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 .ة أخیرة قبل استراحة الغداءألن لدینا جلسة واحد .نعم، رائع جیما، ھل أنت مستعدة؟ : الرئیس شنایدر

 .شكًرا

واألمر مشابھ لما قمنا بمناقشتھ  .وھو نفس الشيء ولكنھ مختلف كما یقول أھل تایالند

فھو یتعلق باألكواد ثالثیة الحروف مثل نطاقات  .باألمس لكنھ لیس نفس الشيء تحدیًدا

TLD.  في حین أننا ناقشنا األكواد ثنائیة األحرف كنطاقاتSLD ألمس، لذا یبدو أنھ با

 .متشابھ لكنھ مختلف إلى حد ما

فقد أمضت وقًتا وجھًدا لیسا بالقلیل في  .وأود أن أحیل الكلمة إلى جیما من أسبانیا

 .التعامل مع ھذه المشكلة، وأتوجھ بالشكر الجزیل إلیك جیما لتولي األمور

 

 تحمیلھ؟ ھل یمكن .لدینا عرض تقدیمي موجز .شكًرا  :جیما كامبیلوس

في ذات الوقت، ولكي ال نضیع الوقت، سوف أحاول تركیز المناقشة على ھذه المسألة 

 .من خالل فصلھا عن محادثة األمس

نتعامل الیوم مع أي اسم نطاق، اسم نطاق من المستوى الثاني، یكون مسجالً بموجب 

 .جدیًدا gTLDكود ثالثي األحرف، والذي قد یكون افتراًضا نطاق 

ھنا تتمثل في تحدید المدى الذي یمكن عنده تسجیل األكواد ثالثیة األحرف  المشكلة

 .جدیدة gTLDوذلك كنطاقات  SO3166 Alpha-3السیما األكواد في معیار أكواد 

ومن ثم ال یمكن ألي مقدم طلبات  .وقد تم استثناء ھذه اإلمكانیة من دلیل مقدم الطلب

على سبیل المثال، الكود  .SO3166 Alpha-3التقدم للحصول على كود من نوع 

 .ESPالخاص بأسبانیا ھو 
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واآلن ھناك مجموعة عمل، ھي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المشتركة برعایة 

التي تم تشكیلھا من أجل دراسة إمكانیة السماح  GNSOومنظمة  ccNSOمنظمة 

جدیدة ال gTLDفي جوالت نطاقات  gTLDباألكواد ثالثة األحرف مثل نطاقات 

كما أنھا سوف تقوم بدراسة إمكانیة الحصول على أسماء الدول كنطاقات في  .المستقبلیة

وھم یركزون اآلن على  .المستوى األعلى، ولكنھا لم تبدأ الدراسة على ھذه القضیة

 .األكواد ثالثیة األحرف

اریة ومن ثم أرسلت مجموعة العمل ھذه استبیاًنا إلى منظمات الدعم واللجان االستش

المختلفة في شھر سبتمبر من العام الماضي من أجل جمع التعقیبات والتعلیقات على ما 

 .إذا كان من الممكن السماح بھذه األكواد ثالثیة األحرف أم ال

ولیس فقط تلك  .وقد غطى االستبیان جمیع االستبیان جمیع األكواد ثالثیة األحرف

، IDNكواد ثالثیة األحرف في حروف كما غطت كذلك األ .ISOالمدرجة في قائمة 

 .ASCIIولیس فقط حروف 

وقدمنا تعقیبات  .على ذلك االستبیان في دیسمبر من العام الماضي GACوقد ردت 

أولیة، وتلك الملكیة الفكریة األولیة التي تم إظھارھا في مجموعة متنوعة من وجھات 

 .GACالنظر فیما بین أعضاء 

 .GACبیانات التي دعمھا وأیدھا غالبیة األعضاء في وأنا أسلط الضوء على بعض ال

 GACوقد أبدى غالبیة أعضاء  .عفًوا --، أو غالبیة GACفنحن، بصفتنا أعضاء في 

تأییدھم للحفاظ على الحمایة الحالیة؛ أي اإلبقاء على األكواد ثالثیة األحرف بصرف 

ء ذلك یرجع إلى والسبب الكامن ورا .gTLDالنظر عن تفویضھا في صورة نطاقات 

یرون أن ھناك رابط قوي فیما بین المستخدمین بین  GACأن العدید من أعضاء 

األكواد ثالثیة األحرف والدولة أو المقاطعة المقابلة لھا، ویجب تالفي ھذا الخطر 

حیث ال  .ccTLDوقد یمتد ھذا الخلط أیًضا إلى نطاقات  .المتمثل في الخلط بینھما

ھل نطاق المستوى األعلى ھذا من  --ریق بین ما إذا كان ذلك نطاًقا یمكن للمستخدم التف

، ألنھ یتخیل أنھ سوف یربط ھذا الكود الحرفي، gTLDأم أنھ نطاق  ccTLDنطاقات 

 .الكود ثالثي األحرف بدولة
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-مجموعة  17,576ومن المھم اإلشارة إلى أنھ بالنسبة لألسماء ثالثیة األحرف، ھناك 

 300إذن فإن أسماء  .فقط 300تصل إلى  ISOة، كما أن أكواد أو مجموعة محتمل -

 .gTLDقد تكون خارج االستخدام الخاص بھا كنطاقات  --قد تكون خارج 

في اجتماع مراكش الشھر الفائت، أصدرت مجموعة العمل المشتركة ھذه ما یطلق 

من  علیھ تقریر تمھیدي مع أسلوب مقترح من أجل إطالق تلك المجموعات المكونة

ومن ثم في ھذا التقریر، فقد عبروا عن األسباب وراء  .gTLDثالثة أحرف كنطاقات 

فإنھا تتعامل  --ثالثیة األحرف  ISOتعامل األكواد ثالثیة األحرف المستقبلیة، أكواد 

ویمكن أن  -- ISOفقط في ھذه المقترح التمھیدي مع األكواد ثالثیة األحرف من نوع 

 .gTLDتتوفر كنطاقات 

حول األسماء الجغرافیة، وھي تلك المجموعة التي  GACمجموعة عمل  --العمل ف

ترأسھا أولغا كافالي، وال أعتقد أنھا ھنا اآلن، فقد قامت بإعداد رد على ھذه التقریر 

في ھذا الرد، نشرح األسباب وراء  --وفي ھذا التقریر، فإننا نشرح األسباب  .التمھیدي

 .الحالیة في الجوالت التالیةوجوب التمسك بسبل الحمایة 

بالكامل  GACوحیث تم إعداد ھذا الرد بمعرفة مجموعة العمل، فقد تم تقدیمھ اآلن إلى 

 .GACمن أجل المصادقة علیھ بعد اإلرشادات الخاصة بمعل مجموعات العمل في 

 على ھذا الرد، --إذن فاألسئلة التي یتم طرحھا علیكم اآلن تتمثل في التعلیق على ھذا 

قامت أولغا  --وربما  .ھذا الرد التمھیدي الذي تم إرسالھ إلیكم مع حزمة اإلحاطة، أم ال

 .بتوزیع ذلك على القائمة البریدیة، لكنھا متوفرة أمام الجمیع

 وبعد ذلك أعتقد أن ھناك جلسة حول حمایة أسماء الدول واألسماء الجغرافیة األخرى في

مما إذا كانت ھذه الجلسة من استضافة مجموعة  الغد، على الرغم من أنني غیر متأكد

لكنھا قد تكون  .العمل التي كنت أتحدث حولھا، وھي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 .فرصة لألعضاء المھتمین للتعبیر عن وجھات نظرھم فیما یخص ھذه المشكلة

 ة ھذه،یتابعون مجموعة عمل الدوائر المتعدد GACوأذكركم بأن ھناك ستة أعضاء من 

 .ھناك آخرون مدعوون للمشاركة في مجموعة العمل ھذه والدفاع عن مواقفھم --لكنھم 
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وبھذا فإنني أفتح المجال أمامكم، لالستماع منكم حول مسودة ھذا الرد، سواء كنتم 

 .وھذا كل ما في األمر .تؤیدونھ أم ال

 

ونظًرا لضیق الوقت قلیالً بالنسبة لھذه  .جزیل الشكر لك، جیما .مالحظة واحدة فقط  :الرئیس شنایدر

الجلسة، وبتذكر جلسة األمس حول األكواد ثنائیة األحرف في نطاقات المستوى الثاني، 

على وجھ الخصوص، من الدول النامیة  --كانت ھناك الكثیر من الطلبات لتولي الكلمة 

إلى الطریقة التي األخیرة، استناًدا  15فإنني أقترح أن نستخدم الدقائق العشر أو  --

یسیر بھا األمر، إلعطاء الكلمة إلى من لم یستطیعوا الحدیث والتعبیر عن وجھات 

نظرھم في مناقشة األكواد ثنائیة األحرف باألمس، ألن تلك المناقشة كانت قصیرة 

 .للغایة واضطررنا لقطع الخط عن المتحدثین، وكان ذلك مع األسف

لمة حول ذلك باألمس، أعتقد أنھ یجب علینا أن لذا كل من أراد المشاركة وإلقاء ك

 .نعطیكم على األقل عشر دقائق في نھایة ھذه الجلسة لكي تعبروا عن آرائكم

 .والمجال مفتوح أمامك .شكًرا جزیالً، وأعود مرة أخرى إلى جیما

 

 .أرى ممثل الدانمرك والسوید  :جیما كامبیلوس

 .إذن، ممثل الدانمرك، تفضل

 

 .وشكًرا لك على ھذا العرض التوضیحي .شكًرا  :نمركممثل الدا

وال  .لقد قدمنا بعض التعلیقات في ھذه العملیة وحصلنا على بعض اإلجابات یوم الجمعة

ومن ثم سوف نقترح بعض التعدیالت على  .یزال لدینا بعض التعلیقات على المقترح

 .ذلك

  .مقترح الشفھيیمكنني قول ما سیكون علیھ ال --ویمكنني القول 
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في البدایة، إذا كنت أفھمك بشكل صحیح، وقد قلت ذلك بنفسك، أن المقترح التمھیدي 

ومن ثم أعتقد أن إجابتنا یجب أن تركز فقط على أكواد  .ISOكان فقط حول أكواد 

ISO. أما األكواد ثالثیة األحرف األخرى فتبدو كذلك، بطریقة أو  .ھذا ھو األمر األول

 .نھا قد ذكرت وتم تضمینھا ھنابأخرى، أ

والنقطة األخرى التي ال تزال مقررة وھو أن ھناك مشكالت في السیادة ترتبط بھذا 

 .لدي صعوبة في التعرف على نوع مشكالت السیادة المشمولة في ھنا --األمر، ولقد 

  .ومن ثم نود التعرف على ذلك الجزء من المقترح الذي سوف یتم حذفھ

ة الثانیة، في النقطتین األخیرتین، لدي صعوبة في التعرف على ما ھو أما في الصفح

أي النقطة األخیرة، والنقطة  -والجزء األول من ھذه النقطة  .الھدف الذي نسعى إلیھ

على وجھ الخصوص، ولكي نكون صرحاء، فإنني ال أفھم القید التعاقدي  .التي تسبقھا

ومن الصعب  ISOلى التي تتألف من أكواد على استخدام أسماء نطاقات المستوى األع

ومن ثم فإنني في حقیقة األمر ال  إذا كان تعاقدًیا، فلم ال یمكن إنفاذه؟ .ال أدري .إنفاذھا

وینطبق نفس الشيء  .أفھم الجزء األول منھ، ونحن نعتقد أنھ سیكون من األنسب حذفھ

 .ة نظرنا یجب أن تحذف أیًضاعلى النقطة األخیرة والجزء األول من تلك النقطة من وجھ

 .شكًرا

 

من تعلیقاتك األخیرة، ما الذي  --ھل یمكنك تكرار ما ھي األجزاء التعلیق  .عذًرا، فین : جیما كامبیلوس

 ھل یمكنك تكرار ذلك، رجاًء؟ تعقد أنھ یجب حذفھ؟

 

، "عادلة"ووصوالً إلى  "األھمیة"إذا ما تناولنا النقطة األخیرة، فیجب الحذف من . نعم : ممثل الدانمرك

 .إذن ھذا ھو الجزء من ذلك ".یمكنننا الحصول على سیاسات عادلة وشفافة ومناسبة"

القیود "في النقطة السابقة، إذا ما قمنا بحذف الجزء األول منھا،  --باإلضافة كذلك إلى 

 یجب إعادة" إذن على الجانب اآلخر"، "على الجانب اآلخر"وصوالً إلى " التعاقدیة

 .لذلك أعتقد أن ھذا ھو ما نود أن نتأكد من حذفھ .صیاغتھا
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كما نود التأكد من حذف أیة إشارة إلى مشكالت السیادة ألننا ال نفھم ذلك، ونود كذلك 

 .أعتقد أنھ واضح للغایة اآلن .ISOأن نرى المقترح یركز فقط على أكود 

 

ممثل  .وبعد ذلك النرویج .من السوید وإیرانبعد ذلك معي كل  .شكًرا على التوضیح : جیما كامبیلوس

 كافوس؟ .إذن التالي ھو ممثل إیران .السوید یرفض

 

 ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز البلد  --ھل تتعاملون مع  .شكًرا لك، جیما .نعم : ممثل إیران

ا أیھم في المستوى الثاني أم أنكم تتحدثون عن الحرفین؟ ccTLDالستخدام نطاقات 

 تناقشون؟

 

 .نحن اآلن في المستوى األعلى : جیما كامبیلوس

 

عندما یكون ھناك مقترح بحذف شيء، یمكنكم أخذ مقترحكم ولكن ال تحذفونھ مباشرة  : ممثل إیران

وال أعتقد أن في المقترح یجب علینا أن  .ألنھ یجب أن نوافق على حذف أي شيء

 .واحد ھذه ھي النقطة رقم .نحذف أو نبقي أي شيء

 .رقم اثنان، لقد ذكرنا ذلك في العدید من المناسبات

وكما ذكرتم  .من أجل ذلك ICANNذلك أننا نواجھ صعوبة في المبدأ المستخدم في 

فإذا ما كان ھناك  .باألمس، فإننا بحاجة لموافقة صریحة من الدولة ولیس موافقة ضمنیة

شھرین ولم یكن ھناك رد، فیجب  أي سؤال أو طلب وبعد الموعد النھائي المقرر بمدة

فلدینا  .أنا من الدول النامیة .بسبب صعوبة الدول النامیة .اعتبار ذلك بمثابة موافقة

 .وال ینبغي أن ُیفھم ذلك أو ُیفسر على أننا نوافق .صعوبة في الرد في غضون شھرین

الخطیرة  فھذه من المشكالت .بل یجب تفسیره على وجود عدم اتفاق في المناقشات
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وكما ذكرنا باألمس، ھناك العدید من األشیاء التي یتم استخدام نطاقات المستوى  .للغایة

على سبیل المثال لبعض . IRاألعلى فیھا من أجل الناس، فھم یریدون استخدام 

قد حصلت على ھذه  GACوتتذكرون أن  .األشیاء، للسالسل، لعدم اتفاقنا على ذلك

دة على اإلجمال، ولكن اإلدارة الوطنیة األمریكیة لالتصاالت الموافقة في سلسلة واح

ونحن ال نعارض  .قد باشرت األمر، وقالت بأن ھذه ھي المشكلة NTIAوالمعلومات 

فالتوزیع مسألة خطیرة  .لكن ھذه مسألة خطیرة للغایة .ما تم االنتھاء منھ في السابق

م ال تعرفون من الذي ببیعھا إلى فأنتم تعطونا لشخص ما، وتوافقون، لكنك .للغایة

ومن ثم فقد ذكرت باألمس  .فإساءة االستخدام من األشیاء الھامة للغایة .شخص ما آخر

فلم ننتھي من ھذا األمر إلى  .أننا بحاجة لإلشارة إلى أن ذلك ال یزال قید المناقشات

فقة الصریحة بدالً حیث یجب علینا إدراج الموا .فما ذكرتموه باألمس ھام للغایة .اآلن

ویجب علینا مناقشة مسألة التوزیع وإعادة البیع، ومشكلة إساءة  .من الموافقة الضمنیة

 .ومن ثم فإن ھذه القضیة لم یتم االنتھاء منھا .االستخدام والعدید من األشیاء األخرى

 .شكًرا

 

انع، أود التعلیق على ما قالھ ممثل بعد النرویج، إن لم یكن ھناك م .النرویج وإندونیسیا : جیما كامبیلوس

 .نعم، لكن النرویج اآلن .الدانمرك

 

قبل أن  -ھذا البحث  --إننا نؤید ذلك على اإلجمال  --نرید فقط  .شكًرا لك، جیما .نعم : ممثل النرویج

لكنني أعتقد أنھ من الھام  .ھذه لیست مشكلة .نتمكن من الموافقة على التغییرات الطفیفة

ھة نظرنا التركیز على المشكلة الرئیسیة التي تقول بھا ھذه الوثیقة، ذلك أن من وج

للدول ذات الصلة  ccTLDاألكواد ثالثیة األحرف یمكن ربطھا بقوة مع نطاقات 

ومن ثم، فإن النتیجة ھامة للغایة، وھي أننا ال نرید رفع حمایة األكواد ثالثیة  .والحالیة

ھذا األمر ھام  --ذه ھي المشكلة الرئیسیة ونرى أیًضا أن وأعتقد أن ھ .األحرف الحالیة

كما أنا نرید التركیز على ذلك أیًضا في ضوء جمیع المناقشات التي أجریناھا  .للغایة

حول حمایة أسماء الدول وأسماء المناطق على اإلجمال، أعتقد أنھ لن یكون من الحكمة 
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 .ألعلى لھذه األكواد ثالثیة األحرفعلى اإلطالق فتح المجال أمام نطاقات المستوى ا

لذلك أرید التأكید مرة أخرى على أن النتیجة في ھذا البحث ھامة للغایة من أجل اإلبقاء 

 .شكًرا .على الحمایة الحالیة لألكواد ثالثیة األحرف

 

ض التعلیقات وأرید الرد سریًعا على بع .أالحظ أن ممثل ھولندا یرید أخذ الكلمة .شكًرا : جیما كامبیلوس

بخصوص مشكلة السیادة، فقد طرح علینا ممثل إیران  .التي أدلى بھا ممثل الدانمرك

المخاوف المتعلق بالسیادة حول األكواد ثالثیة األحرف مذكورة ھنا  .مثاالً على ذلك

نظًرا ألن العدید من الدول ترى أن ھذا األمر متشابك تماًما مع ھویاتھم ذلك أنھم یرون 

 .سیادي للدولة في تحدید ما إذا كان على اآلخرین استخدام المعّرف للدولة أم الأنھ حق 

فموقف إیران على سبیل  .لكن ھناك أیًضا سبب آخر .وقد تم ذكر ذلك ھناك لھذا السبب

المثال، یتمثل في إمكانیة المطالبة بالحصول على موافقة صریحة من الدولة الستخدام 

  .ذلك TLDاسم النطاق ذلك، نطاق 

الجغرافیة الحصول  TLDإذا كنتم تتذكرون دلیل مقدم الطلب فقد اشترطت نطاقات 

ما الذي یحدث في حالة  .على توصیة بالدعم أو عدم االعتراض من الحكومة المعنیة

وإذا ما تم  ؟gTLDتقدمت منطقة لست مستقلة من خالل سجل لكي تصبح نطاق 

الحصول على توصیة بالدعم أو عدم  ICANNاإلبقاء على القاعدة، فقد تشترط 

المستعمرة، إن  --أما في حالة عدم الموافقة فیما بین  .االعتراض من الحكومة المعنیة

اتخاذ  ICANNالدولة األمر، العاصمة اإلداریة، فقد یكون على  --جاز التعبیر، وكان 

و وھذا ھ .على وجھ الخصوص ICANNقرار صعب للغایة وقد یؤثر ذلك على 

 ICANNالسبب الثاني وراء ذكر مشكالت السیادة ھنا، ألننا ال نرید أن تتعرض 

صعوبة إنفاذ القیود  --كما أن القیود التعاقدیة  .مع الدول في ھذا الصدد --للمتاعب 

النتیجة تتمثل  --التعاقدیة یرجع سببھا في المقترح، في المقترح التمھیدي، فھي تقول 

بشرط أن الكیان  gTLDألحرف یمكن استخدامھا كنطاقات في أن األكواد ثالثیة ا

في  TLDاالعتباري الذي یتقدم للحصول على السلسلة یجب أال یقوم بتسویق نطاق 

وھذا الشرط، نعتقد أن ھذا الشرط  .الحالي المكون من حرفین TLDتنافس مع نطاق 

یجري استخدامھ في ھذه الحالة  gTLDفكیف لكم أن تقرروا بأن نطاق  .یصعب إنفاذه
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فھي تشترط الحصول  .ccTLDبالتنافس أو بنیة التسبب في حدوث خلط مع نطاق 

یرید التقدم  ccTLDوما الذي یحدث إذا كان سجل  .أحكام موضوعیة --على 

 ccTLDھل یمكن منع استخدام ذلك كنطاق  للحصول على ذلك الكود ثالثي األحرى؟

ما للحصول على كود ثالثي األحرف مقابل  أو ما الذي یحدث في حالة تقدم حكومة

 أال یمكن السماح للحكومة باستخدام ذلك االسم لألغراض الجغرافیة أو أًیا كان؟ لذلك؟

ھذا ھو السبب وراء اإلشارة إلى أن ھذه القیود التعاقدیة سوف یكون من الصعب 

 .أتوقف ھنا مؤقًتا، ومعي ممثل إندونیسیا .التعامل معھا

 

ذكرت باألمس أنھ في حالة اقتراح أسماء جدیدة من حرفین وما  .شكًرا لك، جیما .نعم : نیسیاممثل إندو

باألمس  .نعم، عفًوا --إلى ذلك وكانت الدولة بحاجة إلى الوقت من أجل النظر في ذلك 

ذكرت أنھ في حالة اقتراح كود من حرفین ولم یكن للدول القدرة على الرد في الوقت 

ولھذا  .تكون ھناك مشكلة وذكرت باألمس أن الصمت ال یعني الموافقةالمناسب فسوف 

السبب، فقد ذكر صدیقي من إیران كذلك أنھ في بعض األحیان في بعض الدول قد 

واآلن أود أن أعرف  .تكون بحاجة ألكثر من أسبوعین أو ثالثة أسابیع أو أًیا كان للرد

بعض الدول قد تكون بحاجة ألكثر ما ھي فكرة مجموعتكم في التغلب على ذلك ألن 

وحتى في بعض الدول قد ال تكون لھا  .من بضعة أسابیع أخرى للقیام بذلك، أي للرد

القدرة على الرد أیًضا للعدید من األسباب، وبعد ذلك یجب علینا التوصل إلى طریقة 

 .للقیام بذلك

فإنكم  --ل االعتماد، فھذا المتحدث السابق، السید جوناثان حو --ثانًیا، مثل ما قال السید 

في مجموعتكم تقومون بشيء آخر مثل النظر في نظام االعتماد بالنسبة لمشغلي نطاقات 

ccTLD.  أو لم تتمكن الدولة من الرد في غضون أسابیع  --فإذا لم یتمكن المشغلون

 TLDقلیلة وما إلى ذلك، فسوف یؤثر ذلك أیًضا إلى حد ما على اعتماد مشغلي نطاق 

ل ما قال جوناثان للتو منذ دقائق حول االعتماد الذي یمكن أن یؤثر على دولة في مث

حسًنا،  .حالة تقدیمھا معلومات إلى ھیئات إنفاذ القانون وال تتوافق مع القوانین النافذة

 .شكًرا
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ات بالنسبة للوقت الالزم للحكومات للتعبیر عن وجھات نظرھا حول استخدام المعّرف : جیما كامبیلوس

بخصوص استخدام األكواد ثالثیة  --الخاصة بھ، فال أعتقد أن المشكلة في الحالي حول 

 .فنحن نفكر فقط فما إذا كنا بحاجة لرفع الحمایة الحالیة أم ال .TLDاألحرف كنطاقات 

فنحن ال نتساءل  .أم غیر بسیط لكن ھذا سؤال بسیط نطرحھ --ھذا قرار بسیط أم أن 

كل ما ھنالك أن ھناك حظر  .ما إذا كان على الحكومات الرد أم الفي الوقت الحالي ع

ونحن  .في دلیل مقدم الطلب والمقترح وضعتھ مجموعة عمل الدوائر المتعددة في رفعھ

غیر  --ومن ثم أعتقد أن السؤال اآلن  .ھنا نناقش ما إذا كان من المفترض رفعھ أم ال

  .اول ھذه المسألة معكم بشكل أحادي إلى رغبتمتن --لكن یمكنني أن أنتقل بكم  .ذي صلة

ال أفھم على وجھ  .وفي السؤال الثاني الخاص باالعتماد، فإنني أعتذر بشدة عن ذلك

ولكن مرة أخرى، بما أن الوقت ذو أھمیة كبیرة، یمكنني  .التحدید ما الذي تقصدونھ

 .محاولة فھم األمر بشكل أحادي معكم بعد ذلك

 .ل ھولندابعد ذلك معي ممث

 

أتفق تماًما مع المالحظات األخیرة التي ذكرتھا في سیاق أنني  .نعم، شكًرا لك، جیما  :ممثل ھولندا

 والسؤال اآلن كما قلتم، ھل نحن بحاجة إلى قرار في ذلك؟ .كنت بصدد قول ذلك أیًضا

القید، إن  بل یجب علینا تحویل ونقل مخاوفنا حول الرفع المحتمل لھذا .ال نحتاج لقرار

ھل  ھناك شيء نسیتھ وھو ما ھي الحاجة؟ --ومرة أخرى، أعتقد أننا  .جاز التعبیر

بعد ذلك یمكننا الحدیث  ھناك تطبیقات خاصة أو خطط أعمال للسجل تفي بھذا الرفع؟

أكثر من ذلك، في ظني، ألننا بعد ذلك یمكن أن ننظر فیما إذا كان من الواجب تسویتھا 

إذن أود أن أعرف  ".حسًنا، لنرفع قیًدا واحًدا"بھ األمر القرار العام، وال یش .أم ال

ألنني قد أتوقع أنھ في  ISOالمزید حول، نعم، لنقل، ما نوع المجتمعات أو ربما دول 

واحد وربما تكونون بحاجة لكود ثان من أجل التخفیف  ccTLDبلد واحد، تشبع نطاق 

ومن ثم قد  .ن أو الشركات من أجل تسجیل االسموتوفیر المزید من الفرص أما المواطنی

لكنني ال أفھم إلى اآلن الحاجة إلى  .یكون ھناك الكثیر من األشیاء التي تكمن وراء ذلك

 .شكًرا .ذلك
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 .ممثل الیابان  :جیما كامبیلوس

 

 .أنا ممثل الصین  :ممثل الصین

 

 .تفضل .آسفة جًدا  :جیما كامبیلوس

 

 .GACفي البدایة أتوجھ إلیكم بالشكر على قیادة ھذا العمل في  .شكًرا لك، جیما. شكًرا  :ممثل الصین

وفي المرحلة الحالیة من ھذه المشكلة، یجب علینا سریًعا استعراض الوثیقة، سریًعا 

  .جًدا، وبإیجاز شدید، لكن ال یجب التطرق كثیًرا إلى التفاصیل

في ھذه المسألة من أن أكواد الدول ثالثیة وفي الوقت الحالي، فإن وجھة نظرنا 

األحرف یجب حمایتھا بالتأكید ویجب ربطھا بأكواد الدول ثنائیة األحرف ما لم یكن 

لدولة أو منطقة خاصة وجھة نظر منفتحة حول كود البلد الخاص بھا ثالثي األحرف، 

 .ا كل شيءھذ .وما لم تكن دولة أو منطقة خاصة منفتحة على كود الدولة الخاص بھا

 .شكًرا

 

 .لم أوجھ الشكر إلیك من قبل .شكًرا لك، ممثل ھولندا، أیًضا .شكًرا  :جیما كامبیلوس

 .ممثل السوید، تفضل

 

إذن للحصول على آخر المستجدات، فقد طلبنا الرد على مقترح ورد  .شكًرا لك، جیما  :ممثل السوید

والقلیل  --بوع، وھو ما یوفر أمامنا القلیل إلینا یوم الجمعة وقد كان قبل نھایة ھذا األس

 .فھو لیس مقبوالً للغایة .من الوقت
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ولنا أن نرى أن  .وكتعلیق عام، فإن السوید توفق على استخدام األكواد ثالثیة األحرف

بعض الدول لدیھا مشكالت في ھذا الجانب، لكننا سوف نكون معنیین للغایة بالتوصل 

  .إلى طریقة القیام بذلك

ومن ثم نعتقد  .وقد كان من الممكن استخدام األكواد ثنائیة األحرف في المستوى الثاني

 .أنھ یجب أن یكون من الممكن القیاد باألكواد ثالثیة األحرف في المستوى األعلى أیًضا

أم ال، فال یبدو بالنسبة لي من خالل  GACسواء كنا ندعم تقدیم ذلك كتعلیق من 

الشكل والنموذج الذي یراد التعامل معھ على اعتبار أنھا تعلیقات  قراءتي للمقترح أن لھ

إذن  .بل یبدو أكثر بالنسبة لي أنھ صفة داخلیة .GACأو مساھمات من  GACمن 

 .شكًرا .بالنسبة لنا من الصعب تأیید ذلك كرد في الوقت الحالي

 

 .شكًرا لك، ممثل السوید  :جیما كامبیلوس

 .ممثل إیران، تفضل

 

لقد ذكرت طریقة بناءة وبسیطة للغایة یمكن  .السؤال على النحو التالي .شكًرا لك، جیما  :مثل إیرانم

  .من خالل اإلبقاء على الحمایة أو رفعھا

الخیار األول، ھو أن المشكلة ال تزال قید الدراسة إلى أن ننتھي  .ھناك ثالثة خیارات

  .من دراستنا

ال  ccTLDبالنسبة لتلك الدول التي تعلن صراحة أن نطاق  الخیار الثاني، یمكن رفعھا

 .یتطلب حمایة في ھذه المنطقة

الثالث ھو أن تقروا بأن التفویض الخاص بذلك یجب أن یخضع للموافقات الصریحة 

وھناك العدید من الخیارات فیما بین األشیاء  .إذن لیس ھناك أبیض وأسود .للدول

ذي یقول بإمكانیة رفع الحمایة فیما یخص من یعلنون الثالثة ولكن ربما الخیار ال
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وھذا یبسط  .صراحة أنھ لیس لدیھم اعتراض فیما یخص الرفع أو التنازل عن الحمایة

من المشكلة بالنسبة للعدید من الدول التي لیس لدیھا أیة مشكالت ویبسط المشكلة 

لم تتم  --موا إلى اآلن بالنسبة للدول التي لدیھا صعوبات، وھي الصعوبات التي لم یقو

، )یتعذر تمییز الصوت(دراستھا إلى اآلن، العدید من المشكالت، إساءة االستخدام 

 .والعدید من األشیاء األخرى

فھناك مجموعة متنوعة من . ومن ثم ال أعتقد أن لدیكم إجابة بسیطة بنعم أو ال

وھو أن المسألة ال وربما أعود مرة أخرى إلى الخیار األول الذي طرحتھ  .الخیارات

، الذي ال ICANNكما یمكننا أیًضا اإلشارة إلى أنھ مجلس إدارة  .تزال قید الدراسة

یتخذ قراًرا حول ھذه المسألة إلى أن یتم االنتھاء من الدراسة ویحصلون على نصیحة 

 .شكًرا .بطریقة أو بأخرى ICANNواضحة من 

 

 .مثل إیرانشكًرا جزیالً، لم .شكًرا  :جیما كامبیلوس

 .إلیك الكلمة .حسًنا ھل أنت السید موریس؟ .كان ھناك مشارك في الخلف یرید الكلمة

 

 .GACھذا أول اجتماع لي مع  .شونغ من تایوان-أنا موریس لین ماو .شكًرا لك، جیما  :ممثل تایوان

د من الزمالء وكما یقول العدی .وأنا سعید للغایة باالستماع للعدید من اآلراء المختلفة

اآلخرون، تؤمن تایوان بأن الناس یمیلون إلى ربط بعض أكواد الدول ثالثة األحرف 

یجب أن  TLDربًطا طبیعًیا بدولة ما محددة بحیث إن موقع كود ثالثي األخرى كنطاق 

ومن المھم موازنة المصلحة العامة في الطلب على األعمال، ونحن  .یكون أكثر حذًرا

  .تغرق وقًتا في التوصل إلى حلول مفیدة للطرفیننفھم بأن ھذا یس

 .ونحن نقّدر ونرحب بنقطة البدایة بالنسبة للمناقشة في المقترح التمھیدي

في دلیل ) یتعذر تمییز الصوت(وعلى الرغم من ذلك، وفي الوقت الحالي، نعتقد أن 

 .شكًرا .مقدم الطلب ال یزال جیًدا قبل أن نتوصل إلى أسلوب أفضل

 



 TLD                                        ( AR(الرموز ثالثیة األحرف في نطاقات المستوى األعلى  -ھیلسنكي 

 

 23من  14صفحة 

 

  .شكًرا جزیالً لكم  :ا كامبیلوسجیم

 .واآلن لدینا واناویت من تایالند

 

ویجب أن نكون في  .أنا أیًضا أؤید ما اقترحھ ممثل إیران .سأتحدث بإیجاز .شكًرا : ممثل تایالند

  .مرحلة الدراسة، السیما الخبرات التي لدینا في األدلة اإلرشادیة لتقدیم الطلبات

إلجراءات الخاصة بالمواقع الجغرافیة، السیما الشروط التي ولدي تساؤل حول ا

یستخدمونھا، ذلك أنھ یجب على مقدم الطلب الحصول على الموافقات أو الدعم أو عدم 

 .االعتراض من الجھة الحكومیة المعنیة

 .والمشكلة في ذلك تتمثل في أنھ في حالة قراءة الفقرة التالیة، ال تجد ھناك أي اعتراض

من ھي  ".GACیجوز لمقدم الطلبات التشاور مع ممثل "تخدمون الكلمات فھم یس

وسوف تكتشفون أنھ یمكنھم اللجوء إلى وزارة ما لیس لھا أي صلة  الحكومة المعنیة؟

حیث  .فھم غیر ملمین بالسیاسات العامة التي أدت إلى ذلك .باإلنترنت على اإلطالق

نیة أو وزارة الزارعة والحصول على خطابات یمكنھم اللجوء إلى وزارة الثروة الحیوا

ولیست ھناك أیة  ھل ھذه ھي الجھة الحكومیة التي ستقول بأن األمر ذي صلة؟ .تأیید

وال أفھم األسباب  .GACفقرات خاصة تحدد لمقدم الطلب بأنھ یجب علیھ استشارة 

أنا أفھم تماًما ، GACوفي الدولة التي ال یكون لدیھا  .وراء عدم تقدیم الطلبات ھناك

من الذي سوف یتخذ القرار حول تحدید الحكومات المعنیة المشاركة والتي یمكنھا 

وفي حالة تایالند، فإننا معتادون على التعامل  .إصدار التأیید، أو خطاب عدم الممانعة

وال یستخرج أي من ھذه  .مع ست وزارات، تصدر كل منھا خطابات عدم ممانعة

  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الخطابات من وزارة

وھذه مرحلة مبكرة للغایة إذا ما قمنا باعتماد الفصول  .تلك ھي بعض الجوانب

ألن ھذا ال  --الجغرافیة واستخدام الشروط المنصوص علیھا في دلیل مقدمي الطلبات 

فإننا نبدأ  وأما بالنسبة ألطر العمل القانونیة، .یتعلق بالجانب الجغرافي كدولة بالكامل

ویجب علینا اللجوء إلى البرلمان حیث إن ھذه ھي الطریقة الوحیدة  .العمل على ذلك
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ألنھ یتعامل مع االتفاقیات بصرف النظر عما إذا كانت بین كیانھا الخاص أو شخص ما 

 .شكًرا .ضد المصلحة الوطنیة، وھو أنھ یمكن للبرلمان استعراض ذلك

 

 .، ممثل تایالندشكًرا لك  :جیما كامبیلوس

بعد ذلك  .آخر أشخاص في ترتیب الكلمة ھم ممثل النرویج والغابون، إن لم أكن مخطئة

 .یجب علینا إنھاء ھذه المناقشة إلتاحة المجال لمناقشة المشكلة األخرى

 .النرویج

 

صعوبات عندما قمنا باستعراض كافة األنواع المختلفة لل .شكًرا لك، جیما .شكًرا  :ممثل النرویج

المحتملة، إن جاز التعبیر، والتي قد نتعرض لھا إذا ما قمنا برفع ھذه الحمایة، أعتقد أن 

أن الكثیر من المشكالت ال تتعلق بطریقة تعبیر الحكومات  --من الالفت أن نرى بأن 

عن الموافقة أو الرفض ولكن تتعلق بالمشكالت األخرى التي أعتقد أنھ یتوجب علینا 

ویتعلق بتغییر  .ھذا األمر یخص الرفع .أكثر قبل أن نقوم برفع أي شيء التفكیر فیھا

الموقف الحالي، وھو ما یحافظ بشكل أو بآخر على نظام التفریق بین نطاقات رموز 

  .gTLDالبلدان ونطاقات 

وأعتقد أننا إذا كنا نعلق كذلك على التعلیق المقدم من ممثل إیران بأن لدینا جمیع أنواع 

لكننا سوف نقوم كذلك بإنشاء نوع من، أعتقد،  .المختلفة، فأقول نعم، لدینا ذلك الحلول

إنشاء نظام أكثر تشوًشا أو ال نظام أو تدمیر النظام الحالي لنطاقات رموز البلدان 

وھي في حقیقة األمر  .ICANNفلدیھا اتفاقیات مختلفة مع  --والنطاقات العامة التي 

شھد خلًطا أكثر تعقیًدا لھذه النطاقات إذا ما رفعنا الموقف وسوف ن .مختلفة بطبیعتھا

 .الحالي

 .شكًرا .واآلن نعتقد أن من األفضل الحفاظ على الوضع الحالي كما ھو
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 .ممثل الغابون، تفضل رجاءً   :جیما كامبیلوس

 .شكًرا لك، ممثلة النرویج

 

لكننا كنا  .لیس لدینا الكثیر من الوقت .ئیسشكًرا لك، سیادة الر .طاب صباحكم جمیًعا  :ممثل الجابون

وأود أن أعبر عن تأییدي  .نتابع عن كثب جمیع المداخالت حول ھذه المسألة الدقیقة

لمقترح ممثل إیران في الحصول على المزید من الوقت من أجل تقدیم إجابة على ھذا 

 .شكًرا .الموضوع

 

 .ھناك سؤال من أحد المشاركین عن بعد .قشكًرا لك على تعلیقك الدقی  :جیما كامبیلوس

 

إنھ من استونیا، تیمو فومار، یقول بأن استونیا تود  .نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس  :مداخلة عن ُبعد

، ویقول أیًضا بأننا نعتقد كذلك ESTالبدء في استخدام األكواد ثالثیة األحرف، وھي 

لدولة لم تعلن صراحة عن عدم اھتمامھا بأن األكواد ثالثیة األحرف متاحة طالما أن ا

برمز الدولة فیجب اعتباره نطاًقا من المستوى األعلى لرموز الدولة بدالً من نطاق من 

 .نھایة التعلیق .شكًرا .أتمنى أن یكون ھذا واضًحا .المستوى األعلى العام

 

 من ذلك؟ .مرفوعة في الخلفكان من المفترض أن ننھي جلستنا، لكن كانت ھناك ید   :جیما كامبیلوس

 

 .ھذا أنا : متحدث غیر معروف

 

 .حسًنا : جیما كامبیلوس
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إننا نؤید كذلك المقترح المقدم من ممثل إیران بأننا بحاجة إلى المزید من الوقت لتوفیر  : متحدث غیر معروف

 .شكًرا .إجابة

 

التي تخص المكان الذي یمكن أن تكون  أعتقد أن ھناك بعض اإلشارات .شكًرا .حسًنا  :الرئیس شنایدر

فیھ المخاوف المحتملة من حیث إن كل دولة في النھایة یجب أن تكون لھا القدرة على 

فمن یرید استخدام ذلك، یجب  .المشاركة والرغبة في ذلك حیث تحتاج إلى فكرة كبیرة

عطاءه ومن یرغبون في اإلبقاء على ذلك أو إ .أن تكون لھ القدرة على استخدامھ

القدرة على تقریر ما  -من الناحیة األساسیة-لشخص آخر بحیث تكون لسیادة الدولة 

 .تفعلھ بذلك االسم فھو من األشیاء التي قد نتجھ إلیھا بقدر من االتفاق

ھل یفترض بنا تقدیم  --ھل ھذا  أین وصلنا من حیث اإلطار الزمني؟ :والسؤال ھو

أم یجب علینا أن نرسل شیًئا آخر إلى مجموعة عمل  النصیحة إلى مجلس اإلدارة اآلن؟

المجتمعات المتعددة التي تتعامل مع أسماء الدول والمناطق، والتي تقوم بتنظیم الجلسة 

 .بعد ظھر الغد بعد ظھیرة الیوم؟ ھل الیوم أم الغد؟ --التي نتشارك فیھا 

عقول تقدیم النصیحة إلى إذن فأنا غیر متأكد تماًما، لكي أكون أمیًنا معكم، ھل من الم

مجلس اإلدارة اآلن أو ما إذا كان علینا باألحرى المشاركة في مجموعة العمل ھذه وما 

  .غیرنا لدیھ اھتمام بھذه المسألة ومعنّي بھا

 .إذن ممثل إیران، ربما تكون لدیك رؤیة واضحة حول ماھیة الخطوات التالیة

 

نتابع فتح ھذه المسألة كل ھذه  --محق، یجب أال نفتح  نعم أنت .شكًرا لك، توماس  :ممثل إیران

وربما نقوم بتحدید ذلك في  .إذن یجب علینا الحصول على إطار زمني بشكل ما .المدة

وفي الوقت الحالي، یجب علیكم  .رًدا على ذلك GACوربما تقدم  .االجتماع التالي

لكن  .إلى مجموعة العمل أم الدراسة ما إذا كانت الدراسة التي تقومون بھا تقدم ذلك 

الذي أشترت إلى أنھ خیار  2ھذا من األشیاء التي تقع بین تلك الدراسات، وھي الخیار 
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ویقدم الناس إخالًء للمسئولة بأنھم ال یریدون استخدام ذلك أو إخالء مسئولیة  .مناسب

  .ھذا خیار واحد .بطریقة أخرى، بأنھ ال یمانعون أبًدا باستخدامھا

ونقوم بمزید من الدراسة للتعرف على ما إذا كانت  .ننا ال نقدمھ في الوقت الحاليلك

في االجتماع التالي حیدرأباد،  .ھناك خیارات أخرى، لكننا نقوم بإقرار إطار زمني

وفي الوقت نفسھ، نقوم  .المناسبة GAC، على نصیحة ICANNسوف نقدم رًدا إلى 

  .بالدراسة

دراسة أمر عائد إلیكم وإلى رئیس المجموعة وما إلى ذلك في مناقشة والطریقة تتم بھا ال

لكن یجب علینا  .الخیارات التي ذكرناھا للتو باإلضافة إلى العدید من الخیارات األخرى

أنھ في الوقت الحالي، لیس ھناك أي إجراء یجب اتخاذه في ھذا  ICANNإبالغ 

ال  .توقفوا. ال .ن األشیاء قد تمت بالفعلوال نرید نكون قبل فوات األوان، وتكو .الصدد

 .شكًرا .انتظرونا .ُتقِدموا على فعل شيء

 

قبل أن أعطیك الكلمة، إذا كنُت أتذكر اآلن، فقد حصلنا على خطاب في مرحلة  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

زمنیة ما من مجموعة العمل التي كانت تطرح علینا بعض األسئلة من األكواد ثالثیة 

ولم  .وأعتقد أن النرویج قامت بإعداد المسودة، والرد على المقترح المقدم منا .ألحرفا

وغیرھا من األمور  IANAتتم اإلشارة إلى ذلك ألننا قد انشغلنا جمیًعا بعملیة نقل 

ومن ثم  .ولذلك أعتقد أننا لم ُنجب أبًدا في حقیقة األمر على ذلك الخطاب .األخرى

 كارین، ھل أنا على صواب أم مخطئ؟ --ولى تتمثل في المشاركة أعتقد أن الخطوة األ

  .ال ھل تلقینا رًدا على ردنا؟ .لقد رددنا علیھ ومن ثم قدمھا رًدا أول

لكني أعتقد أن الخطوة التالیة سوف تتمثل في إشراك أكبر عدد ممكن منا في  .حسًنا

بأنكم الوحیدة إلى اآلن التي المناقشة، وبعد ذلك أعرف أن، أولغا، ھل تودین القول 

  ھل نحن أكثر مشاركة في مجموعة العمل؟ .تشارك في مجموعة العمل
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 ).المیكروفون موقوف( : متحدث غیر معروف

 

 . بالطبع .حسًنا :الرئیس شنایدر

 

  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :أولغا كافالي

من النرویج والدول األخرى،  في البدایة، أود أن أشیر وأتوجھ بالشكر إلى ممثل كل

وإلى الیونان، ولكن األھم من ذلك توجیھ الشكر إلى جیما على العمل الرائع الذي قامت 

بھ في ھذه المشكلة ألنني كنت مشغوالً للغایة بأشیاء أخرى وقد اضطرت للتعامل مع 

 .كل ذلك، مع صیاغة ھذه الوثیقة

 .العمل لذا أتوجھ إلیك بالشكر الجزیل، جیما، على ھذا

لمجموعة عمل  --یجب أن نقدم بعض الرسائل إلى  --وأعتقد أنھ یتوجب علینا 

یجب علینا تضمین شيء في البیان الرسمي  --المجتمعات المتعددة وأنا غیر متأكد ربما 

  .بأننا نقوم على مراجعة ذلك وأن ھذا من األشیاء الھامة بالنسبة للدول

على  GACزال لدینا فكرة محددة حول ما تریده أنا غیر متأكد مما إذا كانت ال ت

  .اإلجمال، لكن یجب إرسال رسالة ما

كما أن ممثل  .واإلجابة ھي ال، فلست الوحیدة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 .شكًرا .IANAالیونان مشارك، ومن ثم فقد ساعدني في العملیة الخاصة بـ 

 

 --ًدا، ممثل النرویج، إن كنت ال تزال ترید سریًعا ج .شكًرا  :الرئیس شنایدر
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  .شكًرا .حسًنا، نعم  :ممثل النرویج

أعتقد أننا أیًضا نتفق مع أولغا أنھ یجب علینا توفیر رد، على األقل  .مجرد تعلیق سریع

  .GACبعض وجھات النظر حول االتجاه الذي ترید أن تكون فیھ 

ونحن ال نقوم بتعریف طریقة  .كان یقولھ ممثل إیران وإلیكم تعلیق سریع أیًضا لتأیید ما

فھذه مجموعة عمل مكونة من مجتمعات متعددة یجب علینا الرد  .وموعد المضي قدًما

علیھا في حقیقة األمر، لكي تكون لنا القدرة على التفاعل، ألنھم سوف ینطلقون 

قیقة األمر وبعد ذلك سوف یبدأون في ح GNSOویقررون ویقدمون التوصیات إلى 

 .القیام ذلك

أما بعد ذلك فإن المشكلة التالیة التي سوف تناقشھا مجموعة عمل المجتمعات المتعددة 

ھذه فھي فتح المجال ألسماء الدول والمناطق كنطاقات من المستوى األعلى، ولیس فقط 

 .األكواد ثالثیة األحرف

عنھا لكي نكون حذرین  ومن ثم یجب علینا إرسال بعض األفكار التي لدینا والتعبیر

تجاه رفع الحمایة الحالیة، وما إلى ذلك، في ضوء جمیع المناقشات التي أجریناھا حول 

أو األسماء أو األكواد ثالثة األحرف  --حمایة األسماء الجغرافیة بشكل عام وإما 

 .المرتبطة بمناطقنا

علینا بالطبع أن نقدم وال یجب  .تقدیم أي نوع من الردود --إذن یجب علینا تقدیم واحد 

استنتاًجا أو طریقة للمضي قدًما بل على األقل بعض المخاوف ھي ما یجب إرسالھ من 

GAC.  وأعتقد أنني قد سمعت الكثیر من المخاوف حول طریقة حمایة بعض

 --المشكالت، إذا كان من المقرر رفع تلك الحمایة، ومن ثم أعتقد أن ھناك إجماع بأننا 

طبع، كما قلتم، بالتعبیر عن أن بعض الدول ترید استخدام ذلك كنطاقات أننا قمنا، بال

ولكن  .وأعتقد أن العدید من الدول ترید استخدام ذلك كنطاق رموز بلدان .رموز بلدان

بالطبع فإن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ھذه تقوم بمناقشة طریقة استخدام ھذه 

مستوى األعلى العامة، ولكن كنطاقات رموز األكواد ثالثیة األحرف كنطاقات في ال

 .إذن شكًرا .ھذا األمر لیس مطروًحا للنقاش إلى اآلن .بلدان
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بالكامل ال تصادق على الرد  GACأفھم من ھذه المناقشة أن  .شكًرا جزیالً لكم .شكًرا  :جیما كامبیلوس

  .الذي تمت صیاغتھ لكن لدي سؤال إجرائي

أن ترسل ذلك  GACلمجموعة عمل األسماء الجغرافیة في  ھل من الممكن بالنسبة

، إلى مجموعة عمل المجتمعات GACالرد بالنیابة عن أنفسھم، كمجموعة عمل في 

 المتعددة، أم أن ھذا غیر ممكن؟

 

حسًنا، إن مجموعات العمل، في البدایة، بحاجة إلى مناقشة واعتماد النص كمسودة   :الرئیس شنایدر

ن أجل النقاش، لكنني أعتقد أن الخطوة األولى ھي اقتراح حضور یریدون طرحھا م

نقوم بطرح ھذه المشكالت فیما یخص األكواد  --ھیا بنا نناقش  .ذلك االجتماع في الغد

 --وكما  .ثالثیة األحرف، فیما یخص أسماء الدول، ألن المبدأ في نھایة األمر واحد

بة لألسماء التي تعتقد أنھا مرتبطة بھا، ھل تردي الدول أن تقرر بنفسھا ما تریده بالنس

فالمبدأ واحد في  .تكون بكود مكون من حرفین أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أو أًیا كان

والمشاركة مجموعة العمل والتعرف على ما وصلت إلیھ، وبعد ذلك أعتقد أنھ  .النھایة

 .تنسیق من أجل المناقشةیمكننا إجراء مناقشة حول الطریقة األمر واإلطار الزمني وال

لكنني أعتقد أننا سوف نعرف المزید بعد مناقشة الغد، إذا ما شاركنا في ذلك، وإذا ما 

 .تركت النقاش عند ھذا الحد

لقد تجاوزنا الوقت المحدد لنا بخمس دقائق لكن رغم ذلك أرید توفیر الفرصة، إذا كانت 

اقشة األكواد ثنائیة األحرف في ھناك رغبة إلعداد بیان واحد أو اثنان فیما یخص من

 .شخص یرید ذلك --المستوى الثاني، إذا كان ھناك 

 .شكًرا .بّین وجھة نظرك .ممثل إیران، برجاء اإلیجاز
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، 3وألفا  2بإیجاز شدید، نفس اإلجراء ونفس المشكلة ال تزال بالنسبة ألكواد ألفا  .نعم  :ممثل إیران

أن نقول بأننا ندرس ذلك لكننا ال نزال نؤمن أنھ یجب  یجب علینا .لذلك نفس اإلجراءات

 .شكًرا .علینا اإلشارة بطریقة مؤھلة إلى إطار زمني ما

 

 .شكًرا لك ممثل إیران  :الرئیس شنایدر

 ھل ھناك طلبات أخرى حول األكواد ثنائیة األحرف في المستوى الثاني؟

 

 ).المیكروفون موقوف( :متحدث غیر معروف

 

 .نعم، أولغا  :نایدرالرئیس ش

 

إذا كانت ھناك دوالً أخرى تود أیًضا أن تكون جزًءا من  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :أولغا كافالي

في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة من أجل استخدام أسماء الدول  GACتمثیل 

 .، فقد یكون ذلك رائًعاTLDوالمناطق كنطاقات 

 

 .على تلك الرسالة الواضحة شكًرا لك   :الرئیس شنایدر

  ھل ھناك طلبات أخرى؟

إذن أعتقد أن ھذه ھي نھایة ھذه الجلسة، لكن أرجوا مالحظة أن مناقشة األكواد ثنائیة 

 --فقد قاموا بالفعل  .الحروف في نطاقات المستوى الثاني ھي مرحلة مختلفة في العملیة

نناقشھ إلى اآلن من األشیاء التي كانت ھناك طلبات نشر وما إلى ذلك، حیث إن ما كنا 

لم یتم اتخاذ أي قرار حول طریقة التعامل مع ھذا في المستقل ومن ثم یجب  --كان فیھا 
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أسبابھا المشابھة، ھناك مخاوف مشابھة وراءھا، لكن ھناك عملیات مختلفة  --علینا 

 .كما أن ھناك مراحل مختلفة، ومن ثم یجب علینا توخي الحذر في التفاصیل

 .عذًرا .الغداء .بھذا، سوف أسمح لكم بالذھاب وتناول العشاءو

 ]ضحك [ 

، فھذه 1:30سوف نجتمع في تمام الساعة  --إذن  .في الفرنسیة، األمر مختلف

استراحة قصیرة، لكنھ سوف یكون اجتماًعا قصیًرا، ومن ثم یمكننا الحصول على 

 .استراحات قصیرة

  .قریًبا أراكم .شكًرا جزیالً لكم .حسًنا

 

 

 

 ]نھایة النص المدون[


