصر العملیة   مارك كارفیل:

 والتفسیر والتعریف الذي أسیئ فھمھ.

ا تعلمون، إلى عدم وجود شفافیة وعملیة الطعن وبالفعل، فقد أشار محقق الشكاوى، كم

 على إعادة فتح قرار حسبما ترى اللجنة.

 لذلك، نعم، أوافق أن ھذه ناحیة بالتأكید ینبغي مراعاتھا.

 شكًرا.

 

 شكًرا. حسًنا.    آفري دوریا:
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 شكًرا لك، فیلیب. لدي تعلیق واحد. معكم جیف نیومان. حسًنا.    جیف نیومان:

 اعتقدت أن أعضاء اللجنة فھموا األمر بالخطأ.لقد قلت أنك 

أعتقد أن المعاییر  وأود أن أقول أنھ في الواقع من أخطأ ھو من كتب مسودة المعاییر.

وأعتقد أن أعضاء اللجنة فسروا المعاییر تفسیًرا صحیًحا في كثیر  كانت صارمة جًدا.

تائج أخرى ألن المعاییر من الحاالت ولكنھم لم ینالوا أي سلطة تقدیریة للحصول على ن

بسبب الصیاغة، كانت منحازة  --ویبدو أن الكثیرین رأوا أن العملیة  كانت صارمة جًدا.

 ضد المجتمعات.

 

 شكًرا.    آفري دوریا:

إذا كان  ، وبعد ذلك أعتقد أنھ كان ھناك طلب للحصول على میكروفون ھناك.2لدینا رقم 

 1إًذا، سیكون ھناك رقم  .3سیكون ھناك رقم  بإمكان أحدكم القدوم إلى ھنا، وبعد ذلك

 من فضلكم. 3ثم 

 

أعتقد أن لغة دلیل مقدم الطلب اعترف بھا  في الحقیقة إنني أتفق مع جیف. بیكي بیور.  بیكي بیر:

ن وأعتقد أن ھناك الكثیری الكثیرون من الیوم األول لتشكل عقبة كبیرة بشكل ال یصدق.

 مجتمعیة نتیجة لذلك. TLDنطاقات الذین قالوا إنھ لن تكون ھناك 

وأنا حًقا آمل في إصالح  وأعتقد أنھ ذلك كان خطًأ كبیًرا وفرصة فائتة بالغة األھمیة.

 ذلك.

كانت  --إنني أدرك أنھ سیكون من السھل جعل األمور حصریة للغایة كذلك، كنوع من 

 لنا إلى أنھتوص -ولكن أعتقد أننا حصلنا على ذلك  كرد فعل مع من یتصل بالمجتمع.

 خطأ في الجولة األخیرة.
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 --ھل رغبت في     آفري دوریا:

 

 شكًرا. ال. ھذه نقطة موجزة جًدا.    مارك كارفیل:

 

 .1رقم     آفري دوریا:

 

 نعم، إنھا میغان ریتشاردز ألغراض التسجیل. ھل تنجح؟ ھل ھذا أنا؟  میغان ریتشاردز:

یر محقق الشكاوى أدى إلى وجود سلسلة أردت فقط تكرار شيء قالھ مارك، وھو أن تقر

د وأعتق كاملة من تحدیدات المسائل الموضوعیة والواضحة التي أثیرت خالل ھذه العملیة.

 أن ھذه ھي نقطة البدایة األولى التي ینبغي البدء منھا.

وأعتقد أنك قلت ھل تعتقد أن ھذا  و، مارك، ھناك شيء ذكرتھ، وكان معدل النجاح.

صواًبا، لكنني أعتقد أنھ أمر موضوعي وأنھ یوجد تقییم واضح لما  صحیح أو أن ھذا

 حدث بالفعل.

إًذا ھذا تعلیق بسیط،  واآلن علینا إیجاد وسائل لتحسین ذلك وجعلھ یظھر بشكل أفضل.

 ولكن أریده.

 

 .3ولدینا الرقم  شكًرا.    آفري دوریا:

 

األول، عن تقریر  ثة تعلیقات على ھذا األمر.أرید اإلدالء بثال أجل، إدمون تشونغ معكم.  إدمون تشونغ:

 محقق الشكاوى، مع أن محقق الشكاوى كان دقیًقا جًدا، إال أنھ غابت عنھ نقاط مھمة جًدا.
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ال یتم فرض تطبیقات المجتمع لتكون جزًءا من البرنامج فحسب، ولكن یتم فرضھا لیكون 

ویتسبب ھذا في بعض  ل.وھذا ھو الھدف من برنامج المجتمع بالكام لھا األولویة.

 المشكالت األخرى.

 إًذا، فھذا جزء كبیر مفقود لم یتطرق إلیھ محقق الشكاوى.

فدلیل مقدم  أما النقطة الثانیة التي أردت تقدیمھا فھي أنھ لیس مجرد دلیل مقدم طلب.

) للدلیل ھو EIUلكن تفسیر وحدة معلومات االقتصادیین ( الطلب یكون صارًما بالفعل.

أحد األمثلة ھو أنھا تمثل نوًعا من االستمراریة التي تتطلب وجود مؤسسة  امة.أكثر صر

تشمل المجتمع العالمي بالكامل، الذي ال یتعلق یما یشیر  --تعرفون، أنھا  --واحدة معینة 

) EIUإلیھ دلیل مقدم الطلب، لكن، على العكس، قررت وحدة معلومات االقتصادیین (

على أنھ طلب فضًال عن وجود مؤسسات مجتمعیة متعددة على نحو ما التعامل مع ذلك 

 تغطي المجتمع بالكامل.

لكن على  --و ھذا غریب جًدا بالنسبة لي، وبالتأكید غیر موجود في دلیل مقدم الطلب.

 أیة حال، یمكن تطبیق ھذا في ھذه الجولة.

 ًعا لھذا األمر ھوالتعلیق الثالث الذي أرید اإلدالء بھ باعتباري متاب --والجزء الثالث ھو 

 بعض التفسیرات تتم إذا كان اسم  أن بعض التفسیرات أصبحت أكثر غرابة.

، وینتمي إلى المجتمع KIDSاسم المجتمع ھو . .KIDSوسوف أستخدم . -- مجتمعكم

مغزى النقاش ھنا ھو أن مؤسسة حقوق األطفال ال یمكن  حسًنا. مؤسسات حقوق األطفال.

لكن بالنسبة  ًدا، ال یمكن أن یكون ھذا جزء من المجتمع.أن تكون ھي األطفال، آسف ج

لألطفال، من الواضح أنھ ال یمكنھم التقدم بطلب للحصول على نطاقات وھم في حاجة 

 إلى ممثلین للقیام بذلك، أي مؤسسات حقوق اآلباء واألطفال.

مكن یلذلك ال  لذلك، فإن تفسیر دلیل مقدم الطلب وكیفیة تطبیقھ سیكون أكثر غرابة.

تصحیح ھذا الجزء في ھذه الجولة المحددة، لكن الجولة التالیة تحتاج بالتأكید إلى القیام 

 بشيء ما فیھا.

 شكًرا.
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 ھذا تعلیق مفید جًدا أیًضا. نعم، جزیل الشكر لك، إدمون.  مارك كارفیل:

اكس مع أعتقد أني إذا أنھیت، سأقوم بفرز جانبین مھمین منھ؛ ذلك ألن األولویات لھا تأثیر

 من الواضح أن ھذا ترتیب مختل بالكامل. فقد أصبحت نوًعا من العوائق. تماًما؛

ر من حیث عدم تواف ومن ثم، ثانًیا، كیف یتم تفسیرھا في عملیة تعاني من خلل، أیًضا.

 القبول والشفافیة، وغیر ذلك.

 لقد استبقت األحداث. عذًرا. لكن ھل یرید شخًصا آخر توجیھ سؤال؟

 

لقد ظننت بالفعل أن الثالث ھو األخیر، ثم رأیت أن الخامس موجود، فأجرینا األخیر   ریا:آفري دو

  وانتقلنا إلى موضوع آخر.

 لذا الرجاء تقدیم نفسك واجعل الحدیث موجًزا.

 

 ) مرة أخرى. COREفیرنر شتاوب من مجلس أمناء السجالت (    فیرنر شتاوب:

وأعتقد أن ھذا  نحو خاطئ في مرحلة ما. تم فھم التعریف على --تتضمن المجتمعات 

ویوجد مفھوم الرسم التصویري ھذا الذي تم تقدیمھ وال یبدو  حدث في دلیل مقدم الطلب.

واضًحا كذلك، وفسر بعض األشخاص ذلك على أن المجتمع یتم تعریفھ على حسب من 

ا أحد أفراد لكن لنفترض أنھ ال یمكن ألحد بالفعل قول، "أن یتم استبعادھم، وھذا ھراء.

 المجتمع الذي یتم تعریفھ بواسطة األشخاص الذین لیسوا من المفترض أن یكونوا داخلھ".

  قد یحدث ذلك لكن ال یمكن أن یمثل ھذا تعریف المجتمع.

والذي  ،ICANNومع ھذا، یمثل ما فشلت في التعرف علیھ شیًئا تم توثیقھ من البدایة في 

ما  ھذا واسطة مسارات تحمل المسؤولیة الخاصة بھ.یمثل مجتمًعا یتم تعریفھ بالفعل ب

رًفا وقد تكون ط قد یتم تعریفھ بالفعل في وقت الحق. ُیفترض أن یكون علیھ المجتمع.
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مسؤوًال یخدم المجتمع، وتتعرض ألحد االختبارات التي تقیس مدى تحملك للمسؤولیة؛ 

 ن مسؤوًال.ویحدث ھذا عندما تكو وھذا ھو الوضع، الذي قد یتم عزلك فیھ.

 

  شكًرا.    آفري دوریا:

تشیري  واآلن أود االنتقال إلى دعم الطلبات من المناطق المھمشة/البلدان النامیة.

 من فضلكم. أورر.-النجدون

 

أورر، وأفترض أنكم -اسمي تشیري النجدون لنأخذ قسًطا من الھدوء بھذه الغرفة. حسًنا.  تشیریل النجدون أور:

ني، فیمكنكم البحث عني في جوجل في القریب العاجل وإلقاء نظرة إذا لم تكونوا تعرفو

 على بیاناتي، وھذا ما أنصحكم بھ.

ھال تكرمتم، السیدات والسادة، ورفعتم أیدیكم إذا كان أًیا منكم، بصرف النظر عن طریقتنا 

الجدیدة لھذه  gTLDفي تعریف المناطق والمجتمعات المھمشة، یرى أن دعم برامج 

ھل ھناك أي شخص یرغب  ومع ھذا تم تعریفھا. بنشاط لیس فكرة جیدة. المجموعات

أتمنى أن یتحلى أحدكم بالشجاعة للقیام بذلك، لكننا سوف ندوِّن األسماء  في ذلك؟

  والعناوین.

الجدیدة ھذه وأسالیب  gTLDھل یوجد من یرید أن یقول ھنا أن الدعم بنشاط لبرامج 

 ة جیدة، مع أنھا مناطق ومجتمعات محددة ومھمشة؟العمل المتبعة لترویجھا لیست فكر

 لدّي شخص واحد.

 ثالثة. حسًنا. حسًنا. اثنان؟

ننا أل أرید العودة إلى السؤال الذي أنھیناه لمعرفة ما إذا كان بعض المجادلین سیغیر رأیھ.

ن لذا یوجد عدد كبیر م إذا اتفقنا جمیًعا، فلن نكون في حاجة إلى عقد كثیر من المناقشات.

األشخاص قد یكونوا مترددین لكن لدینا بالتأكید بعض الشجعان الذین یرون أنھا لیست 

لذلك قد تریدون اآلن التفكیر في أسألتكم وتصریحاتكم لمعرفة ما إذا كان  فكرة جیدة.
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یمكنكم إقناع ھؤالء األشخاص بعدم التعامل بسلبیة مع األمر والتفكیر بمنطقیة في نھایة 

 ھذا الحوار.

) GACن، آلیس إلیِك الكلمة، ألست كذلك، معنیة باللجنة االستشاریة الحكومیة (اآل

  الخاصة بھذا الموضوع؟

ألنھ بدًال من السماع مني، إذا كان  ، رجاًء؟4ھل یمكن إعطاء المیكروفون آللیس، رقم 

یمكن أن یكون لدینا بعض المنطقیة حول سبب افتراض أنكم ترون أن دعم الدول النامیة 

 ة جیدة.فكر

 

أنا الرئیس المشارك لمجموعة عمل اللجنة االستشاریة  ألیس مانویا ھنا. شكًرا جزیًال لكم.  ألیس مونیوا:

لم أھیئ نفسي بالفعل على السرعة التي تعمل بھا مجموعة  ) المھمشة.GACالحكومیة (

تبرناھا وأعتقد أننا اع تتضمن العدید من القضایا. --العمل المجتمعیة ھذه، لكن أحدھا 

) المتنوعة، لبدء الطریق من GACأمًرا مفصلًیا في وثائق اللجنة االستشاریة الحكومیة (

) التي تتضمن توصیات محددة تتعلق GACسجل نتائج اللجنة االستشاریة الحكومیة (

بالحاجة لدعم المناطق المھمشة، من حیث ببناء القدرات، والدعم المالي، ومجرد مراجعة 

 gTLDالتقدم بطلب لبرامج  --التي تخص السجالت حتي یمكن تطبیقھا بعض المتطلبات 

جاء  1900واآلن من التجربة التي رأیناھا مع األمر األخیر، أعتقد أنھ كان لدینا  جدیدة.

ومن ھؤالء، أعتقد أنھ تم إیفاد ثالثة فقط من مناطق  فقط من البلدان النامیة. 17منھم 

عة تماًما، تم إلقاء القبض علیھ في قضیة یعجز العقل أحدھم، سيء السم ثالثة. أفریقیة.

عن مجرد التفكیر فیھا، ولن أتطرق لمناقشة األمر، لكن أعتقد أن الموضوع یمثل مناقشة 

مھمة تتعلق بكیفیة تطویر إطار عمل للجولة التالیة ألنھ من المھم للغایة أال یحدث ذلك 

 مرة أخرى.

حدیات بواسطة أمناء سجالت یعملون في بعض أعتقد أنھ تم بالفعل ممارسة بعض الت

لذلك أعتقد ما سأفعلھ ھو الرجوع بكم إلى  المناطق المھمشة، ونرى ذلك واضًحا تماًما.

 ) التي تم تطویرھا لھذه القضیة بالفعل.GACبعض وثائق الجنة االستشاریة الحكومیة (

 شكًرا.
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 شكًرا. ھذا رائع،   تشیریل النجدون أور:

م ھذا النقاش الذي أدى إلى الموافقة، وإذا اتفقتم مع ھذا النقاش، فلیس ھناك إًذا فقد سمعت

لكن اآلن أرید أن أعرف  حاجة لرفع أیدیكم یمكن لكل منكم أن یقول، "أنا أیًضا" فقط.

ھل یوجد لدى الحضور وجھات نظر أخرى أو ھناك أحد ما من الحضور یرید إبداء 

  االت الرفض حاًال.سوف نعود إلى ح عّرف نفسك. تعلیقات.

ألنھ لم یسمع  ھناك، رجاًء؟ 3ھل یمكنني الحصول على رقم  عودة إلى الخلف، رجاًء.

 یتعلق األمر بمساعدتنا على القیام بعملنا. عن مجموعة العمل.

 

  .NeuStarدونا أوستین من  شكرًا تشیریل.    دونا أوستن:

اطق المھمشة، ألنكم كما تعلمون، إذا ینتابني الفضول لفھم ما نعنیھ بدعم الطلبات من المن

كنتم تتحدثون عن الحملة التي تم تخصیصھا للمناطق المھمشة لتقولوا إن ھذا برنامج 

gTLD ) جدید، نرى أن ھناك قیمة ما في طلبكم لنطاق المستوى األعلىTLD ھذا (

 ألنھ قد یقوم بكذا وكذا، وھذا أمر واحد.

الطلبات من المناطق المھمشة ستؤدي إلى توفیر أما إذا كنتم تتحدثون عن افتراض أن 

أن ھناك بالتأكید  --وأعتقد أننا أثبتنا  ھذه األشیاء لكم، فأعتقد أن ھذا افتراض خاطئ.

الكثیر من العمل الذي تم إنجازه في منطقة الشرق األوسط في سبیل إنشاء بنیة تحتیة أو 

في تحسین الوصول إلى  دعم شبكة العمل التي یمكنھا مساعدة المناطق المھمشة

صناعة اسم  --المھارات، والمعلومات، سواء كانت تحتاج إلى نوع من دعم اسم النطاق 

 النطاق في تلك المنطقة.

لذا أعتقد أنني بحاجة إلى التفسیر بقلیل من التوضیح عما نعنیھ بدعم الطلبات من المناطق 

یؤدي الحصول على نطاق  لن --لیس كذلك  المھمشة ألن ھذا أمر معقد في الحقیقة.
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لذلك أرید  ) إلى حل جمیع المشاكل الموجودة في تلك المناطق.TLDالمستوى األعلى (

 معرفة ما نعنیھ بذلك قبل االسترسال في ھذه الفكرة.

 شكًرا.

 

ة ھذا جزء من العمل الذي سیخرج إلى النور وجزء من المحادث إذا سمحتم لي، بالطبع.  تشیریل النجدون أور:

لكن بإضفاء قلیل من التفكیر وضغط كل منكم على  سیدور حول استكشاف ذلك بالفعل.

نفسھ في التفكیر في ھذا األمر، على سبیل المثال، لدینا برنامج دعم مقدمي الطلبات الذي 

ة اآلن، ال أقترح مناقش تم تطبیقھ للنھایة، وإلى وقت متأخر من العملیة، في المرة األخیرة.

حاالت النجاح أو الفشل النسبیة لذلك، لكن ھذا مثاًال لما قد یمكن اعتباره شيء المزایا أو 

لكن نحن في حاجة إلى التفكیر في العواقب بما في ذلك  ما یجب اتباعھ أو االبتعاد عنھ.

 أنواع البرامج تلك.

 من لدینا بعد ذلك، آفري؟

 

ذلك إذا أمكننا رؤیة أحد األشخاص الذین ل ال أدرى، لكن داھمنا الوقت في الغالب.  آفري دوریا:

 لذلك من فضلكم. ھناك. 2أول ید رأیتھا ھي رقم  --اعترضوا على مفھوم الخدمة 

 

أتحدث بصفة شخصیة بحتة، لكن تصریحي المفید  نعم، ھذا ھو لوري شولمان، للسجل.  لوري شولمان:

ة الدولیة للعالمات ) وأمثل الجمعیIPCھو أنني أنتمي إلى دائرة الملكیة الفكریة (

 لكن مرة أخرى، أتحدث بصفتي الشخصیة. التجاریة.

الجدید یتضمن  gTLDأعاني من مشكلة حقیقیة من ھذا التصریح المعمم ألن برنامج 

 وتوجد بھ كثیر من حاالت الفشل. الكثیر من العقبات.
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ویق من تسسُنسوق برنامًجا سیكون الحصول علیھ مكلًفا جًدا، وأعاني من مشكلة حقیقیة 

 بعض البرامج دون فھم طریقة الحصول على النقود وإجراء األعمال.

لذلك حتى یمكننا تقدیم الدعم الفني أو حشد الخبرات، ال أرید رؤیة أي دولة نامیة تستثمر 

ما یلزم للحصول على اسم ربما یتم إیفاده أم ال؛ أكرر مرة أخرى، لألسباب التي حددناھا 

 واجھ طلبات المجتمع.بخصوص المشكالت التي ت

 

 لذلك االحتراس من الفشل أمر حكیم جًدا، وصلتني الفكرة.   تشیریل النجدون أور:

 

دقیقة فقط على انتھاء الجلسة، أود حًقا أن یخرج  13في ھذه المرحلة، ومع تبقي   آفري دوریا:

 على الرغم من أنني أحب األشخاص اآلخرون الذین دعوناھم لبدء دورھم في الحدیث.

حقیقة أننا عقدنا مناقشة، إال أنني بعد ذلك سأخرج ألقول أن ساعة ونصف لھذه الجلسات 

 من المحتمل أن تكون غیر كافیة.

ومع ذلك، الجلسة التي شاركت فیھا، كانت األسماء الجغرافیة واألسماء األخرى ذات 

 سوزان، أال یمكنك إخبارنا بمقدمة عن ھذا الموضوع. المصلحة العامة.

 

أنا عضو في مجموعة عمل عملیة وضع  إذن أنا اسمي سوزان باین. شكًرا. أجل.  ن باین:سوزا

، ومھمتي (GNSO)أنا أنتمي إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة  ).PDPالسیاسات (

ھي تقدیم الموضوع وتوضیحھ لكم؛ والسیما، فیما یتعلق بأسماء الدول واألقالیم ورموز 

تناولنا بالفعل المستوى األعلى عندما تحدث  لمستوى الثاني.أتحدث ھنا عن ا البلدان.

 ھیذر، لذلك یتعلق ھذا األمر على وجھ الخصوص بأسماء المستوى الثاني.

ونعلم أن اتفاقیة التسجیل تمثل ما علیھ الوضع الحالي من السیاسة الحالیة سواء كان األمر 

یوجد عدد  .ICANNة المعنیة وقبول متعلًقا باسم بلد أو إقلیم، فھو یتطلب موافقة الحكوم

قلیل من البلدان قالوا في الواقع، أننا موافقون، حصلنا على موافقة شاملة وعدد ربما 
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قالوا، حسًنا، مع بعض الموافقة، ربما یحتاجون إلى بعض برامج نطاق المستوى األعلى 

)TLD.لكن لیس للجمیع ( 

 ا یتعلق برموز البلدان المكونة من حرفین.حتى أسماء البلدان، یوجد لھا معاملة محددة فیم

توجد طریقتان مختلفتان قد یتم  وھذه المعاملة مختلفة قلیًال، على الرغم من تشابھھا معھا.

خاللھا إصدار األسماء لالستخدام، لكن في ظل المبدأ العام في كال ھاتین الحالتین التي 

م ترغبون في استخدامھا، فقد لذلك إذا كنت سیتم فیھما استخدام األسماء المحفوظة.

تحتاجون إما إلى موافقة الحكومة المعنیة ومدیر رمز الدولة أو تنفیذ إجراءات لتجنب 

 على ھذه اإلجراءات. ICANNالخلط الناتج عن التطابق المرتبط برمز البلد وموافقة 

ي ف أعني، األشخاص الموجودون بیننا الذین یتعاملون --ومرة أخرى، نحن نعلم بالفعل 

 ھذه المنطقة، توجد عملیة في ھذا الوقت تتناول طریقتنا للتعامل مع تلك النقطة المربكة.

لكن أرید أوضح لألشخاص من أجل تكوین وجھة نظر، ثم أعود إلى أساسیات ھذه األسئلة 

ولماذا نحمي أسماء البلدان  ولكن، ھل تعرفون، ما نحمیھ ھنا؟ غیر الحصریة الواضحة.

أفترض أن اإلجابة من بعض األشخاص الذین یشعرون  ة من حرفین؟والرموز المكون

لكن إذا كنتم تعتقدون أنھا لسبب مختلف،  بأنھم في حاجة إلى حمایتھا لتجنب الخلط.

 الرجاء، إخبارنا بوجھات نظركم.

و، على وجھ الخصوص، إذا كنا نفكر  وإذا كان لتجنب اإلرباك، إذن فما ھو اإلرباك؟

، عذًرا، سنأخذه كمثال، ما المربك بشأن spain.movieفي بعض األمثلة، 

spain.movie  أوit.korea  أوmy.bbc ما الذي نحاول  ما اإلرباك في ذلك؟؟

أو ھل الحمایة الزمة في جمیع المناطق، أو ھل  --وبالنظر إلى معنى اإلرباك  حمایتھ؟

ھل ھي السلسلة  ، أي السلسلة الفعلیة؟(TLD)تعتمد على نوع نطاق المستوى األعلى 

المعینة ھي التي تمثل المشكلة، أو ھل ھي أحد األنواع المحددة لنطاق المستوى األعلى 

)TLD) الذي یحتاج إلى معاملة معینة ونوع مختلف من نطاق المستوى األعلى (TLD (

وھل ھو مناسب لالستخدام الذي  مثل العالمة التجاریة التي تحتاج إلى معاملة مختلفة؟

  ؤه؟یتم إجرا



 AR الجدیدة gTLDجلسة عبر المجتمع: اإلجراء التالیة لنطاقات  -ھلسنكي 

 

 49من  44صفحة 

 

) بھولندا الذي قال GACإًذا فقد سمعنا باألمس من ممثل اللجنة االستشاریة الحكومیة (

 Douweمستخدم في بالده، وھو موقع العالمة التجاریة لـ  de.nlإن الرمز 

Egberts.ویرى أنھ ال یوجد إرباك في حالتھ. لیست ألمانیا. ، وھي شركة قھوة  

وھا أنا أقف اآلن وأوضح للجمیع  تقع المخاوف؟ لذا في ھذا النوع من المواقف، أین

 أیًضا.

 

لكن ما سأقوم بھ ھو أن أسأل شخص آخر بأن یوضح، ما الضمانات والتزامات  شكًرا.  آفري دوریا:

 ثم بعد ذلك، سنفتح المناقشة بشكل أساسي بقیة الوقت على الجانبین. المصلحة العامة.

لدینا ست دقائق متبقیة  ألنشطة األخرى غًدا.وسوف نقوم بمناقشة العالمات التجاریة وا

 فقط.

 

ظننت أنك ستسمحین لي بأن أبدأ حدیثي بعد افتتاح الجلسة وقص  شكًرا لك، آفري. آالن غرینبیرغ: 

 لذا أشكرك على منحي أربع دقائق. الشریط.

 

 لقد حصلت على دقیقتین.    آفري دوریا:

 

 أشكرك على منحي دقیقتین.    آالن غرینبیرغ:

في اإلخطار الرسمي الذي قامت بھ بكین للجنة االستشاریة الحكومیة  صة بسیطة للغایة.الق

(GAC) سلسلة یرون أنھا تحتاج إلى حمایة خاصة ألنھا ترتبط  45، حددوا ما یقرب من

 .عالیة من التنظیم في معظم الدول بصناعات أو أنشطة ذات درجة
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) TLDعلقة بنطاقات المستوى األعلى (حیث احتاجت إلى ثمانیة درجات من الحمایة المت

نفذ مجلس اإلدارة ستة منھا، ولم ینفذ اثنتین، على األقل لم ینفذ اثتنین منھا بالكامل،  ھذه.

 ال سیما تلك المرتبطة بالتحقق من أوراق االعتماد وسریانھا على وجھ الخصوص.

، على الرغم من ) ھذا النوع من األنشطة بقوةALACتدعم اللجنة االستشاریة العامة (

لكن علینا العمل مع اللجنة االستشاریة  .%100أننا لسنا داعمین لھذه التفاصیل بنسبة 

 ) لفترة طویلة من اآلن وأیًضا مع أقسام من دوائر األعمال.GACالحكومیة (

) تلك، وبعض من TLDالمشكلة الحقیقیة أننا نعتقد أن بعض نطاقات المستوى األعلى (

یكن لدیھا حمایة على اإلطالق، فقد تكون ھناك احتمالیة وقوع ضرر السالسل، إذا لم 

ھو أحد  BANKو.  --) ھذه TLDبعض من نطاقات المستوى األعلى ( على المستھلك.

وأنشأوا  التحقق من أوراق االعتماد وسریانھا طواعیًة. --تم إنشاؤه طواعیًة  --األمثلة 

 بذلك.نماذج أعمال بخصوص ذلك، شملت تكلفة القیام 

 40) األخرى، عدد كبیر من السالسل الـ TLDsأجرت أیًضا نطاقات المستوى األعلى (

لحقیقیة المشكلة ا ولم ُیجِر البعض اآلخر تلك المستویات. المفردة، بعض مستویات التحقق.

ھل نحتاج إلى بعض مستویات  في ھذه المرحلة ستظھر عند اإلجابة على السؤال التالي:

) ھذه في المستقبل القریب أو عند TLDنطاقات المستوى األعلى ( التحقق من أنواع

 وھي مشكلة شدیدة الصعوبة. إصدارھا؟

) في المستقبل القریب TLDقد تتوفر لدینا بعض اإلحصائیات لنطاقات المستوى األعلى (

ھذا شيء قد  ھل وجدنا أمثلة من الضرر الواقع؟ لم یتم إجراء أي عملیات تحقق لھا.

ین على قیاسھ، بالرغم من أن استیعاب بعض نطاقات المستوى األعلى نكون قادر

)TLD.ھذه بطًیئا بما یكفي لتشكیل صعوبة بالغة ( 

، وفي السجالت التي (TLD)لذا، یتمثل التحدي الحقیقي في نطاقات المستوى األعلى 

تمل حیتعذر علیكم قیاس الضرر الم تنفذ بعض أنواع التحقق أو إثبات الصحة أو التحكم.

وعلى أي حال، قد نستمر في إصدار نطاقات مستوى أعلى  الذي قد یقع إذا لم یحدث ذلك.

)TLD.ولذلك، مرة أخرى، نحن في  ) مستقبلیة دون شرط إجراء تحقق من صحتھا
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موقف یتعین علینا فیھ االنتظار بترِو لبضع سنوات لمعرفة ما إذا كان سیقع مزید من 

  الضرر أو ال.

) أو AoCى أنھ من خالل مراجعات ملزمة في وثیقة تأكید االلتزامات (لذلك نحن نتمن

) حیث نقیم بطریقة gTLD PDPعملیة وضع سیاسات نطاقات المستوى األعلى العام (

، نقرر أي (GAC)ما التي نعرفھا اآلن، والتي حددتھا اللجنة االستشاریة الحكومیة 

ونلقي نظر على األخرى لمعرفة ما إذا واحدة نتجاوزھا وال ینبغي تضمینھا في القائمة، 

 وبعد ذلك نحن بحاجة إلى كانت، في الواقع، سبًبا یجعلنا نرغب في حمایة سالسل معینة.

عملیة التخاذ قرار بشأن كیفیة حمایتنا لھا وعملیة یمكن التنبؤ بھا حتى یمكن لألشخاص 

علیھا بعد حقیقة أنھا ) ھذه وال یتم العثور TLDالتقدم بطلب لنطاقات المستوى األعلى (

) ھذه التي ال یعرف TLDتحتاج إلى تكلفة ھائلة ترتبط بتشغیل نطاقات المستوى األعلى (

 شكًرا. أحد عنھا شیًئا عند بناء نماذج الشركات الخاصة بھم.

 

أود فتح المجال لسؤال آخر أو اثنین، إذا كان باإلمكان  یتبقى لدینا خمس دقائق. شكًرا.  آفري دوریا:

 .حھما في لحظاتطر

بعد  رجاًء، عرف نفسك واطرح السؤال بإیجاز. .2رقم  إًذا لدي شخص في األمام ھنا.

 ذلك تحرك خطوة إلى الخلف.

 

أنا ممثل للجنة االستشاریة الحكومیة  أتیت من أسبانیا. أنا اسمي جیما كامبیلوس. شكًرا.  ممثل إسبانیا:

)GAC.لتلك الدولة ( 

 سوزان. التي ال أعرف اسمھا. رد على سؤال طرحتھ السیدة. إنما ھو إنھ لیس سؤاًال.

لقد سألت عن أسباب وجود حمایة في دلیل مقدم الطلب بخصوص الرموز المكونة من 

نعم أنت على صواب ، إنھ أحد أسباب اإلرباك، ولكن ال  حرفین وأسماء الدول أیًضا.

ل جتمع عندما قاموا بكتابة دلیال أستطیع أن أعطي تفسیًرا لنوایا الم –بالطبع  -أستطیع 
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أحد ھذه األسباب ھي أنھا  مقدم الطلب، ولكني أستطیع إخبارك بأسباب أخري ممكنة.

معرفات للدول خاصة باألشخاص الذین یعیشون في تلك الدول، ویعتقد عدد كبیر من 

 الحكومات بأنھ یجب أن یكون لدیھم الحق في أن یقرروا فیما تستخدم ھذه المعرفات.

 ا أحد األسباب.وھذ

توجد  ).TLDقد یرتبط سبب آخر باستخدامھا في العالقة بنطاقات المستوى األعلى (

 ) الحساسة المرتبطة بالدین والسلوك الجنسي.TLDبعض نطاقات المستوى األعلى (

وال یرغبون أن یروا رمز البلد أو اسمھا  لدى بعض الدول قوانین تمنع سلوكیات معینة.

وتوجد بلدان أخري تري أنھا إذا شاھدت  ) تلك.TLDستوى األعلى (یخضع لنطاقات الم

رمز بلدھا أو اسمھا تحت مسمي جغرافي آخر، السیما إذا كان مسمى مدینة أو إقلیم، 

ذلك، ل استخدام ھذا الشيء الذي یخص مقاطعة ما ولیس البلد نفسھ. --فیمكن لتلك البلدان 

 عنھا الدول في تعلیقاتھا ألسباب تخصھا. ھذه ھي أكثر األسباب أو أقلھا التي أعربت

 شكًرا.

 

 أجل. .5حصلت على الرقم  شكًرا.   آفري دوریا: 

 

فقط أجیب عن السؤال المتعلق بالمشكالت  نیكوال تریلوار من حكومة نیوزیلندا. شكًرا.  نیكوال تریلوار:

 نعتقد ال ستخدامھا.بالنسبة لنا یتعلق األمر بالسلسلة وا المرتبطة باستخدام رموز البلدان.

وال نعتقد أننا  أن لدینا حق حصري الستخدام ھذه االختصارات المكونة من حرفین.

فنا ولكن مخاو أصحاب المصلحة الوحیدون الذین قد یكون لھا منفعة في استخدام اسم بلدنا.

تثار عندما یكون ھناك ارتباك في رمز الدولة أو في حالة أن عدد قلیل من الدول مثل 

زیلندا التي تستخدم كود مكون من حرفین كاسم مختصر للبالد وھذا یشكل إرباًكا نیو

لذلك نرى الخلط، والحالة الوحیدة التي اعترضنا  وخلًطا مع موقع الحكومة على الویب.

ھذا ھو المجال المعتمد  .Air Forceو Navyو Armyعلیھا ھي أسماء نطاقات 

معذرًة ، المستوي األعلى  -- NZتوي الثالت ..ولذلك ھناك احتمال للخلط مع المسNZفي.
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وھناك أیًضا احتمال حدوث خلط مع الحكومة ألننا بالفعل نستخدم مصطلح 

"NZ Army.لكي نشیر إلي جیشنا "  

ومع ھذا، نحن نعرف جیًدا أن ھناك بعض االستخدامات لرمز البلد ھذا مع ھذه النطاقات 

ھناك استخدامات لتاریخ وقد یكون  والتي ال تشكل مخاطر حدوث خلط.

New Zealand Army.  وقد تكون ھناك استخدامات لكلمةArmy .قد یریدون  نفسھا

ولذلك، فان سبب مخاوفنا ھو عندما نتحدث عن إجراءات التخفیف، فنحن  الوصول إلیھا.

ننظر جیًدا إلي األمور التي من شأنھا أن تتصدى بشكل مناسب للمخاطر الخاصة بسلسلة 

 یقة استخدامھا.معینة وطر

 

أقصد ، بشكل  --كان ھناك  --سوف نحصل على  حسنا. --بالنسبة لھذه النقطة  شكًرا. آفري دوریا: 

 --أساسي لم یتبقى لدینا سوي دقیقتین ویتبقى لدي شریحة واحدة ألعرضھا، لذلك إذا 

 ؟24سریًعا وھل یمكنك رجاًء وضع الشریحة  --كافوس، إذا كان بمقدروك إعطائنا 

 حسًنا. یتوفر لدي وقًتا لھا. ال

 

 توجد بعض أود التأكید على ما قالتھ جیما. كافوس من إیران. --أرید التركیز على  نعم. ممثل إیران: 

، عذًرا، (TLD)أو نطاقات المستوى األعلى  --) gTLDنطاقات المستوي األعلى العام (

ومن المحتمل أن تكون  ین.وقد أعطت مثال والتي تعتبر حساسة للغایة من جانب أو آخر.

بعض الدول ال یسمح تشریعات قانونھا الوطني بأن یكون اسم البلد  ھناك أمثلة أخري.

لذلك ال یمكنكم تجاھل القوانین والتشریعات  مرتبط بھذه التقلبات بطریقة أو بأخرى.

  ھذه نقطة. الوطنیة.

ومنحت ھیما مثاًال  ن.لقد طرحت مثاًال جیًدا، سوزا النقطة األخرى ھي إعادة البیع.

ما الذي تمثلھ  وعندئذ یجب الرجوع إلى االتفاقیة. ھذا أمر بالغ األھمیة. حساًسا لذلك.

ال، ال یعني  یوًما، ھل ھذا یعني موافقتھ؟ 60إذا لم یرد شخص ما في غضون  االتفاقیة؟
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ي ھذه فكیر فلذلك ینبغي علینا حًقا الت ھذا موافقتھ ألنھ ال توجد قوى عاملة لتقوم بالرد.

 شكًرا. فھذا أمر مھم جًدا. الحساسیة دینًیا أو بطریقة أخرى.

 

ومع االعتذار للجمیع الذین لم یتمكنوا من الحدیث، لقد تجاوزنا الوقت المخصص  شكًرا. آفري دوریا: 

وشيء آخر عرضناه أننا حصلنا  إنھم معروضون أمامنا. لدینا اجتماعین آخرین غًدا. لنا.

 القضایا المعقدة للتحدث عنھا ونحتاج إلى مزید من الوقت للتحدث عنھا.على كثیر من 

تفضل  ماذا، لدیك شيء عاجل جًدا، تحتاج إلى أن تقولھ بالفعل؟ لذا أرجوكم المشاركة.

 رجاًء.

 

أعتذر بسبب العودة مرة أخرى إلى نفس  شكًرا جزیًال لك، سیدتي. شكرًا، سیدتي. متحدث غیر معروف: 

عندما یتعلق األمر باألسماء  ثانیة. 30ون مختصًرا في تعلیقي، لن أتجاوز سأك الموضوع.

أود العودة إلى أفریقیا والتي بھا شيء  الجغرافیة ورموز البلدان، أرغب في قول ما یلي:

 قد یشكل مصدر قلق لنا.

عد ذلك وب أرسلنا قوائم من دول أفریقیة وعرضناھا بطریقة رسمیة. توجد مشكلة بأفریقیا.

ومن ثم، تتمثل ھذه الصعوبة  حت لنا السجالت أن ھناك رسوًما عالیة جًدا یجب دفعھا.وض

  في التكلفة.

وثانًیا، تم إخبارنا بأن تحكیم السلطات القضائیة بخصوص الطلب ھو نفسھ القضاء 

 ومن ھذا المنطلق تمثل ھذه صعوبة ثانیة. الخاص بوالیة كالیفورنیا.

 

 شكًرا.   آفري دوریا: 

 

 نھایة النص المدون][


