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ور یمتد من إذا نظرنا إلى جدول أعمالنا، سنجد أن الوقت المتاح لنا للعمل على ھذه األم .شكًرا  :الرئیس شنایدر

، وسنقوم بعد استراحة الغداء بجلسة مدتھا نصف ساعة 12:30ھذه اللحظة، إلى الساعة 

نتبادل فیھا وجھات النظر حول تجربتنا في ھذا االجتماع، ویجب علینا أیضا، وبشكل خاص، 

تماع البدء في التخطیط قلیال لالجتماع القادم، ألن الكثیر من األمور المتعلقة بكیفیة تنظیم االج

المقبل ال زالت غیر واضحة، وقد تم مثل ھذا األمر قبیل اجتماعنا ھذا، ویجب فعل ذلك أیضا، 

ألنھ اجتماع جدید مدتھ تزید یوما واحدا عن المعتاد، إذن علینا الوصول إلى فھم مشترك 

 .بخصوص الكیفیة التي سننظم بھا وقتنا ھناك

إذن لدینا وقت  .للمسات األخیرة على البیانثم ستكون عندنا ساعة إضافیة أخرى لنضیف فیھا ا

وأطلب منكم االنتباه لھذا األمر أثناء  .قلیل جدا، أقل بكثیر مما یكون عندنا في أي اجتماع عادي

 .عملنا على ھذه األمور

لذلك أرید أن أبدأ بقراءة أولیة، وإذا كانت ھناك مالحظات عامة على النص ككل، فیرجى 

 .ول جمیعا أن نوجز في مداخالتنا ألن الوقت محدود كما قلتاإلدالء بھا اآلن ولنحا

  .أرى ممثلي مصر وإیران، والمملكة المتحدة، تفضلوا

 .تفضل یا ممثل مصر

 

وأرجو منكم االحتفاظ بمالحظاتي ھذه للبیانات  --شكرا لك، توماس، وسأحاول أن أوجز ولكن   :ممثل مصر

ددة خاصة ببیان ھذا الیوم، بل ھي بضع مالحظات أنا ال أقترح أیة تغییرات مح .المستقبلیة

 .یرجى أخذھا بعین االعتبار

ألنني، كما أشرت سابقا، أشعر أن البیان قد أصبح أطول فأطول، ویجب علینا أیضا تحقیق 

بعض المتطلبات األخرى في البیانات المستقبلیة وذلك وفقا لمناقشتنا التي جرت خالل أعمال 
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والذي سیجعلھ أطول من ما ھو علیھ اآلن، لذلك أقترح أن  --، إذن BGRIفریق عمل 

 .نختصر ونضبط عبارات البیان ونوجز فیھ ما أمكن

 .أنا ال أعزو ھذا إلى عنوان أو قسم معین، بل ھي مالحظة عامة

وعلى الجزء المنطقي، مرة أخرى، وأنا أعتقد أن ھذا ھو طویل جدا وأحیانا أشعر أن المنطق 

آخر لماذا نحن بحاجة إلى ھذا في البیان بدال من  GACإلقناع الزمالء ھو أكثر من محاولة 

 .موجھة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، في حد ذاتھ

 .إذن كانت ھذه مجرد مالحظات صغیرة للمستقبل، وشكرا

 

 ممثل إیران؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

قلقا بشأن المعلومات، بل أنا قلق حول  أتفق مع منال على أن النص طویل جدا، لكني لست .نعم  :ممثل إیران

وفي بعض األحیان، األساس المنطقي بصفة  .فھي طویلة جدا .إلى المجلس --مشورة المجلس 

ھذا  .نحن نخلق المشاكل .ویجب أن یكون واضحا ودقیقا وموجزا .ولم نتابع ذلك .خاصة

 .التعلیق العام األول

وماس على كونك ترغب في التعامل مع البیان الذي أما التعلیق العام الثاني ھو أنني آسف یا ت

أرجو أن تتقبل  .أعتذر بشدة .ھذا خطأ .ھو نتیجة لعمل أربعة أیام، في مدة ال تتجاوز ساعتین

 .الكاملة وسمعتھا GACیجب أن یكون عندنا وقت أكثر، ألن البیان یعكس صورة  .اعتذاري

تعلق باستخدام الحرفین في المستوى الثاني ثالثا، لقد أرسلت رسائل لتوم وجیما ثالث مرات، ت

ھل عندنا قیود معینة تمنعنا من أن نأخذ  ھل یمكنك االستفسار حول ھذا؟ .والتي لم یدرجاھا

  ؟GACمن عضو من أعضاء  --بعین االعتبار تعلیقات 

لقد  .بل ھو رأي مجموعة من الناس .وذلك لیس رأیي الشخصي فقط .إن ھذا ألمر خطیر جدا

ومن المھم بالنسبة لنا، أننا بحاجة إلى اتفاق حول البالد،  .مع العدید من األشخاص ھناتحدثت 

 .شكًرا .جملة محایدة كلیا .وأقترح جملة محایدة لم ُتشمل أصال في المناقشات
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  .شكًرا لك ممثل إیران    :الرئیس شنایدر

علیھ اآلن، مقدار  أوال وقبل كل شيء، وفیما یتعلق بالوقت، فإن جدول األعمال كما ھو
لدینا في الواقع، المزید من الوقت اآلن، ألننا قصرنا موقع الویب أكثر مما كان  -- الوقت

وقد أجرینا  .كان مقترحا من طرف فریق القیادة .GACأو مما اتفقنا علیھ في  --مخططا لھ 

ھذا من قبل وقد تمت الموافقة على  .مكالماتین ھاتفیتین حول ھذا الموضوع منذ عدة أسابیع

GACفلم یأت ھذا من فراغ .، مع العلم أن ھذه عبارة عن تجربة، لكن كان ھذا ھو األساس. 

ولحسن الحظ لدینا بضع دقائق إضافیة، أكثر  .وتمت الموافقة علیھ GACكان اقتراحا على 

 وكلما .لكن علینا أن نرى الطریقة التي ستسیر بھا األمور .وقد نحتاجھا .مما كان مخططا لھ

 .ازددنا كفاءة، وكانت مشاركاتنا بناءة، صار الوصول إلى النتیجة أسھل

  .أما ما یتعلق بتضمین النص أو عدمھ، فسأعطي الكلمة لممثل إسبانیا قریبا

لكن، للتوضیح، أعید اإلشارة إلى أن ھذا النص ال زال في مرحلة التألیف، إذن یمكن إضافة 

أما التواصل اإللكتروني فالجمیع یراه  --اإللكترونیة أمور وتغییرھا، أو حذف بعضھا اآلخر، و

ھذا فھمي الخاص للطریقة التي نعمل  .ویطلع علیھ وال أعتقد كون أي شيء مرقوبا أو ممنوعا

 .ال أعلم ما إذا كانت جیما، ممثل إسبانیا، تستطیع أن تعطینا تفسیرات أخرى --ولكن ربما  .بھا

 .شكًرا

 

احتوى النص الذي قدمَتھ على تعدیلین رئیسیین على النص الذي تمت  .كافوس شكًرا لك،  :جیما كامبیلوس

أولھما ھو اإلشارة إلى الحاجة إلى موافقة صریحة من قبل الحكومات  .صیاغتھ یوم اإلثنین

وقد ُعلق على ھذا التعدیل بتعلیقین سلبیین، من التعلیقات  .الستخدام الرموز المكونة من حرفین

ونحن نعمل بطریق اإلجماع كما  .زمالئنا الذین كانوا یعملون على النص المكتوبة، من قبل

 .وكان من شأن ھذا األمر إعاقة التوصل إلى إجماع حول النص .تعلمون

أما التعدیل اآلخر الذي اقترحتموه، فلم ُیَضمَّن، ألنھ لم توجد معارضة واضحة إلطالق الرموز 

المقیدة، أو التي  TLDنطاقات  --و  TLDنطاقات المكونة من حرفین تحت العالمة التجاریة ل

فلھذا  .تتمیز بسیاسة تسجیل مقیدة، أثناء الجلسة التي أجریناھا حول األسماء المكونة من حرفین

 .السبب إذن احتفظُت بھذا النص في ذلك الجزء من البیان
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استخالص  لكنني أحاول .أما إذا كان النص سیعكس الرأي اإلسباني، فسیكون مختلفا تماما

 .لكن لدینا اآلن فرصة لمناقشة ھذا النص .الرأي العام وعكَسھ في النص

 

 .المملكة المتحدة .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

أوال وقبل كل شيء، أشكر توم والفریق، على تحقیقھم لھذا  .نعم، شكًرا لك، حضرة الرئیس  :ممثل المملكة المتحدة

 .إننا ممتنون لھذا كثیًرا .شكًرا .بھدف مساعدتناالتقدم الممتاز في عملیة الصیاغة، 

صباح  --وھما بندان خاصان بالمعلومات أساسا  --لقد أرسلت بندین إلدراجھما في النص 

كل منھما  .إنھما قصیران جدا .آسف، ألنني لم أكن قادرا على القیام بذلك في وقت سابق .الیوم

المجتمعیة، والحقیقة أن  gTLDشيء، بطلبات یتكون من جملتین فقط، ویتعلقان أوال وقبل كل 

ویتعلق البند الثاني بالحمایة  .ھناك دراسة تم الشروع فیھا وتقدیم تقریر حولھا أثناء االجتماع

  .المستدامة للصلیب األحمر، والھالل األحمر، والكریستالة الحمراء

إنھما قصیران جدا،  .لعلھما یدرجان في النسخة التالیة للنص .وقد أرسلتھما في وقت سابق

 .شكًرا .شكًرا جزیال .یتكون كل منھما من جملتین فقط

 

فقط من أجل التحقق، النص الذي طلبت إدراجھ لیس متعلقا بجزء المشورة؛  .شكًرا لك، مارك  :الرئیس شنایدر

فھو  .ولن تكون أسماء الباحثین في النص .بل ھو متعلق بجزء المعلومات الذي تمت مناقشتھ

 .شكًرا جزیًال لكم .حسًنا .ضافة معلومات إضافیةفقط إل

برید  --أولھما یتعلق بـ  .یرید الناس إضافة ھذین العنصرین --لنتمكن من رؤیة ما إذا كان 

أسماء الصلیب األحمر والكریستالة الحمراء، واآلخر عبارة /مارك اإللكتروني حول تسمیات

 .ثم ممثل إندونیسیا ممثل إیران .عن دراسة حول التطبیقات المجتمعیة

 

إنھ نص محاید،  .لعل النص الذي أرسلتھ إلى جیما لم یفھم بشكل جید .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل إیران

وال ینبغي الحكم  .ال ینبغي أن یحكم علیھ بأنھ لیس محل إجماع. ینبغي أن یدرج في المناقشات
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لذلك كان ینبغي  .إیجابیة حول ذلك النص فلم تتلقوا تعلیقات. علیھ بمجرد تلقي تعلیقین سلبیین

  .إدراجھ في المناقشات

وإذا لم یحصل إجماع، فال مشكلة  .وأرجو بشدة وبشكل رسمي أن ندرج ھذا النص في المناقشة

لذلك أتساءل عن ما إذا كان رئیس الفریق من یقرر أن  .لكن یجب علینا مناقشة ذلك .عندي

لذلك، من فضلكم، یرجى إدراج التعلیق في  .غیر مقبولاألمر سلبي أو إیجابي أو مقبول أو 

 .شكًرا .المناقشات

 

  .یمكننا وضعھ، أو نسخھ في النص، ومناقشتھ أثناء قراءتنا األولى .شكًرا لك ممثل إیران  :الرئیس شنایدر

 --أعتقد أن ما حاول ممثل إسبانیا القیام بھ ھو محاولة اعتبار ردود الفعل على النص بطریقة 

 --لذلك  .راج ما سیجعل النص أقرب إلى الوصول إلى اإلجماع، وذلك من أجل توفیر الوقتإد

لذلك أعتقد  .وھذا أمر واضح جدا. وبطبیعة الحال، كما قلت، فلكل شخص الحق في تقدیم نص

 .ونحن نواصل العمل مع أفضل النوایا .أن ھذا حدث مع نوایا حسنة

 .أشوین .ممثل إندونیسیا، نعم

 

أوال، أتفق أساسا مع صدیقنا من إیران، حول كوننا في حاجة إلى مناقشة البیان  .شكًرا لك، توم  :ندونیسیاممثل إ

خالل مدة زمنیة كافیة ألن لجمیع الحاضرین ھنا، كما تعلمون، أوامر من رؤسائھم في 

و ویجب أن ینعكس ذلك على البیان لیتوضح ما ھ .وعلینا التواصل معھم بطریقة ما .أوطانھم

 .ھنا) غیر واضح(جمیعنا  .وأعتقد أن جمیعنا متشابھون في ھذا --لكننا نتلقى أمرا  .علیھ

لكن باإلضافة إلى  .ثانیا، ال أعرف كیف یمكن وضعھا في البیان فربما ھناك أسالیب أخرى

االتصاالت التي تربطنا بمنظمات أخرى، فھناك أیضا بعض النقاط الھامة التي أعتقد أنھ یجب 

  .جمیعا أخذھا بعین االعتبارعلینا 

 .السید باتریك الفالني --أثناء العرض األخیر الذي قدمھ باتریك  --على سبیل المثال، في 

 

 .فالتستروم   : الرئیس شنایدر
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 .عذًرا    :ممثل إندونیسیا

 

 .دوتلیس فالتستروم    :الرئیس شنایدر

 

 .لقد أشار إلى واحد من ھذه األمور .لن یستمع إلى تعلیقي --آمل أن باتریك لم یسمع  .عذًرا  :ممثل إندونیسیا

 .أردت أن أعلق علیھ، إال أنھ لم یكن ما یكفي من الوقت، ولذلك تكلمت معھ خارجا

 .6من النسخة  IPوالمھم في األمر أنھ أشار إلى األمور التقنیة، أي ما یتعلق بتحول إصدار 

 .4اإلصدار  IPوالعدید من الناس یستخدمون الـ ال زالت العدید من البلدان،  --ونحن الزلنا 

، ال یزالون 6اإلصدار  IPوال یزال بوسعنا التواصل مع بعضنا البعض ألن الذین تحولوا إلى 

  .4من اإلصدار  IPال زال لدیھم رقم  --یستخدمون 

 ، واستخدام نسخة4اإلصدار  IPولكن مستقبال، عندما سیتوقف ھؤالء الناس عن استخدام رقم 

IP 6  كلیا، فلن یستطیع أشوین الذي یستخدمIP . أيIP  التواصل مع توم، الذي  4اإلصدار

 .كلیا، ألن ھناك اختالفا في البروتوكول 6اإلصدار  IPیستخدم 

 6، فاإلصدار 6واإلصدار  4لذلك ھذا النوع من األمور مھم جدا ألنھ إذا كان لدینا اإلصدار 

 ... 4اإلصدار  وسیبقى .سیستمر في التوسع والنمو

عالم واحد، إنترنتین، "إلى  ".عالم واحد، إنترنت واحد: "فعندھا سیتوجب علینا تغییر شعارنا

فضاء : فضاءا إنترنت --فسیكون عندنا نوعان من اإلنترنت  ."6واإلصدار 4اإلصدار 

  .ولیس ھذا ما نریده .6وفضاء اإلصدار  4اإلصدار 

خذ بعین االعتبار، للنظر في كیفیة الحفاظ على شعار إذن، ھذا من األمور التي یجب أن تؤ

للبضع سنوات القادمة على األقل، ثم نرى ما إذا كان من الممكن " عالم واحد، إنترنت واحد"

 .شكًرا .تحویلھا جمیعا في وقت واحد
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 .شكرا جزیال لك، یا أشوین    :الرئیس شنایدر

أنا أبحث عن ذلك في یومیتي، لكنھا  --كان لدینا  أما فیما یتعلق بالوقت المتوفر لمناقشة البیان،

أعتقد أنھ في أوائل شھر مایو أو ما یقاربھ، كان لدینا مشروع  .ممتلئة جدا فلم أجدھا حتى اآلن

وكان رأي بعض الجھات  .جدول أعمال مقترح وأجرینا مكالماتین كالمعتاد في كل من المنطقتین

واتفق الجمیع  .ألنھ تم استدعاء منتدى السیاسات حینئذ Bني أننا ال نحتاج بیانا في اجتماعنا الثا

وكان ذلك ھو األساس الذي واصلنا التخطیط  .على أنھ قد یكون ھناك بیان، إال أنھ سیكون قصیرا

 .حسبھ بطریقة شفافة جدا، وفقا لما أردتم منا فعلھ بصفتكم فریق القیادة

لكن علینا  .ضا، وعلینا أخذ ذلك بعین االعتباروالحیاة، بطبیعة الحال، تتطور واألمور تتطور أی

نعم، أن نتبع  --أن نعتمد بطریقة أو بأخرى على األشیاء التي اتفقنا علیھا وحاولنا في األساس 

  .ذلك

إذن ھذا وضعنا الحالي، وأعتقد أنھ من المنطقي أن یكون لدینا بیان، لكن یجب أن نحاول جعلھ 

  .قصیرا وموجزا قدر اإلمكان

إذن ھذا ما لدینا حالیا، وما علینا  .قت المتاح لنا نتیجة ما توصلنا إلیھ خالل تلك المكالماتوالو

 .وأعتقد أنھ یجب أن نكون قادرین على االكتفاء بھذا .التأقلم معھ

وإذا لم تكن ھناك تعلیقات عامة أخرى، فلنجر قراءة سریعة أولى  .سوف أتوقف عند ھذا الحد

لكننا سنحاول تحدید العناصر التي  .نتطرق للصیاغة في الجلسة العامةولن  .للنص لنتعرف علیھ

یرغب الناس في إعادة صیاغتھا في النص، وتحدید العناصر المفقودة، ونرى مدى توافق آرائنا 

سنطلب تقدیم مقترحات نصیة مكتوبة وما شابھ ذلك، حتى  .حولھا، لكننا لن نخوض في الصیاغة

 .تحدید النقاط الرئیسیة التي نحتاج إلى قضاء معظم الوقت فیھا نتمكن من تصفح النص كلھ مع

التفكیر فیھ بشكل عام، ھو موجود بین بنود جدول األعمال  --الشيء الوحید الذي أعتقد أن علینا 

 .شكًرا .حسًنا .ال بأس .تجاھلوا ما قلتھ للتو .كل شيء جید في الواقع --

وبطبیعة الحال، فقد أثبت توم أنھ قادر  .ا تلو اآلخرلذلك دعونا نمر من خالل أجزاء النص واحد

 .وأعلم أنھ سیسعده القیام بذلك في ھذا االجتماع أیضا .على إرشادنا عبر النص

 ]ضحك [ 

 .وأعتقد أن أسترالیا واحدة من تلك الثقافات .في بعض الثقافات، فعل مثل ھذا یعني الموافقة
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 .ونحن سعداء بذلك .فھذا جید .یاة یا توماسانھا مھمة سأوفیھا مدى الح     :توم دیل

بانتظام، ما نفعلھ عادة ھو القیام بقراءة أولى، كما قال  GACبالنسبة لمن ال یحضر اجتماعات 

عند حلول نھایة  --وآسف على ذلك  --توماس، مما یعني أنكم ستكونون قد تعودتم على صوتي 

عقد " :دوائر وإشراك المجتمع المحلي یبدأ بـقسم التعامل مع أنشطة عبر ال. فترة ما بعد الظھر

، والذي كان منتدى السیاسة األول تحت ھیكل ICANN56كجزء من  GACاجتماع 

ICANN وقد تم إشراك المجتمع المحلي على المستوى الثنائي، مع  .الجدید لالجتماعات

ات ؛ وعلى مستوى القطاعICANNمع العدید من الدوائر االنتخابیة في  GACاجتماع 

 ."في مجموعة من الدورات عبر المجتمعات، وقیادة واحدة منھا GACالمجتمعیة بمشاركة 

 .تعني الدورة التي ستحصل بعد ظھر الیوم" قیادة واحدة منھا"

 ."العامة غلى شكل اجتماعات مفتوحة GACأجریت جمیع جلسات "

 

 .ا االستمرار فوراال أرى أیة أیاد مرفوعة، لذلك أعتقد أنھ یمكنن    :الرئیس شنایدر

 

 .شكًرا     :توم دیل

النطاق الحالي لعملیات وضع السیاسات  :وناقشوا GNSOمع مجلس  GACاجتمعت "

في مثل ھذه العملیات، بما في ذلك تبادل  GACالعامة، مشیرا إلى قیمة مشاركة أعضاء 

 ، بما في ذلكGAC-GNSOالمعلومات على أساس الحكومة الوطنیة؛ أو فریق تشاور 

، ومشیرا الى أن الھدف GNSOو  GACالدراسة التي أجریت مؤخرا من طرف أعضاء 

؛ والحاجة لوضع اللمسات األخیرة على القضیة ICANN57ھو استكمال عمل الفریق بحلول 

المتعلقة بحمایة أسماء ومختصرات المنظمات " --" القضایا"یجب أن تكون  --" المعلقة

 ."األحمر والھالل األحمرالحكومیة الدولیة وحركة الصلیب 

 .نعم، في الخلف
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قد یكون  .2مجرد سؤال حول النقطة  .ممثل جامایكا، واھكین موراي .مرحًبا، صباح الخیر  :ممثل جامایكا

ھذا أمرا واضحا جدا لآلخرین، لكن سیكون من المفید اإلشارة إلى نوع الدراسة الحدیثة التي 

فما  --لیھ اآلن، مجرد دراسة حدیثة مجھولة أجریت وتحدید موضوعھا، ألنھا كما ھي ع

لذلك، ومن أجل التوضیح، قد یكون من المفید اإلشارة إلى موضوع الدراسة  .الغرض منھا

 .بشكل وجیز ومختصر قدر اإلمكان

 

كانت الدراسة تدور حول تجربة آلیة نظرة سریعة،  .ھذا أمر معقول .شكًرا لك، ممثل جامایكا  :الرئیس شنایدر

وما اقترحتھ أمر  .GAC-GNSOاقترحتھا مجموعة تشاور  --العملیات التي وحول 

  .معقول، لذلك سندرجھ

 .إیران

 

 على ماذا؟ .GACأشیر إلى مجموعة تشاور  .بالنسبة للنقطة الثانیة، نفس النقطة تقریبا .نعم  :ممثل إیران

ب أن یتحقق أشاروا إلى أن ھدف المجموعة یج GNSOوفي النھایة أشیر إلى أن أعضاء 

ما موضوع ھذه  .تقول دراسة حدیثة حول ماذا؟ GACعذرا، أعضاء  .ICANN57بحلول 

 .یجب أن نذكر الموضوعات ما ھي الدراسة الحدیثة التي أجریت مؤخرا؟ الدراسة الحدیثة؟

 

 .أعتقد أن تعلیقك غطي من طرف ممثل جامایكا .شكًرا  :الرئیس شنایدر

وقد  --إذا كنا نرید االختصار  .، فھذا ھو اسم المجموعةGACأما ما یتعلق بمجموعة تشاور 

أقترح أن ال نضیع الوقت في ھذا  --ذكر ھذا األمر في جمیع االجتماعات، فال أعتقد أنھ ینبغي 

 .وھذه ھي الطریقة التي نشیر بھا إلى ھذه المجموعة منذ البدایة .ھذا ھو اسم المجموعة .األمر

قترح أن نترك األمر كما ھو علیھ كمعلومات مفیدة تساھم في مادة وإذا كنت توافق على ذلك، فأ

 .الدراسة ونستمر

 ممثل إیران؟ ھل ھذا مقبول؟
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نحن نعمل على نص سنطلع  .فنحن ال نحرر ھذا ألنفسنا .ال أرى أي مشكلة في ذكر المواضیع  :ممثل إیران

 .شكًرا .ا من ھذه الناحیةلذلك ینبغي أن یكون واضحا تمام .علیھ زمالءنا الذین لیسوا ھنا

 

 .حتئ ندرجھا في اإلصدار التالي من النص --إذن سأطلب منك أن تأتینا بلغة نصیة مضبوطة  : الرئیس شنایدر

 أولوف؟

 

 ."GNSOفي أنشطة  GACحول االنخراط السابق لـ "من البسیط جدا إضافة  : أولوف نوردلینغ

 

  إذا كان ذلك مقبوال؟   : الرئیس شنایدر

ما  --ولذا فإننا سوف نضیف ذلك، باإلضافة إلى  .شكرا لك على ھذا الحل یا أولوف .احسًن

 .اقترحھ ممثل جامایكا

 ممثل منظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة؟ .حسًنا ھل یمكننا االنتقال إلى الجزء التالي؟

 

في كلمة " s"أن تكون ھناك فاصلة علیا بعد حرف  یجب .لدي مالحظتان نحویتان فقط .عذًرا  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

"members " المستعملة في النقطة األولى، ثم كلمة"issue " في النقطة التالیة التي أعتقد

 .أنھا یجب أن تستعمل في صیغة الجمع

 

 .شكًرا .نعم    :الرئیس شنایدر

 .توم، تابع من فضلك .حسًنا
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وأشعر باألسف ألنني فضحت من طرف الـ  .ستعمال الفواصل العلیاأنا فخور بإتقاني ال .شكًرا  :توم دیل

OECD بھذا الشكل، وأشكركم على ذلك. 

 ]ضحك [ 

 .إنھا مسألة خطیرة

 ]ضحك [ 

 .ccNSOاالجتماع مع مجلس "

تنفیذ إطار التفسیر المعتمد : وناقشت ثالث قضایا ccNSOمع مجلس  GACاجتمعت 

المقترحة، المتعلقة بالتقاعد  ccNSOسات ؛ عملیات وضع سیاccTLDإلعادة تفویض 

حول  GACونتائج الدراسة االستقصائیة التي قامت بھا . ccTLDومراجعة رموز البلدان 

 ."تلك ccTLDالعالقات بین الحكومات ومدیري نطاقات 

 .وسأتابع قراءتي لذلك .حسًنا

منكم أن تعلموا أن أرجو  .وھي اللجنة اإلستشاریة لألمن واإلستقرار ."SSACاالجتماع مع "

إن البیان، أو بعض أجزائھ، ُوضع  .تلك التعلیقات یجب أن ُتَحدَّث حتى تعكس ما قلناه فعلیا

تلك ھي الطریقة الصحیحة الوحیدة التي یمكننا  .بدافع الضرورة، قبل أن نجري تلك المناقشات

 .أن تغیر ذلك في أي وقت GACلكن یمكن بالطبع لـ  .اتباعھا أحیانا

لقد شارك أعضاء " :وھي كما یلي .القسم الخاص بالدورات المجتمعیة وجیز جدا --ل لننتق

GAC  بنشاط في مجموعة من الدورات المجتمعیة التي عقدت في إطار الھیكل الجدید

بتزعم الدورة المتعلقة بجدولة وإدارة عبء  GACقامت  .الجتماعات منتدى السیاسات

 .عد ظھر ھذا الیوم، سیدي الرئیس، باعتبار أن یتم ذلك فعال ب"العمل

 

 .قد یحدث ذلك، إذن نعم   : الرئیس شنایدر
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 .حسًنا     :توم دیل

 

  .لقد نسیت في الواقع شیئا واحدا لم أذكره عند مناقشتنا السابقة حول الوقت المتوفر لنا  :الرئیس شنایدر

ر النص قبل االجتماع، من أجل التعویض عن الوقت القلیل الذي أتیح لنا، اقترحنا تبادل عناص

وقد وافقتم على ذلك، ولقد علمنا أیضا أنھ سیكون من الصعب االتفاق حول تلك العناصر في 

الوقت المحدد، ولذلك، فقد كان لكم الوقت الكافي لتطلعوا على األقل، على تلك العناصر التي 

ھذا اإلجراء مفید أن  --وھذا ھو رأیي الخاص في ھذا الموضوع  --كانت ھناك مسبقا، وأعتقد 

جدا، وسوف نستمر في طلب عناصر مشروع البیان األولي قبل االجتماع، ألن فعل ذلك یوفر 

مع أنھ مشروع بیان أولي الذي قد ال یكون محل إجماع،  --لنا الوقت كما أنھ یساعد الناس على 

  .إال أنھ یساعد الناس على التشاور داخلیا وما إلى ذلك

 .بقا لكني نسیتأردت أن أضیف ھذا سا

 .اعتقد انھ یمكنك االستمرار .شكًرا لك، توم

 

 .شكًرا .شكًرا .حسًنا     :توم دیل

أجرتھا یوم اإلثنین، وھذا نص من  GACالتي قد تتذكرون أن  BGRIقسم التعامل مع دورة 

  .أحد من الرؤساء المشاركین فیھا، منال، من مصر

وبعد مناقشة النتائج  .GACیة مشورة مجددا، للنظر في فعال BGRIمع  GACاجتمعت "

على صقل الوصف  GACحول ھذه المسألة، وافقت  ACIGوالتوصیات الواردة في تقریر 

، ووافقت على إنشاء قالب یشمل جمیع الجوانب التي ُیحتاج إلى النظر GACالحالي لمشورة 

البیان مع ، وتمت الموافقة تجریبیا على إجراء تبادل بعد GACفیھا في أي من مشورات 

المنصوص علیھا في البیان، كما وافقت على  GACالمجلس لضمان فھم مشترك لمشورة 

المتعلقة باألنشطة التي یتعین إنجازھا  BGRIخطة العمل المقترحة من طرف مجموعة عمل 

 ."ما بین الدورات، بین اجتماعات ھلسنكي وحیدر أباد وما بعدھا

 



 AR  الرسمي GACجلسة صیاغة بیان  –ھلسینكي 

 

 112من  13صفحة 

 

 .المملكة المتحدة وإیران، تفضلأرى ممثلي  .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

مالحظتي لیست في الواقع حول ھذا النص، لكننا  .شكًرا لك، توم .شكًرا لك، سیادة الرئیس .نعم  :ممثل المملكة المتحدة

 --عادة ما نبدأ الشؤون الداخلیة بسجل من األعضاء الجدد المنضمین حدیثا، وبالطبع كان لدینا 

أعتقد أننا یجب أن نضیف فقرة  .168وارتفع بھا عددنا إلى  التي انضمت --عندنا غیانا و 

 .شكًرا .المعلومات الصغیرة تلك في البدایة

 

 .سنقوم بإضافتھا .شكًرا .نقطة مھمة    :الرئیس شنایدر

 ممثل إیران؟

 

 .شكًرا لك، توماس    :ممثل إیران

اقشة نتائج وتوصیات بعد من"في الجزء التمھیدي، ھل نحن فعال بحاجة إلى السطر الثاني، 

ACIG شكًرا ھل نحن بحاجة إلى ھذا الجزء؟ ؟"الرئیسیة. 

 

بـ،  GACالتقت "إذا تم االتفاق على ذلك، أن نقول فقط  --یمكننا  .أعتقد أننا ال نحتاجھ. ال  :الرئیس شنایدر

كذا وكذا، ثم نضع نقطا فرعیة، على سبیل المثال، حیث سیصبح ذلك أقصر " وتوصي بـ،

  .احدبسطر و

 .إذن شكرا لك، یا كافوس، على مساعدتنا في الحصول على نص أقصر

 .ال یبدو ذلك، إذن توم، لننتقل إلى بناء القدرات ھل ھناك تعلیقات أخرى على ھذا القسم؟

 

أو یأتي النص من الرئیسین المشاركین التابعین لفریق عمل  --یأتي ھذا القسم من  .شكًرا .شكًرا  :توم دیل

GAC عقدت " :وھي كما یلي .لمناطق المحرومةفي اGAC  جلسة بناء القدرات في
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ICANN56  وشارك في تنظیمھا فریق عملGAC آسف، ھذا  --" للمناطق المحرومة

 ICANNفریق " --، یجب أن تكون "المناطق المحرومة"خطأ مطبعي بالتأكید، فكلمة 

ھذه الدورة، دعوة  وكانت نتیجة .GEو GSEللمشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة 

إلى متابعة توثیق التعاون والعمل  GE/GSEالرئیسین المشاركین في فریق العمل، لفریق 

لمساعدة المسؤولین الحكومیین "  --"  GACمعا على مساعدة المسؤولین الحكومیین أعضاء 

 .DNSعلى بناء القدرات والخبرات في الموضوعات المختلفة ذات الصلة بـ  GACأعضاء 

ستحدد المجاالت والقضایا األولویة التي یمكن  GACلتوازي مع ذلك، فإن مجموعة عمل وبا

 ."في مشاركتھا المتعلقة ببناء القدرات GE/GSEأن تدرجھا 

 .شكًرا لك، توماس .إذا لم تكن ھناك مالحظات، فسنستمر .حسًنا

 .التاليتقریراتھا ك GACقدمت مجموعات العمل التابعة لـ  .مجموعات العمل .حسًنا

بعد موافقة جماعات حقوق اإلنسان ومجموعات عمل القانون  .حقوق اإلنسان والقانون الدولي"

الدولي على خطة العمل التي تم وضع اللمسات األخیرة علیھا فیما بین الدورات، ناقش فریق 

لة تم تحدید المشاركة الفعالة في المناقشات المقبلة لمساء .العمل األولویات التي تضمنتھا

CCWG  تحت إطار تفسیري اللتزام حقوق اإلنسان الواردة في اللوائح المعتمدة في

ویجري البحث عن متطوعین لمتابعة ھذه القضیة، وغیرھا  .ماي، كمسار العمل األولوي 27

ونوقشت أیضا قیمة جمع المعلومات حول االتفاقیات واألطر  .من البنود الواردة في خطة العمل

 IGOالتابعین لـ  GACذات الصلة، وتم االتفاق على أن ُیطلب من مراقبي  القانونیة األخرى

وباإلضافة إلى ذلك، جرت  .التعلیق على ذلك، والنظر في إمكانیة مساھمتھم في ھذه العملیة

الشركاتیة  ICANNعملیة تبادل المعلومات مع مجموعة العمل المجتمعیة حول مسؤولیة 

 ."انواالجتماعیة الحترام حقوق اإلنس

 

 .نعم، ممثل إیران، تفضل    :الرئیس شنایدر
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إنھ طویل جدا، والنص، في ضوء الفقرة الوسطى الثانیة  توماس، ھل یمكننا اختصار ذلك؟  :ممثل إیران

 ھل یمكننا اختصاره؟ .تتعامل مع ھذه القضیة 2یشیر إلى أن ھناك مجموعة لمسار العمل 

 .شكًرا

 

ى سبیل المثال، أن ما یتعلق بخطة العمل، نعم، وغیر ذلك، یمكنھ أن یؤلف أعتقد، عل .أجل  :الرئیس شنایدر

 .بشكل أكثر دقة وإیجازا

  --الذین قدموا النص  --ربما نطلب ذلك من 

 .أعتقد أن ھذه المعلومات قیمة، ولكن ھناك بعض الكلمات والجمل التي یمكن االستغناء عنھا

 .شكرًا جزیًال على ھذا

 ا أن ننتقل؟ھل یمكنن

 .حسًنا

 

التقى فریق العمل خالل اجتماع  .الجدیدة gTLDحمایة األسماء الجغرافیة في نطاقات "  :توم دیل

ICANN  في ھلسنكي، وسوف یواصل العمل على الوثائق التي تتناول مفھوم المصلحة العامة

وف یستمر وباإلضافة إلى ذلك، فس .الجدیدة المستقبلیة gTLDوأفضل الممارسات لجوالت 

  ."في العمل على إیجاد تعریفات واستعماالت أكثر دقة لقوائم األسماء الجغرافیة

 .كان ھذا النص المقدم من رئیسة فریق العمل، أولغا كافالي من األرجنتین

 

 ممثل إیران؟    :الرئیس شنایدر
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للحدیث عن التعاریف واستخدام  قلنا أثناء المناقشة أنھ ال توجد حاجة .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل إیران

لقد ذكرنا أن اسم البلد ھو اسم  ما ھي التعاریف التي نبحث عنھا؟ .قوائم األسماء الجغرافیة

 .شكًرا .وأننا لن نعید تعریف ذلك .البلد

 

لنرى ما إذا كنا نستطیع  ISOعلى محاولة التفاعل مع  --كنا نعمل مع  .شكًرا لك، كافوس  :أولغا كافالي

 .على إیجاد قوائم جدیدة أو تعزیز القوائم الحالیة العمل

 .وكانت ھذه إشارة إلى ذلك

 

 ممثل مصر؟   : الرئیس شنایدر

 

 .شكًرا ؟"ومواصلة العمل على إیجاد تعریفات دقیقة"ھل یمكن أن نقول  .مجرد اقتراح بسیط : ممثل مصر

 

 .نعم، ممثل إیران، تفضل   : الرئیس شنایدر

 

ألن  ؟ISOمع  GACھل ستعمل  من سیعمل؟ ؟ISOأولغا، ما ھي طریقة العمل مع  .شكًرا : ممثل إیران

 .شكًرا فما ھي طریقة ذلك؟ .في أعمالھا ISOھناك إجراءات تستخدمھا 

 

إنھا جزء من خطة عملنا، وفي  --في االجتماع  .شكرا لك على ھذا السؤال --كافوس، إنھا   :أولغا كافالي

 --آسف  -في أیرلندا، في  --ال أتذكر المكان  --االجتماع الذي عقدناه في 

 ]ضحك [ 



 AR  الرسمي GACجلسة صیاغة بیان  –ھلسینكي 

 

 112من  17صفحة 

 

، EBUكان لدینا اجتماع غیر رسمي نظمھ زمیلنا، جیاكومو مازون من  .توقف دماغي

 GACلم یكن تفاعال رسمیا بین  .في محاولة لمراجعة ھذه القائمة ISOوتحاورنا فیھ مع 

م أسالیب عملھم ووسیلة لتعزیز لقد كان مجرد اجتماع غیر رسمي معھم، ومحاولة لفھ .ISOو

 .أو إنشاء أو تغییر القوائم

 .ھذا ما تشیر إلیھ ھذه الجملة

 

 .توم .حسًنا ھل یمكننا االنتقال إلى الجزء التالي؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

اجتمع فریق العمل خالل اجتماع  .NomComفي لجنة الترشیح  GACمشاركة "  :توم دیل

ICANN مراجعة سیناریوھات مختلفة لمشاركة  وتمت .في ھلسنكيGAC  في لجنة

الختیار  GACوكان ھناك اتفاق على أن مجموعة العمل ستضع مشروع معاییر  .الترشیح

سوف یواصل  .بمجملھا GACوالذي ستتم مشاركتھ مع  ICANNالمناصب القیادیة في 

وجھ، خالل اجتماع فریق العمل عملھ، وسیتصل بقیادة لجنة الترشیح إلقامة اجتماع وجھا ل

ICANN المقبل في حیدر أباد".  

لمشاركة لجنة الترشیح  GACمجموعة عمل  --كان ھذا نصا من رئیس لجنة الترشیح 

 .شكًرا .برئاسة أولغا كافالي

  .ممثل الدنمارك أوال .ممثال الدنمارك وإیران

 --ھل ترأسون ھذه الجلسة أو  .عذًرا

 

المزعج أن یكون علي اإلشارة بیدي كلما أراد أحد الكالم، ولیس عندي اعتراض إن من . ال  :الرئیس شنایدر

على إعطاء توم الكلمة ألي واحد منكم، فإذا لوحت بیدي كل مرة فستصبح عندي ذراع العب 

 .التنس أو ما نطلق علیھا في ألمانیا
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 .ًراشك .كان المتحدث األول ممثل الدنمارك، ثم ممثل إیران .حسًنا     :توم دیل

 

 .ICANNلقد ُذكر ھنا أنھ ینبغي علینا وضع معاییر الختیار أي منصب قیادي في  .شكًرا  :ممثل الدانمرك

 .أعتقد أنھ یجب أن یكون التعبیر دقیقا وینص على أننا نعني أعضاء مجلس اإلدارة

 

 .شكًرا لك، ممثل الدانمرك    :أولغا كافالي

تقد أن فریق العمل یستطیع إضافة معاییر صحیحة أع .ال أعتقد أننا حددنا ذلك ھذا الصباح

وال أعرف إذا كانت ھناك وجھات نظر أخرى  .كلھا ICANNللمناصب القیادیة العامة في 

لذلك أل  .أعضاء مجلس اإلدارة فقط .لم نناقش ھذا الموضوع في الصباح .حول ھذا الموضوع

 .أعتقد أن علینا ذكر ذلك

 

یشیر إلى نیة مجموعة العمل، لذلك أحثكم على عدم تضییع المزید من الوقت  ھذا نص .شكًرا  :الرئیس شنایدر

  .فیھ

 .ممثل ألمانیا، باختصار شدید، شكرا لك

 

أنا في أشارك فھم ممثل الدانمارك، أننا قلنا أننا سنركز على أعضاء مجلس اإلدارة  .شكًرا  :ممثل ألمانیا

ي رأي في كیفیة اختیار لجنة ترشیح مستشاري بالضبط، وعلى سبیل المثال، ال یكون لھم أ

GNSO وما شابھھم. 

 

سأتصفح النصوص وأتحقق من ما إذا  .شكرا على التعلیقات، وأعتذر إذا كنت قد أسأت فھمھا  :أولغا كافالي

 .كنت قد أخطأت
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 ال أعرف رأیك .أعتقد أننا سنبقیھ عاما في الوقت الحالي، ألننا نعزم على تطویر ھذه المعاییر

 .في ھذا الموضوع

 

أو یمكن لمن یریدون ھذا  .ستكون عندنا قراءة ثانیة --لیس لدینا الوقت لھذا األمر، أعتقد أن   :الرئیس شنایدر

بصفة ملحة أن یجتمعوا ویتفقوا على الصیغة التي یعتقدون أنھا تعكس الوضع الراھن، وسأكون 

 .ممتنا لذلك

 

یمكننا أن نضیف، إذا كان الجمیع موافقین على ذلك،  --لیست كبیرة  .تعلیق النھائي من فضلك  :أولغا كافالي

 .شكًرا .لیست قضیة كبیرة --اعتقد أنھا لیست كبیرة  .بالنسبة للمجلس

 

 .أعتقد أن منال اقترحت حال .شكًرا   : الرئیس شنایدر

 

معاییر " .ن ھي بالضبطدون أن نقول لم" معاییر االختیار"ربما یمكننا أن نقول فقط  .أجل  :منال إسماعیل

 .أعتقد أنھا مفھومة ضمنیا ."االنتقاء المشتركة مع لجنة الترشیح

 

  ."معاییر اختیار ماذا"وعندھا سیسأل الناس     :الرئیس شنایدر

إذن اجتمعوا معا وحاولوا إیجاد كلمة مناسبة، ألن لدینا أمورا أخرى سنقضي فیھا ما بقي من 

  .شكًرا جزیًال لكم .الوقت

 .م، استمر من فضلكتو

 

سیقدم النص في النسخة المقبلة التي تغطي تقریرنا الخاص بفریق عمل " .شكًرا لك، توماس  :توم دیل

الجلسة  GACفي حین تزعم فریق عمل  .GACالسالمة العامة، ومراجعة مبادئ تشغیل 
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ن قبل سیتم وضع خطة عمل وتعمیمھا من أجل اعتمادھا م .العامة المتعلقة بھذه المسألة

GAC ھل توجد أیة تعلیقات على ھذا؟ ."قبل اجتماع حیدر أباد 

 

 .ھذا سؤال متى سنحصل على نص فریق عمل السالمة العامة؟ .كان عندي سؤال حول النص : الرئیس شنایدر

 .سوف ننظر في ھذا األمر .نأمل أن یكون حجمھ مقاربا لحجم النصوص األخرى .أوه، أفھمك

 .كًراش .إذن سیتم تعمیم ذلك

 

رأیھا في أن  GACأكدت " :على ما یلي GACینص قسم التعامل مع أمانة  .شكًرا .حسًنا  :توم دیل

وسوف یتم استطالع مصادر  .في أداء وظائفھا GACاألمانة المستقلة أمر ضروري لـ 

في یولیو  ACIGالتمویل بھدف االستمرار في الترتیبات الحالیة بعد انتھاء العقد الحالي مع 

ُیتجاھل أي تضارب " .لقد قمت شخصیا بصیاغة ھذا النص إن كنتم تتساءلون ."2017 عام

 .شكًرا .كندا .شكًرا "بالكامل GACفي المصالح من طرف 

 

نرید اقتراح تغییر طفیف جدا لعكس بعض النقاط التي أثیرت أثناء مناقشة  .شكًرا جزیًال لكم  :ممثل كندا

رأیھا في أن األمانة المستدامة  GACأكدت " :ومن ثم یكون النص كالتالي .یوم أمس

 .شكًرا ."والمستقلة والخاضعة للمساءلة والشفافیة، أمر ضروري إلخ

 

 .إذن شكرا لك، ممثل كندا .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم ھل نحن متفقون على ھذا؟  :الرئیس شنایدر

 .Cلننتقل اآلن إلى القسم 

 

 GACوافقت " :ICANNوتعزیز مساءلة  IANAع انتقال إشراف قسم التعامل م .شكًرا : توم دیل

على ترشیح موظف اتصال للجنة العمالء الدائمة، التي تشكل جزءا من ھیكل ما بعد المرحلة 
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، ما بین الدورات، على وضع مبادئ لتوجیھ GACسیعمل أعضاء  .IANAاالنتقالیة لـ 

 ."الداخلیة ICANNنشئت بموجب لوائح مشاركتھا في بنیة المجتمع الجدیدة المدعومة التي أ

في المشاركة بنشاط داخل فریق العمل على تعزیز مساءلة  GACسیستمر أعضاء "وأخیرا، 

ICANN  2بالتوازي مع تطورات قضایا مسار العمل".  

 .وبعده ممثل البرازیل .شكًرا ممثل إیران؟ .ھل ھناك أي تعلیق على ھذا

 

أو " المختارون"أو " المعینون"شارة أن یذكر في آخر ذلك النص، األعضاء ربما تجدر اإل .نعم : ممثل إیران

فیجب  .وإذا كنت قد صوت في أماكن أخرى .الذین تطلب منھم المشاركة في ذلك" المنتخبون"

 .ھذا رسمي .شكًرا .ذكرھا ھنا

 

 ممثل البرازیل، ھل تقترح نفس الشيء؟    :الرئیس شنایدر

 

ال، لدي في الواقع نقطة أخرى، أساسھا أن علینا أن نحاول في ھذه  .سیادة الرئیسشكًرا لك،   :ممثل البرازیل

  .المرحلة، أن نضیف بعض اللغات ونعتبرھا في جلسة الصیاغة

والتي تحتاج، على حد علمنا، إلى بعض التعدیل . Cونود أن نشیر إلى الفقرة الثانیة من القسم 

أتساءل عما إذا  .عن نفس الموضوع في بیان مراكشلجعلھا أكثر اتساقا مع القسم الذي یتكلم 

 .كان ھذا ھو الوقت المناسب القتراح تعدیالت على اللغة

سیعمل أعضاء " :سیصبح نصھا كما یلي .نحن إذن نقترح تعدیل اللغة، وسأقرأ الفقرة بأكملھا

GACویترك ما بعدھا كما"، ما بین الدورات، على وضع مبادئ لتحدید شروط مشاركتھا ، 

  .ھو علیھ

ومرة أخرى، فإن الھدف من ھذا االقتراح ھو جعلھ النص  .شكًرا .آمل أن یكون توم قد فھمني

 .شكًرا .أكثر اتساقا مع اللغة المستعملة في بیان مراكش حول نفس الموضوع
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المتفق  أعتقد أنھ من المنطقي أن نبقى قریبین ما أمكن من النص .شكًرا لك، ممثل البرازیل : الرئیس شنایدر

 .حسًنا .أرى أشخاصًا یومئون برؤوسھم موافقین .علیھ في مراكش

 --أیتھا اللجنة، ھل كنت أیضا . االتحاد األوروبي

 

 .ال، ال، كنت أشیر بإصبعي   :ممثل المفوضیة األوروبیة

 ]ضحك [ 

 

ھل نضع  ؟2ھي من قامت بتعیین أعضاء مسار العمل  GACإذن ھل نفصح عن كون . حسًنا  :الرئیس شنایدر

 وماذا نفعل بالتقریر النھائي؟ فماذا تفّضالن؟ أسماء البلدان فقط أم نضیف أسماء الممثلین أیضا؟

 .نعم، ممثل إیران --إذن سنقوم بإضافة جملة توضح  .حسنا --إذن لدینا بعض  .حسًنا .الدول

 

رط العمل ما بین الدورات، لكن لیس لدي مشكلة في ش .أنا لم أفھم تماما اقتراح ممثل البرازیل : ممثل إیران

ال أعتقد أننا نتفق  .التي ستجتمع غایة التأكید علیھا GACسیتم تقدیمھا إلى  .تلك مجرد مسودة

 .شكًرا .یجب أن تسلم لنا من أجل التأكید النھائي .مع شرط ما بین الدورات

 

مر یتعلق فقط بصیاغة العبارة المتعلقة األ --أعتقد أنھ ال یوجد أي تغییر جوھري في ما  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

لصق لھذه الصیغة /االقتراح البرازیلي ھو نسخ --بالمشاركة في بنیة المجتمع المدعوم الجدیدة 

من أجل تجنب المناقشات حول ما إذا كنا نعني شیئا مختلفا عن ما ورد في النص الخاص 

  .بمراكش

 GACھذه المبادئ وسیتم تقدیمھا أوال إلى  فحقیقة األمر ھي أننا سنعمل ما بین الدورات على

ھذا أمر  .إذن، أنت محق تماما .إلكترونیا، ومن ثم سنناقشھا في اجتماع مباشر وما إلى ذلك

حسًنا، شكًرا  .أساسي، وأعتقد أنھ ستكون لدینا مناقشات في مراكش بخصوص ھذه المسألة

 .جزیًال

 ھل یمكننا أن ننتقل إلى الجزء التالي؟
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وأعني  .ویتناول القسم التالي أوال، فریق المراجعة لفریق عمل التنسیق واإلتصاالت .شكًرا  :توم دیل

 GACتم إطالع " :وھي كما یلي .بذلك مراجعة المنافسة، وثقة المستھلك، واختیار المستھلك

على عمل فریق مراجعة المنافسة، وثقة المستھلك، واختیار المستھلك من طرف رئیس الفریق، 

ردود فعٍل حول العدید من القضایا التي تعرضت لھا  GACوقد قدم أعضاء  .ان زوكجوناث

  ."عملیة المراجعة

 ھل توجد أیة تعلیقات على ھذا؟

 .ممثل إیران، تفضل

 

بما أننا لم نذكر أي اسم أو أي مجموعة في ما مضى من النص، فنحن لسنا بحاجة إلى ذكر اسم   :ممثل إیران

 .شكًرا .ق ھنا أیضارئیس الفری

 

ھذا قسم خاص بالمعلومات، ولیس قسم تقدیم مشورة إلى المجلس، وھو قسم یتعامل  .نعم، شكًرا  :توم دیل

والتي تم إدراجھا في النص بناءا على طلب من  IGOحمایة المنظمات الحكومیة الدولیة 

 .OECDمنظمة التعاون والتنمیة اإلقتصادیة 

ملتزمة بتأمین الحمایة ألسماء المنظمات الحكومیة الدولیة  GACال تزال " :وھي كما یلي

ومختصراتھا في المستویات العلیا والثانیة، والتي تصب في المصلحة العامة باعتبار أن 

المنظمات الحكومیة الدولیة لھا حقوق فریدة من نوعھا موضوعیا، لكونھا منظمات عمومیة 

  .نون الدوليممولة ومؤسسة من طرف الحكومات بموجب القا

، وھي ال زالت 2012مشورتھا في ھذا الموضوع، في تورونتو في بیان عام  GACتذكر "

، بالنسبة للحمایة الوقائیة في المستوى الثاني، یجب دائما أن ُیفوض إشعار التماثل )i(ترى أنھ 

عنیة، مع اسم المنظمة الحكومیة أو مختصرھا ألمناء السجل المحتملین وللمنظمة الحكومیة الم

، بالنسبة للحمایة )ii(بلغتین مختلفتین ودون أیة تكلفة على المنظمات الحكومیة الدولیة؛ و

الوقائیة في المستوى الثاني، ومع اإلشارة إلى عملیة وضع السیاسات الجاریة للمنظمة الداعمة 
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الحقوق، ، وفیما یتعلق بإمكانیة الوصول إلى التدابیر العالجیة لحمایة GNSOلألسماء العامة 

فإن أیة آلیة من ھذا النوع یجب أن تكون منفصلة عن السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول 

عن طریق " االستئناف"، كما یجب علیھا أن توفر للطرفین إمكانیة UDRPأسماء النطاقات 

  .یة فقطالتحكیم، وأن ال تكون لھذا التحكیم تكلفة على المنظمات الحكومیة الدولیة إال تكلفًة رمز

غیر الرسمیة، وبجھود من ' المجموعة الصغیرة'بالعمل الحالي الذي تقوم بھ  GACتعترف "

  .یعمل على وضع آلیات تنفیذ المشورة المذكورة أعاله

ترى أنھ یجب الحفاظ على الحمایة الوقائیة لمختصرات المنظمات الحكومیة  GACال زالت "

ثاني، في انتظار تنفیذ آلیات توفر حمایة دائمة لھذه الدولیة في المستوى األعلى والمستوى ال

 ."األسماء والمختصرات

 

ھل  ).غیر واضح(أنبھ فقط على أن ھذا الجزء ینبغي أن ُیقرأ بالتزامن مع نص آخر في قسم  : الرئیس شنایدر

 ترید قراءتھ اآلن؟

 ل السوید؟ممث .دعونا نحصل على بعض ردود الفعل األولیة .لنركز على ھذا إذن .حسًنا

 

ولكن في  .إن اقتراح حذف أجزاء من نص شخص آخر ألمر حساس فعال .شكًرا لك، توماس  :ممثل السوید

البیان في غایة اإلیجاز والدقة، أرى أنھ من الضروري إعادة المشورة  --سبیل جعل ھذا 

یمكننا  ھل .في ھذا الصدد 2012نقول ھنا، أننا نذكر مشورة تورونتو في بیان عام  .السابقة

 .شكًرا وضع نقطة وقف ھنا، ثم نحذف فقرتین على األقل؟

 

مع إضافة مرجع ) iii(و) ii(و ) i(إذن اقتراحكم ھو حذف الفقرات . لنر مدى فھمي القتراحك  :الرئیس شنایدر

 .شكًرا .حسًنا ھل ھذا مقبول؟ .وذلك سیجعلھا أصغر .لذلك ثم نستمر

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
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وأعتقد أن من شأن حذف جزء منھ أن یھدد الغایة  .لقد صغنا ھذا النص ككل بعنایة فائقة : منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

ووضعنا نصا جدیدا في قسم المشورة ونقلنا ھذا إلى  .لقد نقلنا ھذا النص .الشاملة التي نرید منھ

 .ناآلخری GACقسم آخر من البیان كحل تسویة مع بعض أعضاء 

ولم یرد البعض اآلخر أن یكون ھناك  .وقد أراد بعضھم أن یكون ھناك تكرار في المشورة

  .وكان ھذا النص ھو الحل الذي سیرضي الجمیع .تكرار

ولذلك أقترح أن ندع ھذا الجزء كما ھو علیھ، وذلك للتأكید على أن المجلس قد حافظ على 

أكثر من الدقة، ثم نقدم المشورة الفعلیة، وھذا ونوفر بذلك قدرا قلیال  .موقفھ، ثم نبین ما ھو

 .األمر یبدو بشكل أوضح في قسم المشورة

 

دقیقة عن وقت استراحة الغداء، ثم تبقى بعد ذلك ساعة واحدة في فترة ما  30تفصلنا  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .فعلینا اإلسراع إذن .بعد الظھر

 .ممثل إیران بسرعة

 

لمراعاة الوقت، دعونا نبق على النص كما ھو علیھ، إال أن یكون  .سیادة الرئیسشكًرا لك،   :ممثل إیران

 .شكًرا .التغییر موضوعیا

 

 ممثل فرنسا؟ --ھل ھناك أي اعتراض على ھذا     :الرئیس شنایدر

 

إنني أؤید ما قالھ ممثل منظمة التعاون  .غیسالن دي سالینس من فرنسا .شكًرا سیدي الرئیس : ممثل فرنسا

 .أؤید بقوة الحفاظ على النص على حالھ ھذه كحل تسویة .قتصادي والتنمیة وممثل إیراناال

 .شكًرا
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  .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 .سویسرا

 

أعتقد أن ھذا النص، على حد تعبیر ممثل منظمة التعاون  .أشكركم على إعطائي الكلمة  :ممثل سویسرا

وأفضل االحتفاظ بھ إن لم ینتج  .ر من المشاوراتھذا النص نتیجةُ الكثی --االقتصادي والتنمیة، 

 .شكًرا .عن ذلك أي ضرر

 

 .إذن الجزء التالي .شكًرا .حسًنا ھل نحن موافقون على تركھ واالنتقال إلى الجزء التالي؟ .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 

ل مجموعة أو .للمجلس GACلقد وصلنا إلى الجزء األخیر من البیان، الذي یتناول مشورة   :توم دیل

توصي " .المستقبلیة gTLDمن المشورات المقترحة یتعلق بسیاسات وإجراءات نطاق 

GAC أوال، نقطة انطالق تطویر السیاسات على مزید من نطاقات : المجلس بـgTLD 

یجب أن تكون " :یقول النص األصلي .لدینا نسختان من ھذا النص تم تقدیمھا ھنا --" الجدیدة

وھناك شروط عدیدة ... أصلیا إلطالق نطاقات جدیدة على أساس أن  نقطة االنطالق موقفا

 .مذكورة بعد ذلك

ینبغي أن تأخذ نقطة " :أما النسخة البدیلة التي اقترحتھا المفوضیة األوروبیة تقول مایلي

الجدیدة، وتحدد  gTLDاالنطالق بعین االعتبار، نتائج جمیع التقییمات ذات الصلة في جولة 

وال سیما فیما یتعلق بزیادة التنوع وسھولة (اصر التي تحتاج إلى تعدیل وتحسین الجوانب والعن

أ، إمكان . "وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یعالج ما یلي ).الوصول لمن ینحدر من البلدان النامیة

تحقیق الحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بقابلیة التشغیل البیني وباألمن واالستقرار، 

  .وبالمرونة

ب، ینبغي إجراء تحلیل موضوعي ومستقل للتكالیف والفوائد مسبقا، باالعتماد على الخبرات "

 والنتائج المستفادة من الجولة األخیرة؛ 

 .و، ج، ھناك سیاسة متفق علیھا وإطار إداري معتمد من قبل جمیع أصحاب المصلحة"
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ن اتباع نھج شامل ومحدد في ثانیا، یجب استخدام كل التدابیر المتاحة للمجلس من أجل ضما"

الجدیدة، ُیطبق بشكل منطقي، ومتتابع، ومنسق، ولیس من  gTLDإصدار المزید من نطاقات 

أو أطر زمنیة تعسفیة قد ال تتفق حولھا جمیع األطراف /خالل جھود متوازیة ومتداخلة و

 ."المعنیة

 .عفوا" جمیع المصالح المعنیة،" --ثالثا 

في  GACبشأن النطاقات الجدیدة، كما كانت علیھ مشورة  GAC ثالثا، تبقى مبادئ"

، فیما یتعلق بجوانب السیاسة العامة الخاصة بالنطاقات الجدیدة، وینبغي 2007مارس  28

 .العمل بھا في جمیع مراحل وضع السیاسات

مشاركتھا في تیارات محددة لتطویر السیاسات من خالل عملیات  GACرابعا، ستواصل "

 ."جعة السیاسات المعتبرةوضع ومرا

أوال، ال یوجد حالیا أي سبب داخل في السیاسة العامة، " :أما نص األساس المنطقي فھو كالتالي

إال أن ھناك أسبابا  .الجدیدة من االستمرار كمبدأ عام gTLDیمنع عملیة إصدار نطاقات 

تقدیم الطلب ومرحلة تتعلق بالسیاسة العامة، صالحة لتطبیق مجموعة من المتطلبات في مرحلة 

أن ھذه الشروط تنبع، جزئیا على األقل، من التزامات  GACتعتقد  .ما بعد االنتداب

ICANN  فیما یتعلق بالمصلحة العامة العالمیة على النحو الوارد في عقد التأسیس واللوائح

 .الداخلیة الحالیة المقترحة

ییم سلیم، سواء كان تقییما كمیا أو نوعیا، في ثانیا، ال تسمح البیانات الموجودة حالیا بالقیام بتق"

قد ال یتم اآلن، جمع بعض البیانات الھامة، كتلك المتعلقة  .الجولة الحالیة التي ستختم قریبا

  .بالسالمة وأمن المستھلك على سبیل المثال

 یستفاد من كون العملیة منطقیة وفعالة، أن ھذه البیانات یجب أن ُتجمع قبل االستمرار في"

 .عملیات وضع السیاسات

تصلح أن تكون نقطة انطالق للنظر في جوانب السیاسة  2007لعام  GACثالثا، مبادئ "

 .العامة لوضع المزید من السیاسات
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في ھذه المرحلة، في تقدیم المشورة للمجلس مباشرة حول  GACرابعا، ال ترغب "و، 

لیات الموجودة ضمن نموذج تعدد القضایا التفصیلیة السیاسة، وتفضل أن تعمل من خالل اآل

 ."أصحاب المصلحة

 .شكًرا

 

لذا یرجى التركیز على القضایا الرئیسیة، . دقیقة، وال زالت تنتظرنا عدة صفحات 26بقیت لنا   :الرئیس شنایدر

وال تخوضوا في تفاصیل  .علینا أن نتفق على أي نسخة من النسختین سنعتمد .أو الجوھریة

 .یر، بل ركزوا على األشیاء األساسیة التي تریدون تغییرھاتنقیح الكلمات والتعاب

 .أرى ممثلي السوید واسبانیا

 

أنا قلق بشأن رغبتنا في إعطاء مشورة واضحة وموجزة، وقابلة للتنفیذ، والتعرف، وخاصة إذا  : ممثل السوید

فإن إنتاج نص  .ا المجاللم یكن لدینا ما یكفي من الوقت للقیام بأیة تنقیحات لغویة، إذا لم یتح لن

أنا متأكد من أنھ یمكننا إضافة المزید إلى النص، لمجرد ذكر  .أقصر وأوجز یتطلب وقتا أطول

بعض األشیاء فقط، لكن ھذه مشورة طولھا ثالث صفحات فقط، وأنا أبحث عن الكلمات 

ك أقصر المفاتیح، وأحاول التسطیر تحتھا حتى أرى كیف سیتم استالم و فھم ھذا النص، وذل

 .كثیرا

أنا مقتنع تماما بأنھ یمكننا أن نصمم النص بشكل أوجز مما ھو علیھ اآلن، لكن الوقت ال یسمح 

 .بذلك

 

  .شكًرا لك، ممثل السوید    :الرئیس شنایدر

ھو  --في الواقع، المشورة صفحة واحدة فقط، واألساس المنطقي صفحة ونصف الصفحة 

 .فنصف صفحة فقط إذن المجموع صفحة ونص

 .التالي ھو ممثل اسبانیا
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  .سوف أختصر    :ممثل إسبانیا

الخاصة بالنطاقات الجدیدة لـ  GAC، وأشك في وجوب ذكر مبادئ 2أفضل النسخة 

لم ال نشیر إلى المشورات التي أعطیناھا طوال العملیة التي جرت في الجولة  .مارس 27

 .شكًرا .الحالیة

 

د أننا أشرنا إلى ھذه المبادئ في بیانات كل فترة من الفترات الماضیة، بین للتذكیر فقط، أعتق  :الرئیس شنایدر

 .، إذن ھذا لیس شیئا جدیدا2013و  2011عامي 

 .التالي ھو ممثل المملكة المتحدة ثم ممثل إیران ثم ممثال ھولندا وسویسرا .حسًنا

 

  .مختصرتان لدي مالحظتان .شكًرا لك، سیادة الرئیس .نعم   :ممثل المملكة المتحدة

ویمكن الخلط بینھ وبین المناقشة حول ما إذا " العمل بشكل مستمر،"إلى  1یشیر نص النسخة 

ھل نمیز  .آلیة دائمة، لذلك أظن أنھ یجب توضیح ذلك --كان ینبغي أن تكون ھناك جولة أو 

  ھذه القضیة؟

 .صیدوأعتقد أنھ عنصر ھام یجب شملھ، لكني لست متأكدا من أن ھذا ھو بیت الق

، لكن أظن أنھ یجب اختصاره وعدم التفصیل 2أما مالحظتي الثانیة، فھي أنني أفضل اإلصدار 

في قضایاه، ألن ھناك مجموعة كبیرة وضخمة من القضایا ونحن قد أشرنا مرات عدیدة إلى 

وربما لیس الوقت مناسبا لذكر  .قضایا التنوع وعدم إشراك المجتمعات المحلیة في الدول النامیة

 .شكًرا .لك ھناذ

 

أعتقد أنك محق، موضوع االستمراریة قد یفھم بطرق مختلفة، وأعتقد أنھ الزال من  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

  .المبكر أن تكون لنا نظرة شاملة للطرق التي سیفھم بھا النص
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 .2إذن یفضل كل من ممثلي إسبانیا والمملكة المتحدة النسخة 

 .التالي ممثل إیران

إنھا قضیة مھمة  ھي األفضل، لكن ھل لدینا الوقت الكافي الختصارھا؟ 2نعم، النسخة  .شكًرا  :ممثل إیران

 .إنھا قضیة أھم من أن تنفذ بعجلة --ھل نحن بحاجة لھذه المشورة اآلن أم أننا نستطیع  .جدا

 .شكًرا

 

ألنھ إذا  ھا أحد الحاضرین؟ھل في ھذه المشورة أمور ال یتفق مع :إذن سؤالك ربما ھو .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 ھل نحن بحاجة إلى ھذا أم ال؟ --ھل نرید  :لم نكن مختلفین فالسؤال ھو

لذلك أرجو منكم أن تفكروا قبل الرد، وتركزوا على كون المشورة مفیدة وضروریة، ومن ثم 

نھ أل .كنقطة ثانیة، إذا كنتم تعتقدون أنھا مفیدة وضروریة، فما ھو الشيء الذي تختلفون حولھ

  .إذن ھذه نصیحتي لكم إذا لم یكن ھناك شيء نختلف حولھ، فما ھو الضرر؟ --إذا لم 

 .اآلن ممثال ھولندا وسویسرا

 

لدي نفس مالحظتي ممثل المملكة المتحدة، أي بخصوص تعبیر  .شكًرا لك، سیادة الرئیس .نعم  :ممثل ھولندا

وأفضل بشكل خاص اقتراح ممثل فعلینا أن نتجنب ھذا ألنھ تعبیر قطعي، " بشكل مستمر،"

النص الموجود بین قوسین على وجھ الخصوص ألنھ  --المفوضیة األوروبیة وحذف، ما 

استباقي، وألن لدینا اھتمامات أخرى، ونحن اآلن نضع بعض المخاوف في مرتبة أعلى من 

 .شكًرا .غیرھا

 

  .سنأخذ األمر بعین االعتبار .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 سویسرا؟
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 .شكًرا لك، سیادة الرئیس    :مثل سویسرام

فقط كتعلیق على بعض التعلیقات األخرى التي أجریت بشأن ما إذا كنا قد تسرعنا في ھذا 

األمر، أردت فقط أن أوضح، باعتباري واحدا من رعاة النص األولي، أن ھذا النص قد تم 

نا ال أعتقد أننا ، لذلك أGACتوزیعھ منذ ما یقرب من أسبوع واحد على جمیع أعضاء 

تسرعنا، بل ھذا العمل نتیجة لالتفاقات التي توصلنا إلیھا أثناء إعداد جدول األعمال، فقد وزعنا 

 .شكًرا .ھذا في وقت مبكر

 

ونحاول اختصارھا قلیال قبل الجولة  2لذلك ھل نحتفظ بھ داخل النص، ثم نختار النسخة  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

قمنا سابقا بمناقشات  --ون السكوت عن ھذا، آخذین بعین االعتبار أننا القادمة، أم أنكم تفضل

 .كان ذلك واحدا من العناصر الرئیسیة في حوارنا .كبیرة

 .نعم، ممثل إیران، تفضل

 

انتقد ممثل سویسرا وجھة  .سیدي الرئیس، مرة أخرى، بخصوص موضوع العجلة والتسرع : ممثل إیران

ھي العجلة إذا لم تكن محاولتنا تقصیر فقرة في نصف ساعة،  ما .نظري حول التسرع والعجلة

والتي قد تزداد سوءا بسبب ذلك، ثم إرسال المشورة، والبقاء على طاولة المجلس لسنوات 

 .شكًرا .ھذه ھي العجلة التي أتحدث عنھا عدیدة ألنھا لم تكن مشورة واضحة؟

 

د إبقاء النص كما ھو أم أنك ترید حذفھ كلیا أم أنك ترى ھل تری .لم أفھمك جیدا --ال  .عذًرا  :الرئیس شنایدر

 .شكًرا شیئا آخر؟

 

أرى أنھ یجب القیام بھذا بعنایة أكثر، أي أن ال نرسل أیة مشورة للمجلس في  --أنا أفضل عدم  : ممثل إیران

 .شكًرا .ھذا االجتماع بخصوص ھذه القضیة
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 المتحدة؟ المملكة ردود فعل أخرى؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

إنھا  .أعتقد أنھ یجب االحتفاظ بھا .حسنا، أعتقد أنھ یمكننا اختصارھا .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل المملكة المتحدة

سمة ھامة من سمات المناقشات التي أجریناھا ھنا، ویجب أن ننقل الكیفیة التي استجابت بھا 

GAC للمجلس. 

ذف التحدیدات، أي النص الموجود بین قوسین الذي ، وح2لذلك أود أن نبقي على نص النسخة 

 .2أشرت إلیھ من قبل، األمر الذي دعمھ ممثل ھولندا أیضا، ثم نختم ذلك في الفقرة 

 .شكًرا .، إذن نختصرھا على ھذا النحو4و  3أما الباقي فلیس بمشورة، على ما أعتقد، 

 

أرى بعض  --أدعو المھتمین بـ  --خذ ھذا األمر أعتقد أنھ علینا المضي قدما، ونأ .شكًرا  :الرئیس شنایدر

الحفاظ على نص أقصر واستغالل وقت استراحة الغداء للتوصل إلى نسخة أقصر  --اإلیماءات 

 لجلسة بعد الظھر؟

 ھل یمكن أن ننتقل إلى الجزء التالي، لنرى ما وصلنا إلیھ في األجزاء القادمة؟

 .شكًرا

 

 .ن المشورة یتعامل مع قضایا اعتماد الخصوصیة وخدمات الوكیلالمقطع التالي م .شكًرا  :توم دیل

 GNSOلـ  PDPالتوصیات التي قدمتھا مجموعة عمل  :المجلس بأن GACتوصي "

حول قضایا الخصوصیة واعتماد خدمات الوكیل، تثیر قضایا سیاسة عامة مھمة، والتي 

 .PPSAIفي تعلیقاتھا على التقریر األولي لـ  GACأبرزتھا 

 .GACالمجلس أن یضمن استمرار الحوار حول سبل بناءة وفعالة لمعالجة مخاوف  على"

، أن یوجھ فریق المراجعة والتنفیذ PPSAIعلى المجلس، في حال قرر اعتماد توصیات 

 .بشكل فعال، في مرحلة التنفیذ، وإلى أقصى حد ممكن GACلضمان معالجة مخاوف 
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ردود فعلھا، أثناء وضع خطة التنفیذ و GACینبغي السعي إلى الحصول على مشورة "

المقترحة، بما في ذلك من خالل مشاركة فریق عمل السالمة العامة في أعمال فریق المراجعة 

 .والتنفیذ

من أجل  GNSOإذا برزت قضایا السیاسة، أثناء مناقشات التنفیذ، فیجب إحالتھا إلى "

أو اعتماد /و PPSAIیات مداولتھا في سبیل الوصول إلى التحسینات المحتملة للتوص

 ."الخصوصیة وخدمات الوكیل

 .عذًرا .أما األساس المنطقي لھذه المشورة فھو كالتالي

 

أعتقد أنھ لیس لدینا الوقت لقراءة صفحة ونصف من األساس المنطقي، لذلك دعونا نركز على   :الرئیس شنایدر

ربما  --بضعة أیام فقط وقد وصلنا ھذا منذ  --المشورة وربما نطلب بعد ذلك، من منشئي 

 .اختصار ھذا األساس المنطقي لنصف صفحة أو ما یقارب ذلك، إذا كان ذلك مقبوال

 .شكًرا .لذا یرجى منكم التعلیق على المشورة نفسھا أوال

 ممثل الوالیات المتحدة؟

 

  .شكًرا لك، سیادة الرئیس   :ممثل الوالیات المتحدة

 .في السطر الثالث .رةتعلیقي على الفقرة األخیرة من المشو

المداوالت "فتصبح بذلك الجملة كالتالي،  ."أو/و PPSAIتوصیات "أقترح حذف عبارة 

  ."المستقبلیة المتعلقة بالتحسینات المحتملة العتماد خدمات الخصوصیة والوكیل

 .شكًرا

 

 .األفریقينعم، ممثل مفوضیة االتحاد  أي اعتراضات على ھذا االقتراح؟ .شكًرا  :الرئیس شنایدر
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بالنسبة للفقرة األخیرة من المشورة،  .شكرا لك، ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة --شكرا لك  : ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي

 .أقترح أن تحذف نھائیا، إذا وافق على ذلك زمالئي ھنا، زذلك لألسباب التالیة

، GNSOة خاصة بـ ، على عملیGNSOبما أننا نقدم المشورة للمجلس حول عملیة 

نعم، یبدو األمر بعد التفكیر مربكا بعض الشيء، لذلك ربما یمكننا حذفھ تماما، إذا  -- وذلك

 .وافق زمالؤنا على ذلك

العودة والعمل على قضایاھا الخاصة بھا  GNSOألن المفھوم من قولنا ھو أن على الـ 

 .شكًرا .نا حذفھلذلك أعتقد أنھ یمكن .ھذا ما ُیفھم من ھذا الكالم .بنفسھا

 

 ممثل إیران؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

 ما الخطأ في ذلك؟ ؟GNSOلم ال نعطي المشورة حول أنشطة  .ال أرى أیة مشكلة في ذلك  :ممثل إیران

 .شكًرا .تلك ھي القضیة برمتھا

 

 إسبانیا، ما رأیكم؟    :الرئیس شنایدر

 

سواء كنا نقدم  --بغض النظر  .الذي سیدفعنا لحذف ھذه الفقرةال أفھم تماما السبب  --ال أرى   :ممثل إسبانیا

، فإن أھمیة ھذه الفقرة ھي توفیر حافز لـ GNSOالمشورة للمجلس أو كنا نخاطب 

GNSO  للتعامل معGAC  على معالجة شواغلGAC خالل مرحلة التنفیذ. 

نعم، كلتا المجموعتین  ،ل أنھإذا استغنینا عن ھذه الفقرة، ستبقى لنا فقط الفقرة السابقة، التي تقو

 .تحاوالن العمل معا بشكل بناء
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أعتقد أن ھذا النقاش إجرائي أساسا، فإذا كان ألي شخص مشكلة مع  .شكًرا لك یا ممثل إسبانیا  :الرئیس شنایدر

مضمون تلك الفقرة، فسنناقشھا، ولكن ما یتعلق بكون ھذا مناسبا أم ال، فال أرى مشكلة في 

ھل ألحدكم اعتراض  رح قبول صیاغة الوالیات المتحدة وترك الباقي كما ھو؟لذلك أقت .ذلك

  على ھذا؟

 .ممثل السوید ومن ثم ممثل إیران

 

 .شكًرا    :ممثل السوید

وربما كان  .أعتقد أن ھذا وقت مناسب لھذه المسألة، لذلك یجب أن تكون جزءا من البیان

إذا لم تكن من اختصاص  --لم یكن  إذا ."قضایا أخرى"باألحرى إدراجھا تحت عنوان 

، فال ینبغي إدراجھ في إطار GNSOإذا كنا نحاول إیصال شيء إلى  --المجلس، فإنھا 

 .أتفق مع ذلك .مشورة المجلس

 

، ولذلك فھذا GNSOحسنا، أعتقد في الواقع، أن المشورة موجھة إلى المجلس لیرجع إلى  : الرئیس شنایدر

ممثل  لى النص بصیغتھ المعدلة من قبل الوالیات المتحدة؟أمر منطقي، إذن، ھل نوافق ع

 إیران؟

 

وقال أحد  GNSOوأحد أسباب ذلك ھو أنني كنت في اجتماع  .نعم، نوافق على ذلك  :ممثل إیران

حول قضیة  GACأنھ ال توجد أیة مشورة من  --ال أسمیھ  -- GNSOاألشخااص من 

PPSAI. أي نحتفظ بالنص الذي  .أن نذكر ھذا األمر إذن من الضروري القیام بذلك، وعلینا

 .اقترحتھ الوالیات المتحدة مع تغییر طفیف في الفقرة األخیرة

 

 .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم    :الرئیس شنایدر
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 .أجل .ال بأس .لیس ھناك مشكلة :ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي

 

  نص المشورة؟ --ھذا النص أو أنھ یمكننا ھل ھناك أیة أي مشكلة أخرى في  .حسًنا  :الرئیس شنایدر

إذن ھل یمكننا ترك النص كما ھو، مع تعدیل الوالیات المتحدة، والحصول على نص أقصر 

 بعد استراحة الغداء؟

 .عذًرا .بالنسبة لألساس المنطقي .شكًرا .حسًنا

 .رموز البلد المكونة من حرفین في المستوى الثاني

 

 GACناقشت " :رموز البلد المكونة من حرفین في المستوى الثاني كالتالي نص .شكًرا .شكًرا  :توم دیل

الخطط المقترحة من قبل مشغلي التسجیل للتخفیف من مخاطر الخلط بین رموز البلد والرموز 

تقدیم وجھة  GACال تستطیع  .المكونة من حرفین في المستوى الثاني تحت النطاقات الجدیدة

 .من تلك التدابیر، حیث أن ھناك اختالفا في اآلراء حول كل منھا نظر باإلجماع حول كل تدبیر

توصي بأنھ لیس لدیھا أي مانع من حیث المبدأ من إصدار الرموز  GACومع ذلك، فإن "

ذات سیاسات  TLDونطاقات  TLDالمكونة من حرفین في العالمة التجاریة ونطاقات 

 .التسجیل المقیدة

أو تعتبر من المفید جدا أن على السجل أو أمین " --فتین وھذا بین معقو --" أو GACتوصي "

المعنیین عند  GACاالنخراط أعضاء " --وھذا أیضا بین معقوفتین  --" السجل المعنیین

التعرف على المخاطر من أجل التوصل إلى اتفاق حول كیفیة التعامل معھا، أو أن یكون لھا 

 ."كتقییم من طرف ثالث إذا تم تسجیل االسم قبل ذل

 .حسًنا

 

 .یمكنك قراءة األساس المنطقي أیضا    :الرئیس شنایدر
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الجزء األول المجمع علیھ من ھذا البیان ھو المتعلق "نص األساس المنطقي ھو، . حسًنا  :توم دیل

تعترف  .ذات تدابیر التسجیل المقیدة TLDللعالمات التجاریة ونطاقات  TLDبنطاقات 

GAC العالمات التجاریة غیر موجود بتاتا، حیث یمكن التعرف  بأن خطر الخلط بین نطاقات

لذا، ال تجب أیة إجراءات احتیاطیة  .كمساحة مغلقة لتعزیز عالمة تجاریة ما TLDعلى نطاق 

أیضا أن سیاسات التسجیل  GACوترى  .من اتفاقیة السجل 13إال االمتثال الكامل للمواصفة 

مكونة من حرفین ألغراض ال عالقة لھا بمعنى المقیدة تستبعد بالفعل استخدام الرموز ال

 ."السلسلة، والتي تمنع بذلك االستخدامات التي یحتمل أن تكون مربكة مع رمز البلد

أیضا المجلس بدعم  GACتوصي "یحتوي النص اإلضافي الموجود بین قوسین على ما یلي، 

یم الذین قدموا اعتراضات النھج الذي یسمح للسجالت وأمناء السجل المشاركة مع الدول واألقال

وحددوا أخطارا واضحة لالرتباك أو ضررا طارئا على القیم الوطنیة، وذلك لمعالجة ھذه 

المجلس بالنظر فیھ  GACو النھج المفید اآلخر الذي توصي  .القضایا بأفضل طریقة ممكنة

بب محتوى ھو أن ترجئ المخاوف المحتملة لنظام تقییم أو تسویة منازعات مستقل، في حال تس

موقع ویب معرف بحرفین في االرتباك أو أي تأثیر سلبي آخر على البلد أو اإلقلیم المعنیین 

 ."والذي یمكن توثیقھ

 

 قدمناأرید فقط أن أذكركم بأننا  .أعتقد أن ھذا أمر یمكننا االستمرار في مناقشتھ لفترة طویلة  :الرئیس شنایدر

لة العملیة التي نحن فیھا ھي أنھ قد تم تفویض عدد مرح. األمر ھذا حول المشورات من عددا

من ھذه الرموز مسبقا، وینبغي أن یكون التركیز على الخطة التخفیفیة، ولیس على وجھات 

أرجو أن تركز المناقشة على  .النظر العامة حول ما ینبغي فعلھ مع رموز البلد كمستوى ثان

 .ھذا

 كایمان؟  .لدي سیدة في الخلف .ھ آنذاكسنستمع لبعض ردود الفعل ثم نرى ما نصل إلی

 

نحن ندرك أن ھناك بعض الدول التي لیس  .لدي تعلیق على الفقرة الثانیة .ممثل نیجیریا یتحدث  :ممثل نیجیریا

 .لدیھا أي اعتراض على استخدام رموز الحرفین على أي مستوى وألي سبب من األسباب
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نا ال نرید أن یصدر رمز بلدنا في المستوى ، ھو أنICANNولكن موقف نیجیریا، كما كاتبنا 

ونطالب  .كلھا في أي مستوى Nigeriaالثاني، وال نرید إصدار حرفین أو ثالثة أو سلسلة 

  .باالتصال الخاص أو التواصل مع مستعمل ھذه الحروف كائنا من كان

رة النص یقول أن ھذه مشو .نحن لسنا موافقین على ھذا .أردت أن أذكر ھذا للسجل فقط

GACلكننا نعترض على ذلك، وال نتفق مع ھذا البیان ،. 

 

 .لقد أعربت في الواقع العدید من البلدان عن اعتراضھا على ھذا .شكرا لك، ممثل نیجیریا : الرئیس شنایدر

ھذا استنتاجي الشخصي  .ولذلك ال أعتقد أنھ یمكننا اإلبقاء على ھذه الفقرة ألنھ ال إجماع علیھا

 .على األقل

 .انإیر

 

وأتفق مع  .موافقة صریحة مصرحا بھا .نعم، أتفق مع ممثل نیجیریا .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل إیران

لكن أرى أن نقترح نصا، وأود أن یعرض ھذا النص على الشاشة ویناقش على  .حذف ذلك

ال  .لكوقد نجد حال لذ .وھذا یتماشى مع ما قالھ ممثل نیجیریا وغیره .أساس كونھ نصا محایدا

 --لنضعھ إذن على  .یرى ممثل إسبانیا أن ذلك ھو الحل، لكننا نرى أنھ من المفید مناقشة ذلك

 

ھل ترید اقتراح النص  .أخبرنا من فضلك أین سیعرضھ توم ثم أملھ علیھ بسرعة الكتابة .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 اآلن؟

 

 .ال أفھم ھذا .حسب أي رأي وھم ال یعدلونھ .اقترح النص ثالث مرات أصال  :ممثل إیران

 

 .ال یمكنھ البحث عن النص في حاسوبھ ألنك ترید رؤیة ھذا  :الرئیس شنایدر
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 --من فضلك ال تطلب مني قراءة النص  .لقد أرسلت النص إلى جیما    :ممثل إیران

 

 .ھل یمكنك قراءة النص بكاملھ ألن البحث عنھ سیستغرق وقتا طویال  :الرئیس شنایدر

 

لم ال  .وال أرى أیة فائدة من ھذه المسألة .لقد أرسلتھ ثالث مرات .اسمح لي أن أسلمك النص  :إیرانممثل 

 ھل یمكنك أن تخبرني لماذا لم یوضع ھناك؟ یوجد النص أصال على الشاشة؟

 

نرغب في  .نرید أن نسمع النص واالستماع إلیھ؟ --ھل یمكننا التركیز على قراءة النص   :الرئیس شنایدر

 .حسًنا .شكًرا جزیًال لكم .ضعھ على الشاشة ومن ثم مناقشتھو

 

 .ما لم یذكر خالف ذلك على وجھ التحدید    :ممثل إیران

 

 أین ھو ھذا النص؟ .من فضلك، كافوس، أرنا أین كنت ترغب عرض النص  :الرئیس شنایدر

 

 .بعد الفقرة األولى    :ممثل إیران

 

 .حسًنا .شكًرا .ولىبعد الفقرة األ    :الرئیس شنایدر

 

 ."ما لم یذكر خالف ذلك على وجھ التحدید من قبل دولة أو دول معینة"  :ممثل إیران
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 إذن یضاف ذلك إلى الفقرة األولى؟    :الرئیس شنایدر

 

إن إصدار اسم أو رمز "فاصلة، ثم  .قبل االستمرار في الفقرة الموالیة .ال، بعد الفقرة األولى  :ممثل إیران

حرفین لالستخدام في المستوى الثاني یخضع لموافقة صریحة یمكن الحصول علیھا  مكون من

  ."من عند الحكومة أو البلد المعنیین

البلدان التي أعلنت، مثال  .وھذا یعني أننا نترك المجال مفتوحا لمن لیست لھ مشكلة مع ھذا

  .تفضل .أنھ لیس لدیھا مشكلة ICANN، تعلن لـ Dو Cو Bو Aالبلدان 

ھذا  ).غیر واضح(لكن یجب أن تكون ھناك فرصة لآلخرین في تفسیر وضعھم، وأنا أتفق مع و

  .ال نرید العیش حسب رأي تلك الدول، بل نحتفظ بحقنا في رأي مغایر .نص محاید تقریبا

 .نیجیریا واحدة من ھذه البلدان، وھناك غیرھا .بلدا 50وھذا األمر مھم جدا بالنسبة لما یقارب 

 .شكًرا

 

أم  ھل سیحل ھذا محل الفقرة التي تلي ذلك؟ .شكرا لك، ممثل إیران، على ھذا االقتراح الجید  :الرئیس شنایدر

 --أنھ 

 

 .الفقرة األولى والفقرة الثانیة، یلیھما وقف تام    :ممثل إیران

 

 ویحذف الباقي كلھ؟    :الرئیس شنایدر

 

 .نعم، یحذف    :ممثل إیران
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أعتقد أن ھذا یعكس واقع  .دعونا ننظر إلى الفقرة األولى، وإلى ھذه الفقرة المقترحة حدیثا إذن  :الرئیس شنایدر

 .ھذا ھو رد فعلي األولي .ما قلناه حتى اآلن بشكل جوھري

وإذا كنا ال نرى، تقاربا في وجھات النظر،  .ال یمكننا إنفاق الكثیر من الوقت على ھذا األمر

 .استراحة الغداءفعلینا تأجیلھ إلى فترة ما بعد 

 .الصین ردود الفعل األولیة؟

 

البلد أو "بدل استعمال كلمة  .لدي اقتراح بسیط على الصیاغة .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل الصین

 .إلى ھذه الجملة" إقلیم"إلضافة كلمة " األقالیم/البلدان"أي " األقالیم"ربما یمكننا إضافة  ."البلدان

 

 فقرة الثانیة؟ال    :الرئیس شنایدر

 

 .الفقرة المقترحة من قبل كافوس    :ممثل الصین

 

 .ممثل ھولندا ثم ممثل إیران .حسًنا، شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

وأتساءل عما إذا  .أنا أحترم موقف الدول التي ال ترغب في الحصول على نطاق مستوى ثان  :ممثل ھولندا

ومصدر قلقي  .ض التفویضات حصلت مسبقاكان ھذا أمرا عملیا وممكن التطبیق حیث أن بع

مع نتیجة ال یمكن التنبؤ بھا  --لن نقول ھذا  --الرئیسي ھو أننا ندرج إجراءا جدیدا مع ھذه 

  .ألنھ قد حصلت فعال بعض التفویضات
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وخالصة األمر، أننا نقوم بتغییر القواعد أثناء الطریق، األمر الذي أعتقد أنھ لیس الطریقة 

جب على الحكومات التعامل بھا مع مقدمي الطلب، أو لنقل، عالقتھا مع الصحیحة التي ی

 .شكًرا .نحن نغیر القواعد على طول الطریق، وھو لیس من األمور المستحسنة .عمالئھا

 

نحن نقدم مشورتنا حول كیفیة التعامل مع رموز البلد من المستوى  .األمر كما قلت .شكًرا  :الرئیس شنایدر

وقد أعربنا نحن أیضا، مرات عدیدة، عن عدم رضانا  .بوضع إجراء ICANNقامت  .الثاني

وھذا كلھ في  .وقد حصل بعض التكیف مع ھذه اآللیة .بالطریقة التي تعمل بھا ھذه اآللیات

وقد كانت المشورة  --التركیز علیھ ھو  --إذا شئت  --الشيء الوحید الذي یجب علینا  .الماضي

  .لیة التخفیف الخاصة بالمرحلة الحالیةھو عم --واضحة جدا حول ذلك 

لقد ذكرنا  .إذن ال یتعلق األمر بموافقتنا أو عدم موافقتنا على حق الحكومات في إعطاء رأیھا

إذن سوف نتجاوز  .دقیقة واحدة -- 5علینا أن نتابع ألنھ بقیت لنا  .ذكرناه مرارا وتكرارا .ھذا

 .الوقت المحدد قلیال

ولكن ضعوا في  .أرجو منكم مناقشتھ في فترات االستراحة .ھذا ال یمكننا االستمرار في

انتھى  .األشیاء ICANNوطور فریق  .وأن المجلس قد تصرف .المشورةاعتباركم، أننا قدمنا 

 .ھذا األمر

ھي مسألة الحاالت التي اعترضت فیھا الحكومات على استخدام نطاق  --الشيء الوحید الذي 

TLD  والشيء الوحید الذي یبدو  .شابھھ، وأیضا ھناك خطط التخفیفبسبب راجع للخلط وما

معقوال ھومناقشة خطط التخفیف ھذه، وما إذا كان لدینا بعض المشورات في ھذا الصدد، لكن 

ال فائدة من قول أن ھناك بعض الدول التي  --لدینا  --األمر ال یتعلق فقط بوجودھا أو عدمھ 

لذا، یرجى تذكر  .ى تعترض، ألننا قد قلنا ذلك في السابقلیس لدیھا مشاكل وأن ھناك دوال أخر

  .أعتقد أن علینا أن نمضي قدما .ذلك

 .كافوس، إذا كان لدیك اقتراح، فأرجو أن تدلي بھ
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لماذا ترغب في  .بلدا وإقلیما 205تمت مناقشة تسعة فقط، من بین  .توماس، ال تضغط علینا  :ممثل إیران

لقد ذكرنا في  .وقد ذكرنا في مراكش قائال بأن ذلك غیر صحیح؟بلدا آخر  196االستمرار مع 

  .السابق أن لدینا اعتراضات

، ICANNإلى  -- GACإذا لم یكن لدیك أي مشكلة فقدم المشورة إلى  .ھذا النص واضح

من فضلك ال  .ولكن بالنسبة لآلخرین، فیجب أن یكون لھم موافقة مصرح بھا .لیس ھناك مشكل

ھذا  .نحن ال نھتم باألشیاء .الدقیقة الواحدة أو الدقیقتین المتبقیتین من الوقت تضغط علینا بسبب

  .خاطئ

إذا  .وھذا محاید تماما .إذن نرجو منك أن تتكرم وتسمح لنا بمعالجة ھذا ألنھ أمر مھم جدا

لكن ماذا عن اآلخرین الذین نحتاج  .ذكرت كل البلدان أنھ لیس لدیھا مشاكل، فلیس لدیھا مشاكل

  .تمت مناقشة تسعة بالفعل، ولكن لم تتح الفرصة لغیرھم --وافقتھم الصریحة م

لماذا ندعم شیئا یؤدي بنا إلى الدخول في قضایا حساسة وخطیرة  لماذا ندعم العالمات التجاریة؟

 --یمكنني أن أشرح لك على انفراد، خطورة ھذه  بالنسبة للبلدان؟

 

شيء الوحید الذي قلتھ، ھو أننا ال یجب أن نخوض في األمور التي ال .ممثل إیران، تفضل  :الرئیس شنایدر

 .أعتقد أنھ أمر منطقي قلیال .ھذا ما قلتھ .لقد تم اتخاذ القرارات .تناولناھا سابقا

اقتراح إیران حول الفقرتین  --ماذا عن أول  .ربما نصل إلى ذلك سریعا --لذلك دعنا نحاول 

وإذا قلتم  .إذا قلتم نعم، فقد انتھینا ھنا. نعم أو ال ر مقبول؟ھل ذلك أم .األولیین، وحذف البقیة

 .ال، فسأوقف النقاش لتتابعوه بشكل غیر رسمي، لنعود إلیھ في وقت الحق

  إذن ھل ھناك أي اعتراض على االقتراح المقدم من طرف ممثل إیران؟

 .سویسرا

 

رف األساس المنطقي لحذف ذلك كلھ، ألننا رأینا أنھ بالنسبة للفقرة الرابعة اآلن، أرید أن أع  :ممثل سویسرا

 .شكًرا .كان ھناك اتفاق في اآلراء حول ھذا أثناء المناقشة
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إذن تقترح أن نبقي الفقرتین األولى والثانیة المقترحة من طرف ممثل إیران، ونحذف الفقرة   :الرئیس شنایدر

أمر مستقبلي، عكس العناصر األخرى ألن ذلك العنصر یتحدث عن  الثالثة ونبقي على الرابعة؟

لذلك اسمحوا لي أن أحاول تقدیم اقتراح معدل حسب ما اقترحھ ممثل  .التي تتناول ما سبق

  .سویسرا

إذن ھل ھناك من یعترض على أن نبقي الفقرتین األولى والثانیة المقترحة من طرف ممثل 

ممثل المفوضیة  نبقي على الرابعة؟إیران، ونحذف الفقرة الثالثة بعده والتي لم یجمع علیھا، و

 .األوروبیة

 

ویمكن لألمانة  --أردت فقط أن أوضح أنھ حسب ما أذكر  .آسف جدا على عودتي إلى ھذا  :ممثل المفوضیة األوروبیة

 .فقد أعطینا مشورة مماثلة لكنھا تحولت إلى عكس ذلك في المرة السابقة --التأكد من ذلك 

رمز البلد المكون من حرفین في المستوى الثاني ما لم یكن ھناك  بعبارة أخرى، یمكنك استخدام

 .رفض

واآلن، حولناھا إلى عكس ذلك تماما، وھو أنھ ال یمكن استخدام الرمز إال إذا كانت ھناك 

 .فیبدو لي أننا نقوم بتغییر المشورة .موافقة

 

 .ال  :متحدث غیر معروف

 

  .قیقة واحدة فقط، ممثل إیران، إذا كنت ال تمانعد .كان ذلك سؤاال   :ممثل المفوضیة األوروبیة

لذلك اقتراحي ھو التالي، أن تبحث األمانة عن الصیاغة الدقیقة التي استعملناھا في ھذه المسألة 

 .في المرة السابقة

 

 .ونقوم بنسخھا ثم لصقھا    :الرئیس شنایدر
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 --ونحن  .ا أو مختلفا عن ما قلناه في المرة األخیرةونوضح أن ما نقولھ اآلن لیس متناقض  :ممثل المفوضیة األوروبیة

 حسنا؟

 

وإال فلن یبقى لكم حتى وقت أكل  .یجب أن نمضي قدًما .یجب أن نمضي قدًما .سامحني .حسًنا  :الرئیس شنایدر

  .وأعتقد أن ھذا ما ینبغي السعي لھ .شطیرة

التفكیر أثناء استراحة  ولنستمر في .ونشیر مرة أخرى إلى أنھ لیس ھنالك إجماع حتى اآلن

إذا كررنا المشورة الماضیة، فإننا سننسخھا ثم نلصقھا، أو نضع  --وأحثكم، على أن ال  .الغداء

  .لكن دعونا نحاول إعادة صیاغة المشورة الماضیة بشكل جدید .مرجعا لھا في النص

صعبا بخالف  أعتقد أن ھذا شيء ینبغي أن نكون قادرین على البناء علیھ، ألن األمر سیكون

 .شكرا على تفھمكم .ذلك

 .ISOدعونا ننتقل إلى الجزء التالي، وھو استخدام الرموز المكونة من ثالثة أحرف في قائمة 

 

 .نفسي) غیر واضح(لم تسمح لي أن     :ممثل إیران

 

 .ال، عذًرا    :الرئیس شنایدر

 

  --المشكلة  .ھي لم تفھم مشكلتنا    :ممثل إیران

 

قضینا ما  .أعتذر بشدة .لیس ھناك وقت لھذا .أرجو أن تحال ھذا األمر بینكما بشكل فردي  :یدرالرئیس شنا

 -- یكفي
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 .إذن ارفع الجلسة    :ممثل إیران

 

 .ال، لن أرفعھا    :الرئیس شنایدر

 

 كیف ستعرف رأي البلد إذا لم یعطك وجھة .علینا أن نستمع إلى وجھات نظرنا. ال، ال، ال  :ممثل إیران

 --عدم الرد ھذا كان یعتبر  .نظره

 

 .تفضل    :الرئیس شنایدر

 

 .االتفاقیة --   : ممثل إیران

 

 .أطلب منك االستمرار .ثم اجلس ھنا .إذا لم یعجبك ھذا فترشح للرئاسة .تفضل : الرئیس شنایدر

 

 .ال، ال یعجبني ذلك   : ممثل إیران

 

 .شكًرا جزیًال لكم .لكن علینا اآلن أن نستمرو .سنواصل النقاش بعد الغداء  :الرئیس شنایدر

 

 .سأعود بعد الغداء، نعم    :ممثل إیران
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 .من فضلك، توم، استمر    :الرئیس شنایدر

 

القسم الخاص بمشورة تعامل المجلس مع استخدام الرموز المكونة من ثالثة أحرف في قائمة   :توم دیل

ISO-3166 ناقشت "ما یلي، وھي ك .كنطاقات في الجوالت المقبلةGAC  التحفظ على

من رموز المستوى األعلى، وتفاعلت مع المجتمع  ISO-3166-1ثالثة رموز من نوع ألفا 

 .ھذا ICANNفي الدورة المجتمعیة حول األسماء الجغرافیة الذي عقد في اجتماع 

األولیة حول رموز البلد المكونة من ثالثة أحرف كنطاقات  GACوكما جاء في مدخالت "

، 2015دیسمبر  14في  GACمستوى أعلى في الجوالت المقبلة، التي نقلھا خطاب رئیس 

إلى الرؤساء المشاركین في مجموعة عمل عبر المجتمع حول استخدام أسماء الدول والمناطق 

كنطاقات مستوى أعلى، فقد تكون ھناك مناھج سیاسیة مختلفة الستخدام رموز البلد كنطاقات 

TLD كن، ھناك قضایا كثیرة ال بد من معالجتھا قبل اعتبار أي تغییر محتمل ل .كمصلحة عامة

 .ISO-3166-1للحمایة الحالیة لرموز البلد المكونة من ثالثة أحرف لـ 

حول ھذه المسألة،  GACتحث المجتمع على القیام بمناقشات مع  GACولذلك، فإن "

المسألة حتى تتم معالجة واالمتناع عن تقدیم مقترحات وآراء إلى المجلس بخصوص ھذه 

 .وتحلیل كل المخاوف ووجھات النظر بعنایة

المجلس بعدم رفع الحمایة الحالیة حتى تجرى على األقل مناقشات معمقة في  GACتوصي "

GAC ومع الدوائر المعنیة". 

 

  .دعونا نركز على النص .لن نقرأ األساس المنطقي .شكًرا لك، توم  :الرئیس شنایدر

 قات، من فضلكم، على ھذا النص؟أي تعلی

 نییوي؟
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 ؟"على األقل"ھل یمكننا االستغناء عن عبارة    : ممثل نییوي

 

 أین ھي ھذه العبارة؟ ھال تساعدوننا؟    :الرئیس شنایدر

 

إذن نستعمل فقط  "تجرى على األقل مناقشات معمقة --" بعدم رفع الحمایة الحالیة حتى" : ممثل نییوي

 -- "رفع"

 

 .حسًنا في الفقرة األخیرة؟     :الرئیس شنایدر

 

 ھل أنت معي؟ .أجل   :ممثل نییوي

 

  ؟"على األقل"ھل من المقبول االستغناء عن  ھل من تعلیقات أخرى؟ .حسًنا  :الرئیس شنایدر

  .یرجى التحدث باختصار .ممثلوا كندا، والمملكة المتحدة، وھولندا

 .ھولنداممثلوا كندا، والمملكة المتحدة، و

 

لست متأكدا من أننا نرید أن ننھى المجتمع عن أن یتقدم  .لدي اقتراح بسیط .شكًرا جزیًال لكم  :ممثل كندا

، حیث تصیر ..."واالمتناع عن "إلینا بالمقترحات، لذلك أقترح أن نعدل الفقرة الثالثة ونحذف 

حول ھذه  GACات مع تحث المجتمع على القیام بمناقش GACولذلك، فإن "الفقرة كالتالي، 

 ."المسألة، حتى تتم معالجة وتحلیل كل المخاوف ووجھات النظر بعنایة

 .شكًرا ."بخصوص ھذه المسألة"حتى " واالمتناع"إذن نحذف ما بین 
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 ؟"حول ھذه المسألة"أو عند " GACالقیام بمناقشات مع "إذن أنت تقترح الوقوف عند   :الرئیس شنایدر

 

حول ھذه المسألة، واالمتناع عن تقدیم مقترحات "قط للتوضیح، أنا أقترح حذف عبارة ف .عذًرا  :ممثل كندا

 ."وآراء إلى المجلس

 

 .الجزء األوسط من الجملة    :الرئیس شنایدر

 

 .نعم   : ممثل كندا

 

 .حسًنا    :الرئیس شنایدر

 

 .شكًرا    :ممثل كندا

 

ھل  .وبعد ذلك سنرى ما إذا كان ھناك إجماع على ھذاسنجمع المقترحات  --وعالوة على ذلك   :الرئیس شنایدر

لدي ممثل المملكة المتحدة ثم ھولندا، من  ھناك أي طلبات أخرى إلدخال تعدیالت على النص؟

 .فضلك

 

فقط من أجل جمالیة النص، أعتقد أن ھناك عنصرا واحدا فقط  .شكًرا لك، سیادة الرئیس .نعم  :ممثل المملكة المتحدة

لكن ال ترفع الحمایة الحالیة الواردة في دلیل مقدم الطلب في " :في الفقرة الرابعةمن المشورات 

 ."الجولة الحالیة

 وكل ما تبقى عبارة عن معلومات خلفیة، ألیس كذلك؟
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 .الباقي ھو األساس المنطقي في الواقع، نعم    :الرئیس شنایدر

 

 --كان لدیك  .عذًرا .نطقيربما یمكن تقلیص األساس الم : ممثل المملكة المتحدة

 

  .اعتقد أن رأیك معقول    :الرئیس شنایدر

 ھولندا؟

 

على "یبدو أنھ إذا تم حذف  .ھناك نقطة واحدة ربما یبین لنا أمرھا الناطقون باالنجلیزیة .أجل  :ممثل ھولندا

حالیة بعد سیتم رفع القیود ال --كما اقترح نیوي، فسیترتب على ذلك رفع الحمایة الحالیة " األقل

  .إجراء المناقشات

 .شكًرا .ما أعنیھ ھو أننا یجب أن ال نقید رفع الحمایة بإجراء المناقشات فقط

 

إذن یا نیوي، فالنص یوحي بأنھ إذا جرت المناقشات المعمقة، فینبغي للمجلس حینئذ رفع  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .رجحالحمایة الحالیة، وذلك مما ال نرید أن نقولھ، على األ

 .لقد دونت ذلك .حسًنا

قبل أن أعطي الكلمة لممثل إیران، ھل توافق على أن الجزء القلیل األول من الفقرة األخیرة ھو 

 ھل ھذا معقول بالنسبة لك؟ المشورة، والباقي ھو األساس المنطقي؟

ت التي دعونا نعمل على الفقرة األخیرة، ألن ذلك ھو مفتاح الكلما --لنـ  --أرى الناس یومئون 

نرید أن نقولھا، وإذا كان من الممكن لممثل ھولندا، أن یأتینا بنص مناسب لجلسة بعد الظھر، 

 .فسیكون ذلك جیدا
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 .ممثل إیران، تفضل

 

ولذلك، فإن "بصفتك رئیسا، ھل لك أن تقول لي ماذا نقصد في الفقرة  .شكًرا لك، توماس  :ممثل إیران

GAC ؟"تحث المجتمع  

 ماذا یعني ذلك؟ للمجلس أن تحث المجتمع؟ GACھل من شأن مشورة 

 

 .لیست بمشورة  :متحدث غیر معروف

 

 --لدیك نقطة معقولة، ولكن أعتقد أننا سوف نخرجھا من النص أو ندمجھا  .نعم --أعتقد أننا  :الرئیس شنایدر

 .ال، لیس ممثل الغابون .لدي سؤال من ممثل الغابون .في األساس المنطقي على أیة حال

 .بالطبع .نعم .سوازیالند .عدونيسا

 

أنا أتساءل، سیدي الرئیس عما إذا كان من الممكن أن نقول فقط  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل سوازیالند

ونقف " المجلس بعدم رفع الحمایة الحالیة للرموز المكونة من ثالثة أحرف GACتوصي "

، GACال أتذكر أي شخص ھنا في  --د قد أكون مخطئا، لكني ال أعتق --ألنني ال  .عند ذلك

یدعم استخدام رموز المكونة من ثالثة أحرف كنطاقات علیا، فربما ینبغي أن تكون مشورتنا 

 .األخیرة أن ھذا الموضوع غیر قابل للنقاش أصال

 .وأنا مستعد لتقبل تصحیحاتكم، سیدي الرئیس

 

حیث أن الحكومة ھناك  --مشاركة عن بعد من إستونیا  أعتقد أنھ كانت لدینا .شكًرا، سوازیالند  :الرئیس شنایدر

 .ترغب في استخدام ھذا الرمز
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في ) ب(یجب أن تجرى مناقشات حول ھذا، و) أ(أعتقد أن العناصر التي نحاول ذكرھا ھي 

 .الوقت الحاضر على األقل، ودون اإلخالل بما قد ینتج عن المناقشات، ینبغي أال ترفع الحمایة

ھل فھمت قصدك بشكل  --ھل فھمت  التي نحاول ذكرھا في ھذه المشورة؟ ھل ھذه ھي النقط

 صحیح؟

في الوقت  --یجب أن تجرى مناقشات حول ھذا قبل اتخاذ أي قرار ویجب أن ) أ( .أكرر

ودون اإلخالل بما قد ینتج عن المناقشات، ینبغي أال ترفع  --الحاضر على األقل، حتى 

 .الحمایة

 تعتقدون أنھا منطقیة ویجب أن تكون في المشورة؟ھل ھذه ھي العناصر التي 

 ھل ھناك أیة اعتراضات على ھذین العنصرین؟

یعكس ھذین العنصرین، ونحث  --إذا كنتم موافقین على ذلك، فسنحاول صیاغة نص یعكسھ 

إسبانیا ومن یرید المساعدة على التوصل إلى أساس منطقي یشمل العناصر التي قمنا بحذفھا من 

 .ة السابقة إن كان ذلك من الالزمنص المشور

إذن بقي لنا عنصر واحد آخر سننصرف بعده لتناول طعام الغداء، على أمل االستراحة  .حسًنا

قلیال ثم العودة بنشاط لمتابعة أعمالنا، وھذا العنصر ھو حمایة أسماء المنظمات الحكومیة 

 .شكًرا .الدولیة ومختصراتھا

 توم؟

 

توصي ) أ( :أنھا GACتعلن  .حمایة أسماء المنظمات الحكومیة الدولیة ومختصراتھا" .شكًرا  :توم دیل

بنشاط، في مسألة حمایة المنظمات الحكومیة  GNSOو  GACالمجلس بمشاركة كل من 

في ھذا الموضوع، مع  GACومشورة  GNSOالدولیة في محاولة لتسویة الخالفات بین 

. ابتداءا من بیان تورونتو GACم إدراجھا في مشورة بقائھ مستعدا لالستجابة للمخاوف التي ت

توصي المجلس، وذلك مع مراعاة عدد األفراد الذین انضموا كل من مجلس اإلدارة ) ب(

، بإشراك المنظمات ICANNھذه المسألة ألول مرة لمجتمع  GACمنذ قدمت  GNSOو

االقتضاء، باعتبار  عند) GNSOسواء داخل المجلس أو مع (الحكومیة الدولیة في مناقشاتھ 
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المنظمات الحكومیة الدولیة، أقدر على التعلیق على توافق أي مقترح مع وضعھا الفرید، 

كمؤسسات غیر تجاریة، وممولة من القطاع العام ووضعت من حكومة خاضعة للقانون 

 ."الدولي

 

 ممثل إیران؟ .التعلیقات .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

، یعني أن المجلس قد GACاألول، الذي یطلب فیھ من المجلس التعامل مع یبدو أن الجزء  : ممثل إیران

  .رفض بالفعل مشورتنا، وأننا نرید منھم العودة إلینا

لماذا نذكر  ھل ذلك من واجبنا؟ ؟GNSOالمجلس بمشاركة  GACثم ما ھي قضیة إیصاء 

إذن  .بناھذا لیس من واج ؟GNSOأن من الواجب علینا أن نطلب من المجلس أن یشارك 

 .شكًرا .یجب إعادة صیاغة النص بأكملھ

 

 .شكًرا لك ممثل إیران    :الرئیس شنایدر

 .أعتقد أن المجلس لم یرفض المشورة، لكن ھذا األمر أمر مؤقت وغیر نھائي فھو خفي

لیست جدیدة أو ھي عبارة عن تكرار للمشورة الماضیة بكلمات  --ولكن قد تكون ھناك عناصر 

  .یكون مربكامختلفة مما قد 

 ممثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، ھل ترید الرد على األسئلة التي طرحھا ممثل إیران؟

 

بل یوجد  .GACأردت فقط أن أردد ما قلتھ، وھو أن المجلس لم یرفض رسمیا مشورة  .أجل  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

لقد وضعت ھذا الجزء من المشورة  .GACومشورة  GNSOھناك فقط صراع معلق بین 

لیعكس المحادثات التي أجریناھا خالل األسبوع الماضي حیث كان علینا التعامل مع مجلس 

وجدنا أننا قد أجرینا مناقشات أكثر إنتاجیة لم یسبق لھا  .بشأن ھذه المسألة GNSOاإلدارة و

د أنھ من المھم جدا تعرف مثیل في ھذه المسألة على مدى السنوات األربع الماضیة، ونعتق
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GAC  ھذا وتقدم المشورة للمجلس في االستمرار على نفس السیاق، وھذا ھو السبب الذي

إنھا مجموعة  .كل ھذه المشورات في نص البیان --یجعلني أعتقد أنھ من المھم جدا أن تبقى 

 .شكًرا .متكاملة

 

 .السابق في الواقع، كنت خلطت ھذا مع النص .شكًرا    :الرئیس شنایدر

لھذا یجب أن یكون ھذا بقیادة المجلس، ھذه  --ھو المشاركة  1فكرة الجزء  --ھذا في الواقع 

 --وبصراحة، كان  .وھذا إشارة إلى المجموعة الصغیرة، على ما أعتقد .المجموعة الصغیرة

في كنت أنا الذي قمت بالخطوات األولیة لجمع وانتقال ھذه المجموعة، وھناك توقع أعرب عنھ 

ھذا البیان وھو أن مجلس اإلدارة سوف یستمر في قیادة ھذا األمر، وھي مشورة یمكننا تقدیمھا 

  .GACو GNSOللمجلس وھي مشاركة المجتمع، أي كل من 

وھي في األساس تفسیر  .تقول أنھ كانت ھناك بعض التغییرات في أفراد المناقشة 2والنقطة 

 ھل ھذا مناسب ھنا، أم ال؟ ما رأیك؟ --ذن ماذا إ .إعطاء بعض المعلومات األساسیة -- لـ

 .المملكة المتحدة

 

حسنا، أود أن أقترح فقط أنھ، بما أن ھناك عملیة جاریة، فیجب أن تركز المشورة على  .شكًرا  :ممثل المملكة المتحدة

  --متابعة ھذع العملیة بدل 

، لكن في الواقع، أظن أنھ "ذلك لم تفعلوا''یبدو من خالل المشورة الحالیة أننا نقول للمجلس، 

 --" GACبمتابعة القضیة بإلحاح مع " .من العدل االعتراف بأنھ كانت ھناك تفاعالت إیجابیة

 .شكًرا .والباقي على طول تلك الخطوط --" GNSOو"

 

 ھل ھذا صحیح؟ .إذن سیكون ذلك تعدیال طفیفا على الفقرة األولى  :الرئیس شنایدر

 التنمیة اإلقتصادیة؟ممثل منظمة التعاون و
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 .شكًرا لك یا ممثل المملكة المتحدة  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

كان ھناك تحول في االستراتیجیة بشأن  --كانت ھناك  --أوال وقبل كل شيء، أعتقد أن ھناك 

ھذه القضیة التي یبدو أنھا بدأت تعطي ثمارھا، وھذا مما یحثنا على االستمرار على ھذا 

المنوال بدال من المسار الذي كنا علیھ سابقا، ألنھ لم یكن ھناك في الواقع أي تقدم ملموس في 

كان توماس حاضرا في ھذا االجتماع، ویمكنك  --ھذه القضیة لمدة عامین تقریبا، ووجدنا 

مباشرة في ھذا على وجھ  GNSOأن إشراك  --التعلیق على ھذا، إذا رأیت ذلك مناسبا 

كان ذلك عنصرا  --لیست عضوا رسمیا في المجموعة الصغیرة  GNSOن أل --الخصوص 

 .ھاما في نجاح تلك االجتماعات

 

  .مالحظة واحدة فقط .علینا أن نتوقف ھنا .شكًرا    :الرئیس شنایدر

كان ھناك بعض التقدم، كما ذكرتم، في اجتماع منظمة التعاون والتنمیة، العام الماضي، ولكن 

 .لتفاصیللنتجنب الدخول في ا

في  GNSOفقد تم تضمین  --وأعتقد أن ھذا نقطة معقولة  --أعتقد أن ما نحاول أن نقولھ ھنا 

ھذه المجموعة بناءا على طلبي، األمر الذي لم یكن من قبل، ونرید أن نبني على ھذا، وأن 

 .تكون مناقشاتنا شاملة

ره، وتكون الرسالة أساسا نختصر ھذا في جوھ --نعم  --وأتساءل عما إذا كان من الممكن أن 

ھي، أننا بحاجة للحفاظ على مشاركة الجمیع بنشاط في ھذه المجموعة الصغیرة وتسریع العمل 

 .واالستمرار فیھ وعدم االستسالم، وما إلى ذلك

وبعد ذلك سأحاول إعادة صیاغتھ معكم، مع بعضكم  ھل توافقون على ھذه الرسالة؟ --یمكننا 

  .خالل استراحة الغداء

 ھل توجد أیة اعتراضات؟ ل تتفقون معي؟ھ

  .شكًرا .حسًنا
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لدینا الكثیر من األشیاء التي نرید قولھا، ولكن علینا أن  .ھذا لیس باألمر السھل على الجمیع

نحاول تشكیل ھذا بطریقة أو بأخرى، ولذلك فعندما أجبركم على التوقف أحیانا، فھدفي ھو 

 .لكم شكًرا جزیًال .االنتھاء إلى نتیجة فقط

ما یمكننا القیام بھ، لدینا جلسة لردود الفعل على ھذا االجتماع، والبدء في  .اآلن، سؤال واحد

البیان ثم ننظر كم بقي لنا من  --نستطیع إكمال  .األمر یعود إلیك .التحضیر لالجتماع المقبل

ع المقبل، أي في مناقشة التحضیر لالجتما --الوقت لتلك المناقشة، ألنھ إذا شرعنا في ھذا 

 .وأعتقد أن الشيء األكثر إلحاحا ھو البیان

آنا، لمعلوماتك، ھل أنت موافقة  أن نغیر الترتیب؟ --أرى الناس یومئون  --ھل توافقون على 

  .ألن آنا ھي من سیترأس ھذه الجلسة على ھذا أیضا؟

الوقت كم من  --، بالضبط، ومن ثم نرى إلى أي مدى 13:30سنبدأ مع البیان في الساعة 

في التحضیر  --على  03:00نقضي ما تبقى، أي حتى الساعة  --سنستھلك، وبعد ذلك 

 .لالجتماع المقبل

بالضبط إن  01:30إذن أرجو منكم الحضور على الساعة  .شكًرا جزیًال لكم .اتفقنا .حسًنا

 .شكًرا أمكن، حسنا؟

 

 

 

 ]استراحة الغداء [ 
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ونحن نعمل على ذلك بأسرع ما یمكن لكن  .فقط، ال نزال نتوصل بأجزاء من النص لمعلوماتكم  :الرئیس شنایدر

 .أما األكبر منھا، فھي مھمة الناس اآلخرین .ال یمكننا إال صنع معجزات صغیرة

 .تفضلوا بالجلوس رجاًء

شكرا جزیال ألولئك الذین عملوا بجد خالل وقت  .نحن على وشك البدء من جدید .شكًرا .حسًنا

 .ء لمساعدتنا في نص جدیدالغدا

 .مالحظتان

  أوال وقبل كل شيء، ھل ما زلنا نرید أن نصدر بیانا الیوم؟ 

 

 .)خارج المیكروفون(  :متحدث غیر معروف

 

 ھل ھناك أي اعتراض؟   :الرئیس شنایدر

 

 .)خارج المیكروفون(  :متحدث غیر معروف

 

 .التأكد من أننا جمیعا في نفس الخط فیما یتعلق باألساسیات بما أننا بحاجة إلى --إذن  .حسًنا :الرئیس شنایدر

خالل المكالمة التي ناقشنا فیھا جدول األعمال، نصحتكم بأال تحجزوا رحالت عودتكم لمساء 

أنا  .یوم الخمیس ولكن لیوم الجمعة ألننا إن لم نكمل فسیكون لدینا خیار للمواصلة ھذه اللیلة

 .لكلست متأكًدا إن كنتم تریدون ذ

  ؟3:00فالھدف إذن ھو إنھاء البیان الساعة 

 

 .)خارج المیكروفون(  :متحدث غیر معروف
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ھذا یعني أننا جمیعا بحاجة إلى أن نركز جیدا على الجوھر، من جھة، وقد تكون  --إذن  .حسًنا :الرئیس شنایدر

امل معھا إما في ھناك بعض القضایا المھمة ربما ولكنھا لیست مستعجلة كثیرا لذلك یمكننا التع

 .االجتماع المقبل أو عبر رسالة تتضمن نصیحة نبدأ في صیاغتھا بعد ھذا االجتماع فورا

سیعمل إن توصلنا لتوافق في اآلراء بشأن الرسالة األساسیة بحیث  --ویعمل ھذا األمر األخیر 

  .أما إذا أثارت الجدل، فسنضطر إلى تأجیل ذلك لحیدر أباد .تتم صیاغتھا بعنایة

لذا یرجى أن تتذكروا األمور التي تودون أن یتضمنھا البیان اآلن، والتي یجب أن تعطى لھا 

األولویة، وأود أن نخصص أكبر حیز من الوقت لھذه األمور، أما التي نختلف فیھا فسنضطر 

إلى تأجیلھا لوقت الحق، أي أنھا ستكون ذات أولویة ثانویة اآلن، كما أن ما ترون إمكانیة 

  .ھ في حیدر أباد ھو ذو أولویة ثانویةمناقشت

 ھل تظنون أن ھذه اإلجراءات أساسا معقولة في ظل الظروف الراھنة؟

 .ال سویسرا، أي اعتراض؟

 .نعم، كافوس

 

 .، ولكن علینا ان نفعل شیئا بشكل صحیح1:00، ال اعتراض على 3:00ال اعتراض على   :ممثل إیران

أنا  .فجمیع الدول اإلسالمیة معنیة باألمر .ولیس واحدة فقط .ولةد 56النقطة التي أثرناھا تھم 

  .ولذا فإّن ھذا األمر مھم .ال أتكلم نیابة عنھم لكنھم لیسوا ھنا لكنھم قلقون حول ذلك

وضحت  .لم نتحدث عن االتفاق، وكیف ینبغي تبنیھ .السابقة GACاقرؤوا نصیحة 

ICANN وھذا األمر غیر صحیح .ني تمام االتفاقأنھ إذا أرسلت رسالة ولم یصل أي رد یع. 

 .لم نتكلم عن ذلك في سنغافورة أو دبلن أو مراكش --نحن  .نحن لم تطرق لذلك .ھذا كل شيء

ینبغي تنبیھ الحكومات ذات  .مخاوف الحكومة ذات الصلة"لدي رسالة تتكون من ثالثة سطور 

  ."الصلة على النحو المطلوب 

فھم یفسرون ذلك بشكل مختلف تحت ضغط  .لذلك ICANNفسیر فالطریقة ھي كیفیة ت --إذن 

 .شكًرا .معین، لذا یرجى التكرم تصحیح ذلك
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تم  --سوف نبحث في ھذا وھو متضمن  .أعتقد اننا نتفق معك تماما .شكًرا لك ممثل إیران  :الرئیس شنایدر

 .وسوف نصل إلى ھناك .تضمین اقتراحكم في النص الذي سوف نرى على الشاشة

 .ذلك لدینا فھم أساسي حول االفتراضات األساسیة والرؤیة المشتركة التي نعمل علیھا ھنال

 .لذلك دعونا نتفحص ذلك .حسًنا

ولن نتفحص العناصر التي اتفقنا علیھا، لذلك دعونا نحاول تفحص كل نص جدید ونحاول 

 .شكًرا .المضي قدما بالطریقة األمثل وفقا للظروف

 .انیةإذن، توم، القراءة الث

 

  .شكًرا     :توم دیل

 .لم تطرأ تغییرات كبیرة على المقدمة

 .GNSOلكن طرأت بعض التغییرات الطفیفة على االجتماع مع 

أضفت التعدیالت التي اقترحھا األعضاء في تلك الجلسة، ولذا سأتوقف  --كانت ھناك بعض 

  .ھناك

 .شكًرا ممثل المملكة المتحدة؟

 

  .توم .شكًرا   :ةممثل المملكة المتحد

، ینبغي لنا أن نصوغھا بصیغة الجمع، GNSOبالنسبة للنقطة الثالثة حول  .تعدیل طفیف فقط

ألن المنظمات الحكومیة الدولیة والصلیب األحمر قضیتان منفصلتان، كما أشار توماس، 

 .الرئیس
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للتأكید على  --في السطر األول، وبعد ذلك سوف " الحمایات"لذلك یجب علینا أن نغیر إلى 

 ."من أجل"كلمة " الھالل األحمر/الصلیب األحمر"نوع االنفصال، إن أردتم أن نضیف قبل 

  ."الھالل األحمر/ومن أجل الحركات الحالیة للصلیب األحمر" --" من أجل"لذلك 

 .شكًرا .إمھ تعدیل طفیف، ولكن وراءه ھدف

 

 .فھذا یوضح الوضع .لكأعتقد بأنھ یمكننا قبول ذ .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 ھل یمكننا أن ننتقل؟

  --بعد، ولكني أعتقد أننا على ثقة  SSACلم یتم تحدیث االجتماع مع 

 

  .ال بأس    :توم دیل

 

 .ال بأس بھ -ھو  -األمانة حول أن ذلك التقریر الواقعي حول ما ناقشناه  -- :الرئیس شنایدر

 .ھناك أمر واحد ناقص

 .حسًنا

 

  --حول  BGRIھناك تغییر طفیف على النص في  كان    : توم دیل

ولكن أیا كان ذلك، فھو على الشاشة،  .كان ثائرا قلیال --لقد كان ھنا  .عذًرا .أنا أحاول أن أتذكره

 ...لذلك

 .، كما أعتقد، إذن فقد تم حذفھاGACحول مشورة  ACIGتم حذف اإلشارة إلى تقریر  .عذًرا

 .سنواصلإذا لم تكن ھناك أیة تعلیقات، ف

 .نعم، باراغواي
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  .الرئیس شكرا سیدي    :ممثل باراغواي

، ھل من الممكن أن یشمل ذلك، سیدي الرئیس، قضایا SSACوبالعودة قلیال إلى لقائنا مع 

IPv6  وIPv4  فیما یتعلق بقرارNATلنكون أكثر تحدیدا؟ ، 

 

دعونا نحاول إیجاد وسیلة  --عتقد أن ھذا األمر ھل یمكننا حل ھذه المسألة فیما بعد، ألنني ال أ  :الرئیس شنایدر

 --ما ثم نقدم تقریرا واقعیا ألنني أعتقد أننا بحاجة إلى بعض الوقت لـ، لنقل، القضایا السیاسیة 

 .شكًرا .والتركیزعلى المشورة، إال إذا كانت أخطاء واقعیة سھلة --نعم 

 

وتم اختصارھا  .كل من تقاریر مجموعة العمل لقد طرأت بعض التحدیثات الطفیفة على .شكًرا  :توم دیل

كما ُأدرج التقریر الصادر عن مجموعة العمل الخاصة بالسالمة العامة،  .في بعض الحاالت

 ... لذلك

 .نعم، ممثل األرجنتین

 

لقد  .NomComكان ھناك شك في نص مجموعة عمل لجنة الترشیح  .شكًرا لك، توماس  :ممثل األرجنتین

وص وتم االتفاق على العمل على المعاییر العامة، ولیس على معیار المجلس راجعت النص

 .فقط

 .لذلك فاالقتراح ھو أن یظل النص كما ھو ما لم نحصل على تعلیقات أخرى

 

 ھل علینا حقا مناقشة ھذا بالنظر إلى القضایا األخرى؟    :الرئیس شنایدر

 

  --أنا  .إنھ موجود في النصوص    :ممثل األرجنتین
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وإال سیكون لدینا عمل ھذه  ھل یمكننا ترك ھذه المسألة على حالھا؟ .أشكرك على ھذا التوضیح : الرئیس شنایدر

 .ولكن الدنمارك .اللیلة

 

  .حسنا، لقد قمنا بمحاولة مختلفة إلقناع رئیس مجموعة العمل بتعدیل طفیف ولكنھ رفض ذلك  :ممثل الدانمرك

كان ھناك اتفاق على أن " :فنود حذف الكلمات التالیة إذا كان ذلك التعدیل غیر مقبول،

BG" -- إذن سحذف  ."سوف تطور مجموعة العمل"أول جزء منھ، لذا علینا أن نبدأ بـ

 .ألنھ لم یكن ھناك أي اتفاق" االتفاق"

 

 ."سوف تطور مجموعة العمل مسودة المعاییر"لذلك فاقتراحكم ھو قول  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 

 .نعم سیدي    :انمركممثل الد

 

 .حسًنا .إن ھذا یمثل تقدما .شكًرا جزیًال لكم ھل یمكننا أن نقبل ھذا؟ .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 .استمر .شكًرا

 

 .المملكة المتحدة     :توم دیل

 

 ھل یتعلق األمر بھذا، المملكة المتحدة؟    :الرئیس شنایدر
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 .العامة كان بخصوص نص السالمة  : ممثل المملكة المتحدة

 

 --ما ھو  .حسًنا    :الرئیس شنایدر

 

أنا أدرك االرتباك الذي حصل نوعا ما على مدى الشھرین الماضیین  .انھ قصیر جدا بالفعل  :ممثل المملكة المتحدة

الفقرة المتعلقة "حول دور مجموعة عمل السالمة العامة، لذلك أود فقط أن أقترح حذف 

تواصل مجموعة "وبعد ذلك نحصل على" IP WHOISبـالرئیسیة والقسم المتعلق  DNSبـ

 .ثم ُیسرد العمل" المساھمة في السبل، بما في ذلك، العمل

 

  إذن اقتراحكم ھو حذف ما أشار إلیھ توم اآلن؟    :الرئیس شنایدر

 .دعونا نحذفھا بھا .حسًنا ال؟ ھل ھناك من مشاكل؟ ھل یمكننا قبول ذلك؟

 ممثل إیران؟

 

 .شكًرا إذا قمتم بحذف ذلك، أیة سبل؟ أي مسار؟    :ممثل إیران

 

المساھمة في المناقشات الجاریة بشأن " --" بما في ذلك"ربما نجد كلمة أفضل، ألن عبارة   :الرئیس شنایدر

  --" قضایا من بینھا

  .ال تغیر أي شيء في الجوھر

 

  .مسارات العمل   :أولوف نوردلینغ
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، ومن ثم تم "للمساھمة في مسارات العمل، بما في ذلك"یمكن أن نقول  .ملمسارات الع .أجل :الرئیس شنایدر

  ھل یمكننا التعایش مع ھذا األمر؟ ھل تتفقون معي؟ سردھا؟

  .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم

  أي اعتراضات على ما سیظھر على الشاشة؟

 .یجب أن نستمر .شكًرا جزیًال لكم .حسًنا

 

للحصول على العضویة الرسمیة لمسار  GACالدول التي رشحتھم  -- لدینا .مجرد مالحظة : توم دیل

ھناك تعلیق من  .وھذا تغییر كبیر .تمت اإلشارة لھا على النحو المطلوب CCWGللـ 2عمل 

 .كندا

 

فھذا باعتبار أن ھذه البلدان سوف تكون متاحة  --شكرا لكم  --كندا، قبل أن أعطي لكم الكلمة  : الرئیس شنایدر

والمراقبین، فیما یخص نقل الرسائل وغیرھا، والبقاء على اتصال  GACعضاء لجمیع أ

یسمح  .وتقدیم التقاریر، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، تذكروا أن ھؤالء لیسوا سوى أعضاء

وكل مراقب أن یكون مشاركا ویشارك، إلسماع صوتھ، حتى أن ھذا  GACلكل عضو من 

 .ھو االتفاق

 .ممثل كندا، تفضل

 

یتعلق تعلیقي في الواقع بالقسم السابق المتعلق باألمانة المستقلة  .شكرًا جزیالً لك سیدي الرئیس  :ممثل كندا

 .شكًرا .حیث أننا قد اقترحنا فقط بعض اإلضافات الطفیفة جدا آخر مرة، ولم تطبق

 

 .شكًرا .لقد فاتنا ذلك ھل یمكنك أن تقرأ ھذا مرة أخرى؟ .شكًرا  :الرئیس شنایدر
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رأیھا على أن أمانة مستدیمة ومستقلة وخاضعة  GACأكدت "إذن كان ذلك  .بالتأكید  :ممثل كندا

 .شكًرا .، إلى آخره"للمساءلة، وشفافة

 .شكًرا ."وشفافة"

 

 ھل ھذا كل شيء، كندا؟   : الرئیس شنایدر

 .شكًرا .حسًنا

 --اآلن نصل إلى 

 

  .عذًرا .أجل     :توم دیل

 

 . أجل   :یدرالرئیس شنا

 

  ".قضایا أخرى"ھناك نص جدید ھنا في قسم  .عذًرا    :توم دیل

، والتي تحتوي على ما ترونھ "المجتمعیة gTLDطلبات "قدمت المملكة المتحدة نصا معنونا بـ

في مراكش حول العدید من المشاكل التي یواجھھا مقدمو  GACعقب مناقشة " :على الشاشة

الحالیة، وقد لوحظ إجراء مراجعة تجربة طلبات  gTLDولة المجتمعیة في ج gTLDطلبات 

gTLD  ومن المقرر  .من قبل مجلس أوروبا) ومدعمة/مسھلة(ھذه من قبل خبیرین مستقلین

بھدف خدمتھا كمدخل إلى جھود  GACأن نتائج ھذه المراجعة سترد في االجتماع المقبل للـ

ك العملیة الجدیدة لوضع سیاسات اإلجراءات المجتمع الحالیة حول الحقول الجدیدة، بما في ذل

 ."gTLD الالحقة للـ
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وقد أشیر إلى ھذا من قبل المملكة المتحدة عبر البرید اإللكتروني  .ناقشنا ھذا من قبل .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .القراءة األولى --قبل أن 

 .اعات من قبلانھا معلومة حول أمر تم التطرق إلیھ شفویا في االجتم .ھذه لیست مشورة

  --ال أرى  ھل ھناك أیة إشكالیة؟

 .المملكة المتحدة

 

 ."مسھلة"وأنا أفضل " مدعمة"و" مسھلة"لدي المرادفین  .إنھا مشكلة خلقتھا .عذًرا .نعم  :ممثل المملكة المتحدة

 

  .وأعتقد أننا یمكن أن نقبل ذلك، إذا كان ذلك ھو المشكلة الوحیدة   : الرئیس شنایدر

 ان؟ممثل إیر

 

وبخصوص حمایة المنظمات الحكومیة الدولیة، في السطر األول، ھل نضمن الحمایة أو   :ممثل إیران

  نطلبھا؟

تستمر  GAC"نحن لسنا كیانا یمكنھ ضمان ذلك، لذلك ربما یمكننا القول أن  .نحن ال نضمن

  ."في االلتزام بطلب الحمایة

 .شكًرا

 

  حسنًا؟ ؟"تزمة بحمایة أسماء المنظمات الحكومیة الدولیة والمختصراتمل"لماذا ال نقول فقط   :الرئیس شنایدر

 --دعونا نحاول تبسیطھا  .منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة جیدة
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 -ما " الحمایات"     :توم دیل

 

 ؟"لـ"أو " من" -" حمایة لـ" -" الحمایة"أو  -" إلى الحمایات" : الرئیس شنایدر

 

 ."لـ"     :توم دیل

 

  .أنت اإلنجلیزي ھنا .حسًنا ؟"لـ"   : ئیس شنایدرالر

 ھل من تعلیقات أخرى؟ .حسًنا

 والبقیة كما كانت من قبل؟ .ربما یمكنك مساعدتھم ما ھو الجدید؟

 

 .نعم، ھذا صحیح     :توم دیل

 

لقد  .ألولىھذه فقرة جدیدة أخرى صدرت عن المملكة المتحدة قبل القراءة ا .وقد اتفقنا على ذلك  :الرئیس شنایدر

  .ناقشنا أن ھذا سیكون متضمنا

 

  ھل تود مني قراءتھا؟    :توم دیل

 

 .من فضلك .أجل   :الرئیس شنایدر
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تجري المزید من المشاورات مع المجلس من أجل حل  GNSOأن  GACأشارت "تقول،  : توم دیل

ایة التي طال أمدھا حول أن الحم GACومشورة  GNSOالخالفات المتبقیة حول توصیات 

المؤقتة الحالیة لتسمیات ومعرفات الصلیب األحمر والھالل األحمر والكریستالة الحمراء یجب 

المجلس  GACوقد حثت  .أن تصبح دائمة وفقا ألسس قانونیة وسیاسة واضحة لھذه الحمایة

 ".للتوصل الى حل في أقرب وقت ممكن

 

 .ومع اآلخرین GNSOوھذا یعكس أیضا مباحثاتنا مع  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 ھل تتفقون معي؟

 .أجل نیوزیالندا؛ صحیح؟

 

 .لقد فھمت ھذه المرة    :ممثل نیوزیلندا

 .الھالل األحمر في العنوان .نعم، في الواقع، ھذا بالضبط ما كنت أرید أن أسأل عنھ --فقط 

 .شكًرا

 

 .مشورةنحن اآلن في الجزء الخاص بال ھل یمكننا أن نواصل؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 .حسًنا

 

 .GACمساء الخیر،  .شكًرا لك، توماس    : توم دیل

والكثیر منھا  .لقد حاولت إجراء التغییرات التي اقترحھا األعضاء مباشرة قبل نھایة االستراحة

 .كانت موجھة لمحاولة اختصار النص السابق، ولذا فإنني سأقرؤھا اآلن فقط
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الجدیدة األخرى  gTLDsویر سیاسات إطالق المجلس أوال بأن نقطة انطالق تط GACتنصح 

الجدیدة وتحدد  gTLDیجب أن تأخذ في اإلعتبار نتائج جمیع التقییمات ذات الصلة في دورة 

یمكن ) أ .وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یعالج ما یلي .الجوانب والعناصر التي تحتاج إلى تعدیل

 .یة التشغیل البیني واألمن واالستقرار والمرونةتلبیة الحد األدنى من المتطلبات فیما یتعلق بقابل

یتم إجراء تحلیل موضوعي ومستقل للتكالیف والفوائد مسبقا، باالعتماد على الخبرة ونتائج ) ب

وجود سیاسة متفق علیھا وإطار إداري معتمد من قبل جمیع أصحاب ) ثم، ج .الجولة األخیرة

حة للمجلس لضمان اتباع نھج شامل ومدروس وینبغي استخدام جمیع التدابیر المتا .المصلحة

یعزز إطالق الحقول الجدیدة ویتم بطریقة منطقیة متتابعة ومنسقة ولیس من خالل جھود متوازیة 

 .أو أطر زمنیة اعتباطیة قد ال تتفق معھا جمیع المصالح ذات الصلة/و متادخلة و

 

 .ھذا اآلن أقصر من النص السابق إلى حد ما    :الرئیس شنایدر

 .إیران

 

 ؟"الحد األدنى من متطلبات قابلیة التشغیل المتبادل"السید الرئیس، لماذا نقول  : ممثل إیران

 

 ."الحد األدنى"لذلك اقتراحك ھو حذف عبارة     :الرئیس شنایدر

 

 .نعم    :ممثل إیران

 

دعونا نحذف تلك  .ناحس --لكنھ سیصبح أكثر  .ھذا لن یغیر العالم أي اعتراض؟ --أعتقد  :الرئیس شنایدر

 .الكلمة

 أیة اقتراحات أخرى؟

 .نیوزیلندا
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 .نعم، شكًرا    :ممثل نیوزیلندا

فقط  .حیث نتحدث عن أطر زمنیة اعتباطیة 2مجرد سؤال حول الصیغة الموجودة في الفقرة 

احتراما للمجتمعات األخرى التي قد تجد أن تلك األطر الزمنیة مناسبة، ھل یمكننا أن نقول فقط 

 .شكًرا ؟"جھود متادخلة قد ال یتم االتفاق علیھا"

 

 .أعتقد أن ذلك مقبول   : الرئیس شنایدر

 .إذن سنحذف ذلك الجزء

 .نعم، ممثل إسبانیا .حسًنا

 

لقد كانت لدینا مشاكل مع أطر زمنیة غیر مناسبة  ھل نستبعد اإلشارة إلى األطر الزمنیة؟  :ممثل إسبانیا

ت الكلمة المناسبة، ولكن البد من وجود كلمة أخرى باللغة لیس" اعتباطیة"ربما  .بالمرة

 .اإلنجلیزیة للتعبیر عن ذلك

 

ما في األمر أننا مررنا بأمور حول التسلسل المنطقي أعاله، ولكن إذا كان اإلطار الزمني  .أجل  :الرئیس شنایدر

ھل ھذا  --ما غیر ھا ھذا ما تجده رب فقط؟" اعتباطیة"مھما، نیوزیلندا، فھل یمكننا حذف كلمة 

لذلك لنحذف كلمة  .إذن األطر الزمنیة التي لم یتم االتفاق علیھا ھولیست ما نریده ربما مناسب؟

 ھل تتفقون معي؟ .، والتي یظھر أنھا شدیدة اللھجة ربما"اعتباطیة"

 .یبدو مقبوال لكم --ھذا یبدو  .حسًنا

 .ل علیھ في الواقعاألساس المنطقي قصیر اآلن إلى حد ما ولذا یمكننا الحصو

 

 .سأقرؤه     :توم دیل
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 .في عجالة    :الرئیس شنایدر

 

األساس المنطقي، أوال، ال یوجد حالیا أي سبب في السیاسة العامة یمنع  .قراءة مباشرة  :توم دیل

في المقابل توجد أسباب ساریة  .الجدیدة من السیر كمبدأ عام gTLDsاإلطالقات القادمة لـ

سة العامة لتطبیق مجموعة من المتطلبات في مراحل التطبیق وما بعد المفعول في السیا

وذلك  ICANNأن ھذه الشروط تنبع جزئیا على األقل من التزامات  GACتعتقد  .التفویض

فیما یتعلق بالمصلحة العامة العالمیة على النحو الوارد في المواد الحالیة والمقترحة في نطام 

 .تأسیس الشركة والنظام الداخلي

البیانات غیر متوفرة حالیا للسماح بتقییم سلیم،  :والعنصر الثاني من األساس المنطقي یقول

سبیل المثال،  --بعض البیانات الھامة، على  .سواء الكمي أوالنوعي، في الدورة التي تختتم اآلن

أن ھذه إن عملیة منطقیة وفعالة تعني  .لم یتم جمعھا بعد -فیما یتعلق بسالمة وأمن المستھلك 

 .البیانات یجب أن یتم جمعھا قبل أن تتقدم عملیات وضع السیاسات كثیرا

 

ھل یمكن أن نحصل على ھذا  ھل تتفقون معي؟ .أعتقد أن ھذا واضح وموجز إلى حد ما  :الرئیس شنایدر

 األساس المنطقي؟

 .نعم، ممثل إیران، تفضل

 

لم أجد ذلك، ولكن  .ن ھناك ما یتسق مع المشورةقرأت للتو األساس المنطقي ألرى ما إذا كا  :ممثل إیران

 .أترك األمر لك

 

 .أعتقد أن ھذا ما أرى، ولكن ربما أنا متعب جدا بعد كل ھذه األیام  :الرئیس شنایدر

 أي اعتراض على ھذا النص من األساس المنطقي؟
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د أن ھذا متناسق إذن أعتق .عندما نقول أنھ ال یوجد سبب من حیث المبدأ لعدم الموافقة، ولكن

 .أوال نحن بحاجة للقیام بالتحلیل، وبعد ذلك یجب علینا االستمرار .مع ما تبقى

 .دعنا ننتقل إلى الجزء الموالي، إن لم یكن ھناك أي اعتراض .حسًنا

 

 :تنص قضایا اعتماد خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة على ما یلي     :توم دیل

ن التوصیات التي وضعتھا مجموعة عمل أ ICANNعلى مجلس  GACتشیر 

PDP GNSO  بخصوص قضایا اعتماد خدمات الوكیل المعتمد والخصوصیة تثیر قضایا

 .PPSAIفي تعلیقاتھا على التقریر األولي للـ GACالسیاسة العامة المھمة، التي أبرزتھا 

 .GACف ینبغي للمجلس أن یضمن استمرار الحوار حول سبل بناءة وفعالة للنظر في مخاو

، ینبغي أن یوجھ فریق مراجعة التنفیذ PPSAIفي حالة اتفق المجلس على اعتماد توصیات 

 .خالل مرحلة التنفیذ إلى أقصى حد ممكن GACلضمان النظر بفعالیة في مخاوف 

ضروریة خالل وضع خطة التنفیذ المقترحة، بما  GACوینبغي اعتبار مدخالت وردود فعل 

 .ل السالمة العامة في فریق توصیات التنفیذفي ذلك مشاركة مجموعة عم

 GNSOوإن حدث، أثناء مناقشات التنفیذ، أن برزت قضایا السیاسة، فیجب إحالتھم إلى 

 .لمداوالت مستقبلیة حول التحسینات المحتملة العتماد خدمات الوكیل والخصوصیة

 

 .إیران    :الرئیس شنایدر

 

أنا ال أحبذ  ."قدر اإلمكان"نعم، في نھایتھا، في مكان ما أرى عبارة في الفقرة السابقة من ھذا،  : ممثل إیران

ھذا دائما یتعرض  .أو عملیا" إلى أقصى حد ممكن" .الجزء األخیر .االحتفاظ بتلك العبارة

 .لذلك أحبذ حذف ذلك الجزء من فضلك .للحكم من قبل شخص ما
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النظر فیھا بفعالیة "حتى  .ل النص أقوى في الواقعأعتقد أن ھذا سیجع. شكًرا لك ممثل إیران  :الرئیس شنایدر

الناس  .لیس ھناك اعتراض ھل یمكن أن نوافق على اقتراح ایران؟ .نقطة" في مرحلة التنفیذ،

 . شكًرا .یومؤون

 .أمر آخر، إیران

 

 أو أنھ یجب ؟GNSOعندما نقول إحالة القضیة، نشیر فقط إلى  .الفقرة األخیرة، من فضلكم  :ممثل إیران

الشخص  من؟ .ھذا ھو سؤالي، ھذا ھو لعمل شيء ما؟ GACالتشاور مع  GNSOعلى 

 GNSOإحالتھا إلى  .فقط GNSOالذي أعد ھذا ینبغي أن یفسر لماذا اقتصر على 

 .في مكان ما ھناك GACینبغي أن نضیف  .GACلمداوالت مستقبلیة بالتشاور مع 

 

 .أعتقد أن ذلك أفضل   : الرئیس شنایدر

 .ھذا ھو اقتراحي، ولكنكم أنتم أصحاب اللغة .ربما" التمداو"بعد 

 ."GACمداوالت بالتشاور مع "اقتراح ایران ھو 

 ھل ھذا مقبول؟

 .ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة

 

نعود  مع ذلك نود أن .في الواقع، بالنسبة للنقطة الثانیة، فھذا مقبول .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل الوالیات المتحدة

إلى أقصى حد "إلى التعلیق السابق الذي أدلى بھ زمیلنا الموقر من إیران، ونود االحتفاظ بعبارة 

 ."ممكن

 .شكًرا
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فما ھي القیمة المضافة  .ألن كل شيء یتم إلى أقصى حد ممكن ھل لي أن أسألك عن السبب؟  :الرئیس شنایدر

 التي تأملھا من إضافة ذلك؟

 

 .یجب أن تنفذ GACأنا فقط ال أرید إصدار قرار نھائي أو أي التباس حول أن مشورة   :ممثل الوالیات المتحدة

یبدو أن مثل ھذا النوع من األسلوب قد یبطل العبارة السابقة التي تفید بأننا نرید تفعیل 

 .التوصیات

 .شكًرا لك، سیادة الرئیس

 

 ؟وقبل أن أعطي الكلمة إلیران، ما رأي اآلخرین    :الرئیس شنایدر

 .كندا

 

وأعتقد أننا نفضل االحتفاظ بھا اعترافا بالتقریر الذي تم  .شكرًا جزیًال لك سیدي الرئیس  :ممثل كندا

لذلك  .وھذا التقریر معروض حالیا على مجلس اإلدارة .تطویره على مدى العامین الماضیین

ھذا العمل إلى أقصى حد ممكن من شأنھ أن یقر بأن أي حل سیدعم  --فاالعتراف بذلك لحد 

 .بدال من أن یبطلھ

 .شكًرا

 

سنغیر من عبارة قدر  ھل ھذا مقبول؟" إلى أقصى حد ممكن،"قد یوجد حل وسط، وھو إذا قلنا،   :الرئیس شنایدر

ھل یمكننا  .اإلمكان إلى عبارة أقصى حد ممكن، وفي النھایة ھذا ال یھم ولكن لدینا لفظ مناسب

وھذا یعني أننا مھتمون بذلك حقا لكننا أشاخاص  .ممكنإلى أقصى حد  التعایش مع ھذا األمر؟

 .معقولون، وھلم جرا

 إیران، ھل یمكنكم قبول ھذا؟ ھل أنتم متفقون معي؟
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لماذا  .سیدي الرئیس، إلى أقصى حد ممكن ھو مصطلح عام مذكور في كل مكان، كما ذكرتم  :ممثل إیران

 علینا توضیح ذلك في ھذه القضیة الحساسة المعینة؟

 .كًراش

 

لذلك نحن بحاجة إلى إیجاد حل یمكننا  .لإلجابة عن السبب، ألن أعضاء آخرین یطلبون ذلك  :الرئیس شنایدر

 .جمیعا التعایش معھ

 .شخصیا أعتقد أنھ ال یشكل فرقا كبیرا

 .ألن علینا االستمرار لذلك ھل علینا وضعھ بین قوسین والعودة إلیھ في النھایة؟

 .المملكة المتحدة

 

 .أود فقط أن نتفق مع األساس المنطقي للوالیات المتحدة واالحتفاظ بذلك   :ممثل المملكة المتحدة

 

 .بالنسبة لما یظھر اآلن على الشاشة أي اعتراض على ھذا؟    :الرئیس شنایدر

 .إیران

 

 .الناسكلما أضفنا صفة فھي تتعرض لحكم ھؤالء  .سیدي الرئیس، ھذا یضعف العملیة كلیا  :ممثل إیران

لم یكن یمكننا فعل أكثر من ذلك باعتبار تعلیقات  .تقول بأننا قد طبقنا ذلك إلى أقصى ما یمكن

GAC  أو مصلحةGAC  أو مخاوفGAC. 

 .أنا لست مع إضافة ھذه الصفات
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 .شكًرا

 

 .شكًرا لك ممثل إیران    :الرئیس شنایدر

 .بیرو

 

 ألقصى جھد؟ مشكلتي مع ذلك ھي من یقرر متى وصلنا  :ممثل البیرو

 

وفي ھذه المنظمة، في نھایة المطاف،  ولكن من الذي یقرر كیفیة النظر في ذلك بشكل فعال؟  :الرئیس شنایدر

 .نحن نقدم المشورة .فالمجلس ھو من یقرر

 .یمكننا أن نعود إلى ھذا في وقت الحق .لذلك دعونا نضعھا بین قوسین ونتابع

 .شكًرا

 .شكًرا لك، توم .سًناح .لم نقرأ األساس المنطقي بعد

 

 ).خارج المیكروفون(  :متحدث غیر معروف

 

 .ال، لیس ھناك أي شيء بعد اآلن    :الرئیس شنایدر

 

 .أنا فقط أقرأ المنطق بصیغتھ الحالیة على الشاشة اآلن --في التعلیقات  .شكًرا  :توم دیل

الوكیل والتقریر  اعتماد/اتھا حول قضایا الخدمات الخصوصیةالضوء في تعلیق GACسلطت 

على مخاوف السیاسة العامة التي أثارتھا توصیات مجموعة العمل، وھي،  PDPالنھائي لـ
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إن طلبات إنفاذ القانون وسلطة حمایة المستھلك للحصول على معلومات من مزودي  .أوال

خدمة الخصوصیة والوكیل المعتمد تستدعي السریة كما تنص علیھ أو تسمح بھ القوانین 

لسلطة إنفاذ القانون التي یحكمھا اختصاص مزود خدمات  PPSAIثانیا، إن تعریف  .ةالمحلی

الخصوصیة أو الوكیل المعتمد قد یعني أن على مقدمي الخدمات االستجابة فقط لطلبات إنفاذ 

 .القانون ضمن اختصاصھا حیث إن العدید من التحقیقات ساریة

یل المعتمد متوفرة بالنسبة للنطاقات النشطة ، ال ینبغي أن تكون خدمات الخصوصیة والوك3و، 

 .الملتزمة بجمع المال لسلعة أو خدمة ما

في  GAC، فقد نصحت PPSAIھذه لم تنعكس في التقریر النھائي لـ GACوألن تعلیقات 

للنظر في ھذه القضایا  GACبإتاحة الوقت الكافي لـ ICANNبیان مراكش لمجلس 

  .ICANN56ومناقشتھا في 

 GNSOومجلس  ICANNمع أعضاء مجلس  GAC، اجتمع ICANN56في 

وقد جرت مناقشات بناءة حول الكیفیة التي  .PPSAIوالرئیسین المشاركین لمجموعة عمل 

مع التوصیات خالل تنفیذ توصیات مجموعة العمل لتجنب  GACیمكن أن تعالج بھا مخاوف 

 .جان االستشاریةأن یتلقى المجلس توصیات متضاربة من المنظمات الداعمة والل

وتشمل التدابیر  .یمكن تناولھا خالل مرحلة التنفیذ GACوأبرزت المناقشة أن معظم مخاوف 

، إطار الكشف عن إنفاذ القانون الذي یمكن أن یفصل الترخیص 1المحددة التي نوقشت، 

طار ویمكن إل .المناسب ومتطلبات السریة لطلبات إنفاذ القانون المرتبطة بالتحقیقات الجاریة

الوكیل المعتمد لالستجابة / الكشف ھذا أن یتناول أیضا عملیات مقدمي خدمات الخصوصیة 

 .لطلبات االختصاصات األخرى غیرھا

، عملیة سحب االعتماد التي یمكن أن توفر وسیلة إللغاء اعتماد مقدمي الخدمات 2و، 

سلطة إنفاذ القانون  المتورطین في سلوك مضلل، ظالم، أو محتال، أو ال یستجیبون لطلبات

 .بشكل متكرر
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ولقد أجرینا مناقشات مكثفة، وأنا  .وھذا نص طویل نوعا ما، لكنھا قضیة معقدة .شكًرا لك، توم  :الرئیس شنایدر

لذلك اسمحوا لي أن  .أعتقد أن ھذا أساس منطقي جید یضع كتابة ما نوقش في وقت مبكر

 ممثل الوالیات المتحدة؟ نواصل؟ھل یمكنكم أن تقبلوا ھذا و :أطرح علیكم سؤاال

 

بالنسبة  .آمل أن یكون ھذا تغییرا طفیفا .شكرا لك على تدلیلك لي .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل الوالیات المتحدة

حذف نھایة الجملة األخیرة  --ستطلب الوالیات المتحدة " ،ICANN56في "للفقرة التي تبدأ بـ

لست متأكدا من أن ھذا صحیح نحویا  ."توصیات متضاربةالتي تبدأ بـلتجنب تلقي المجلس ل

ولكن، ثانیا، ال أعتقد أننا نرید خلق سابقة توجب على اللجان االستشاریة والمنظمات  .لنبدأ بھ

 .شكًرا .الداعمة تنسیق توصیاتھم بطریقة أو بأخرى قبل تقدیمھا للمجلس

 

ھل سنقبل اقتراح الوالیات  .أعتقد أن ھذا مناسب --ا وإذا قرأتم بقیة النص، فھذا م .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .نعم .دعونا نحذفھ .حسًنا. ال ھل ھناك اعتراضات؟ المتحدة؟

 .حسًنا .إن لم تكن فدعونا نواصل ھل من تعلیقات أو أسئلة أخرى؟

ألننا قدمنا  .ومدركون لھ .نحن نعلم ذلك .ومھمة للعدید من البلدان .اآلن، ھذه مسألة حساسة

وإن فھمت رسالة زمیلنا من ایران كما یجب، فالعنصر الجدید ھو أننا كنا  .یرةكث وراتمش

نقصد ذلك دائما ولكننا لم نعبر صراحة أن اتفاق بلد معین ینبغي أن یكون واضحا؛ وھذا ھو 

  .العنصر الرئیسي لھذا النص الموجود في الفقرة الوسطى التي تم تقدیمھا في القراءة األولى

لیس توافقیا من الواضح  --الفقرة المتوسطة السابقة فقد حذفت ألن ذلك لم یكن  --قي أما البا

  .وال یتناسق مع المشورة السابقة

وأطلب منكم أن تكونوا بنائین وترون ما إذا كان ھذا یجسد العناصر  .إذن توم سوف یقرأ ھذا

 .تومشكًرا لك،  .ونأمل أن یتم ھذا بسرعة إلى حد ما. التي كنا نریدھا
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لقد أجریت بعض التعدیالت على ھذه الفقرة والتي تعكس التعلیقات التي تم تقدیمھا في  .حسًنا  :توم دیل

أیة تغییرات أخرى بسبب  --أنا لم أجر أیة تعلیقات أخرى  .جلسة علنیة قبل استراحة الغداء

 .داءإذن كل شيء حتى استراحة الغ .عدم وجود اقتراحات إضافیة للنص الذي تلقیناه

الخطط المقترحة من قبل المشغلین التسجیل للتخفیف من  GACلقد ناقشت " :وھي كما یلي

مخاطر الخلط بین رموز البلد ورموز الحرفین في رموز المستوى الثاني المندرجة تحت 

 .إنھا لیست صحیحة تماما، ال أعتقد .وقد یحتاج ذلك تعدیال ما ."الحقول الجدیدة

رأي توافقي بشأن كل التدابیر كما أن ھناك آراء متباینة فیما یتعلق  تقدیم GACال یمكن للـ"

 .بھا

إقلیم أو دولة، فإن إطالق اسم أو رمز /ما لم یذكر خالف ذلك على وجھ التحدید من قبل بلد

مكون من حرفین لالستخدام في المستوى الثاني یخضع لموافقة صریحة یمكن الحصول علیھا 

 .من الحكومة المعنیة

أو تعتبره نھجا مفیدا جدا أن التسجیل المعني أو المسجل یجب أن یشارك مع  GACشیر الـت"

المعنیین في حالة وجود خطر وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق حول كیفیة  GACأعضاء 

 ."التعامل معھ أو أن یقییم طرف ثالث الوضع إذا تم تسجیل االسم بالفعل 

خیرة كانت في النص األصلي الذي وصلني فأنا لم أغیر تلك األقواس المعقوفة في الفقرة األ

 .لیس لدي أي تعلیق آخر .ذلك

 

  .لنتوقف عند ھذا الحد .شكًرا لك، توم    :الرئیس شنایدر

دعونا  .ھل یمكننا مشاھدة الفقرات الثالث معا على الشاشة بحیث تتكون لدینا الصورة كاملة

 .انت ھناك مشكلة في أي منھانتفحصھا واحدة تلو األخرى لمعرفة ما إذا ك

 نعم، أولوف؟ --ھذا لیس  .أعتقد أن األولى تذكر حقیقة
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وأود أن أقترح  .في الواقع، في الفقرة األولى، فإنھ ال تعبر جیدا فیما یتعلق برموز البلد  :أولوف نوردلینغ

 .الجدیدة gTLDsحرفین المنطویة تحت /النطاقات المكونة من رمزین

 

 أو، توم، ھل وصلك ذلك؟ ھل یمكنك تكرار ھذا؟   : ایدرالرئیس شن

 

 .انھا طویلة بعض الشيء، ولكنھا منطقیة على األقل --وإال  .كنت أقوم بذلك بالضبط  :أولوف نوردلینغ

 

 .ھذه مسألة صیاغة تقنیة .أعتقد أنھ ال ینبغي علینا مناقشة ھذا األمر : الرئیس شنایدر

 .باراغواي

 

أود أن أحذف  .حرفین تبدو غریبة نوعا ما/ن عبارة نطاق المستوى الثاني المكون من رمزینإ : ممثل باراغواي

 ."نطاقات الرمزین من المستوى الثاني"وأترك " حرف"

 

 .حسًنا .إنك محق .عشر نقاط للباراجواي    :الرئیس شنایدر

  إسبانیا، ما رأیكم؟

 

 ).غیر مسموع(حرف -رقم، ورقم-وحرفرقم، -ینبغي أن نستعمل حرفین ألن رقم  :ممثل إسبانیا
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 .ارتفع سلم التنقیط .نقطة السبانیا 12    :الرئیس شنایدر

 ]ضحك [ 

 نیجیریا، كما أعتقد، ألیس كذلك؟ .سیدة من الخلف

 

ال یمكن أن تقدم وجھة  GAC"عندما تقولون أن  .أرید فقط الحصول على بعض التوضیح  :ممثلة نیجیریا

 ھل ھناك تدابیر متوافق علیھا؟" ھناك آراء متباینة فیما یتعلق بھا، نظر حول كل التدابیر ألن

 

ھل  .في الواقع، أتساءل عما إذا لم یكن علینا حذفھا ألن قیمتھا المضافة في الواقع قد تضعفھا  :الرئیس شنایدر

 ھذا ما تم اقتراحھ، إیران؟

 

ولیس من  .ال تستطیع أن تفعل ھذا وذاك GACفالـ .علینا حذف ھذا الجزء .كنت أدعم الرئیس : ممثل إیران

 .احذفوه ما ھي القیمة المضافة لھذا النص؟ .المناسب أن نقول أننا ال نستطیع القیام بذلك

 

 .شكًرا .حسًنا ھل تتفقون معي؟    :الرئیس شنایدر

  .ھذا یثبت أننا ناقشنا ھذا .تمت الموافقة على الفقرة األولى

، ال یوجد شيء جدید عدا حقیقة أننا أوضحنا صراحة أننا نود كما قلت من قبل --ثانیا، أساسا 

 .فمن لیس متفقا، لیس متفقا .أن یكون ھناك اتفاق واضح بالنسبة ألولئك الذین ال یتفقون معھ

  .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم ھل یمكننا قبول ھذا؟

  .ھولندا

ولكن المضي قدما، . ذین یفعلون ذلكانھا حقا إال ألولئك ال -إذا كنت ال تھتم، ثم لم یكن لدیك ل

 .من فضلك
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 ألولئك الذین؟ .لم أفھم سؤالك    :ممثل ھولندا

أود أن أعود إلى االعتراض بصفتنا ھولندا وبدعم من المفوضیة األوروبیة أنھ في ھذه الحالة، 

 .فسنغیر مشورتنا، أي مشورتنا السابقة

 

أعتقد أنك من أولئك  .لم نغیره ألن ھذا ما كنا نتوقعھ دائماوأفضل القول بأننا أوضحنا ذلك و  :الرئیس شنایدر

أما بالنسبة  .الذین ذكروا على وجھ التحدید أن لیس لدیھم مشكلة ألننا قد صغنا ھذه القوائم

ألولئك الذین ال یحتاجون إلى اتفاق، فقد تم إدراجھم جمیعا وأنت واحد منھم، باإلضافة إلى 

 .وذلك یغطي الجمیع .آغرین غیرك

 .ھولندا

 

أنا لم  .بل تشیر إلى اإلخطار .المشورة السابقة ال تقول أي شيء حول اتفاق صریح أو اتفاق  :ممثل ھولندا

  .أو اتفاق مسبقا للحكومات --أقرأ في أي مكان في المشورة السابقة أن ھناك مسألة اتفاق 

إال، سسیكون علي و .ھل یمكن ألحدكم أن یشیر لي أین، من فضلكم .ال استطیع قراءة ھذا

 .شكًرا .االعتراض

 

 .إیران    :الرئیس شنایدر

 

للشعب أن طریقة تفسیر المشورة ھي ما  ICANNفي مراكش، أوضح أحد موظفي  .شكًرا  :ممثل إیران

إذا لم یردوا، فھم یعتبرون أن ذلك سیظل كما كان  .سیتم إرسال برید إلكتروني إلى البلدان :یلي

  .ا بالضبط، في طریقة تنفیذهالمشاكل ھن .متفقا علیھ



 AR  الرسمي GACجلسة صیاغة بیان  –ھلسینكي 

 

 112من  83صفحة 

 

ھذه ھي  .فقد طرحنا ھذه النقطة في مراكش، وقال أن ذلك ھو ذلك .لن اسم ھذا الشخص

  .الطریقة التي نؤدي بھا ذلك

نحن لسنا مستقرین في  .یوما لسبب أو آلخر 60وھناك العدید من البلدان النامیة التي فاتتھا الـ

  .فال نتدخل في قضایاھم .بارزین اآلخرینكبعض الزمالء ال) غیر مسموع(اإلدارة 

لكن یجب إعطاء  .ICANN، أنھم ال یواجھون أیة مشكلة في GACلكنھم أعلنوا في 

المشكلة ھنا أننا ال یمكن أن نذھب أبعد من ذلك  .الفرصة لآلخرین الذین یعانون من مشكل

 .ولكننا شرحنا للناس في جلسة خاصة صعوبة األمر .علنا

لضمني غیر مقبول بالنسبة للكثیر من البلدان النامیة، وأنا ال أعرف لماذا یدفعنا ھذا االتفاق ا

نحن نعیش حقوقنا،  .وھذا غیر صحیح .بعض الزمالء الكرام للموافقة على االتفاق الضمني

نحن ال نتدخل في القضایا  .من فضلكم، اسمحوا لنا أن نحصل على حقوقنا .نعیشھا بالفعل

 .شكًرا .لنا أن نتكلف بقضایانا فاسمحوا .الخاصة بكم

 

 .الدنمارك ثم أسبانیا ثم مصر .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

وكما  .لقد قدمت األمانة ما تم االتفاق علیھ في االجتماعات السابقة .شكًرا لك، سیدي الرئیس  :ممثل الدانمرك

حیث یقول  .ستخدامھاوقد نجد فیھ صیغة یمكننا ا .یظھر لي، فإن االجتماع األخیر في بیان دبلن

ونحن ننصح المجلس بالنظر في التعلیقات التي قدمتھا الحكومة ذات الصلة ككل بغض النظر " 

  .ھذا من جھة ."عن االعتراض المقدم

ومن جھة أخرى أن یضع في اعتباره قدرة الحكومات وقیودھا ونطلب من المجلس تسھیل 

فھا، فھذا یشكل قلقا إن سمعت جیدا ما قالھ التحقق من عملیة تقدیم التعلیقات للنظر في مخاو

 .كافوس

إذن إذا كنا نستطیع استخدام ھاتین الكلمتین أو تلك الجملتین من بیان دبلن، فإن مشوراتنا 

 .متناسقة مع بعضھا
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 إسبانیا، ما رأیكم؟ .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

ولكني كنت أفكر في  .دي أیة مشكلةاآلخرون، فلیس ل GACإذا لم یمانع كافوس وممثلو  : ممثل إسبانیا

على الرغم من العملیة التي شرعت فیھا "طریقة أخرى لمعالجة ھذا األمر، ابتداء من الجملة 

ICANN، " لكنھا  --أستطیع أن أحدد بعض الدول ألنني أعتقد أنھا ال تتفق مع وجھة نظركم

فإن بعض البلدان،  ،ICANNوعلى الرغم من العملیة التي شرعت فیھا  .بضعة بلدان فقط

 .تتمسك بذلك الرأي ما لم یظھر خالف ذلك، وھلم جرا .یمكن أن نناقش الصفة

 

 .مصر    :الرئیس شنایدر

 

اعتقد انھ  .مثل فین، كنت أتأكد ما إذا كان ھذا متناسقا مع المشورة السابقة --كنت سأقول للتو  : ممثل مصر

نصیحتنا السابقة، فال أر مشكلة في االحتفاظ بھا إذا كان متناسقا مع  --اذا لم یكن األمر كذلك 

 .شكًرا .ھنا إال إذا كانت تتعارض مع المشورة السابقة

 

تظھر تقریبا في " النظر"وكلمة  --كما قرأ ممثل الدنمارك، ما طلبناه حتى اآلن ھو أن  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

، 2015و غیره، عام كل عنصر من ھذه المشورة، وأن تعلیقات سنغافورة، في مارس أ

  .كان ھذا ھو التعبیر ."ینبغي النظر في تعلیقات الحكومات ذات الصلة بشكل كامل"

ثم في دبلن، أكدنا  .كان ھذا أیضا جزءا من مشورة سنغافورة .یوما 60ثم طلبنا فترة تعلیق 

وقد كان ھذا التعبیر  .مرة أخرى أننا نوصي بالنظر في تعلیقات الحكومات بشكل كامل

 .تلك ھي قضایا التوضیح .لمستخدما

 ."یجب النظر في التعلیقات المقدمة من الحكومات المعنیة بشكل كامل"ثم أدرج في دبلن أیضا، 

وھو النظر في وجھات  .ھذا ما طالبت بھ المشورة حتى اآلن .ھذا كل شيء .وھذا كل شيء

 .النظر
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ھذا، ثم نواصل مع البقیة ونعود  أتوقف ھنا مع .آخذ الكلمة من سویسرا ثم باراغواي .سویسرا

 .حسًنا .إلى ھذا في وقت الحق ألننا بحاجة إلى أن نعرف أین نحن في األمور األخرى

 .سویسرا

 

أتساءل عما إذا كان من المفید تخطي ھذا القسم وإتمام بقیة الوثیقة، ثم  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل سویسرا

 .المسائل ال تزال معلقةالعودة إلیھا في وقت الحق حیث بعض 

 

 .كان لدینا نفس الفكرة .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 ھل ھذا مناسب؟

 

ألنك یمكن أن تنظر في أمر " ینظر"ولكن، كما تعلمون، أنا أرى مشكلة في كلمة  .نعم، أوافق : ممثل باراغواي

ولكن مدة  وسوف تنظر، وتنظر، وتنظر،. ثم تقرر أن تفعل غیره أو تؤجلھ لسنوات أو ترفضھ

، أو الدول التي ال GACماذا سیحدث للبلدان التي لیست أعضاء في  .یوما سوف تمضي 60

 .شكًرا لك، سیادة الرئیس .أوصي بأن نعود إلى التص األصلي توافق على ذلك؟

 

 حسنًا؟ .سنسجل ھذا ونواصل في الوقت الحالي، ثم سنعود إلى ھذا في النھایة .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 --مصر، من فضلك، ھل لدیك حل في الوقت الراھن أو  ممثل

 

 ھل سنعود إلى ھذا القسم بكاملھ أو إلى ھذه الفقرة بالتحدید؟ .لدي سؤال : ممثل مصر

 

  --ینبغي علینا التوصل إلى اتفاق بشأن القسم بالكامل  .أًیا كان  :الرئیس شنایدر
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 .حسًنا   : ممثل مصر

 

 القسم بالكامل، ما نراه على الشاشة، حسن؟ بشأن ھذا --   :الرئیس شنایدر

 

 .حسًنا    :ممثل مصر

 

 .دعونا نواصل ونعود لذلك في وقت الحق .حسًنا    :الرئیس شنایدر

 .ھذا ھو النص الذي اقترحتھ على أساس المناقشة حول ھذین العنصرین .رموز الثالثة حروف

 .وملو سمحت، ت .أقصر بكثیر من ذي قبل .إنھ قصیر إلى حد ما

 

تشیر على للمجلس بتشجیع المجتمع على االستمرار في  GACإن "یقول النص،  .شكًرا : توم دیل

التحلیالت والمناقشات المعمقة بشأن جمیع الجوانب المتعلقة بإمكانیة استخدام رموز الثالثة 

على وجھ الخصوص، وفیما  .كنطاقات في الجوالت المقبلة ISO 3166أحرف في قائمة 

 .ا إذا كان مثل ھذا االستخدام المحتمل یعتبر في صالح المصلحة العامة أم الیتعلق بم

على المجلس أن یحافظ على سریان الحمایة الحالیة لرموز الثالثة أحرف في  GACتشیر"

 GACوعدم رفعھا إال إذا أفضت مناقشات مستقبلیة معمقة تضم  ISO 3166قائمة 

راء على أن استخدام ھذه الرموز من ثالثة إلى توافق في اآل ICANNوغیرھا من دوائر 

 ."سیكون لصالح المصلحة العامة  TLDأحرف كنطاقات 

 

 .إیران ثم ھولندا ثم مصر   :الرئیس شنایدر
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 .شكًرا ."حث" ب "تشجیع"واستبدال بسیط لكلمة    :ممثل إیران

 

 التالي، ھولندا؟ .حسًنا    :الرئیس شنایدر

 

ألنني أعتقد أنك طلبت مني ذلك، سیدي الرئیس، قمت أیضا بتعمیم الصیغة التي  --قمت بتعمیم   :ممثل ھولندا

ـ  ، ولم ترسل خصیصا GACأو لم یطلع علیھا ألنھا كانت قذ أرسلت إلى قائمة  --لم یقم توم ب

 .لھ

ولكن أعتقد أنھ قد طلب مني تحضیر اقتراح مشورة موجز جدا حول ھذا الموضوع، والذي 

ألن ھذه كانت  --الثاني بحیث تكون مشورة ال تتضمن أحكاما مسبقة  یخص في األساس الجزء

 .أي لنحصل على نص محاید إلى حد ما .ال أود االحتفاظ بھا --تتضمن أحكاما مسبقة ال نود 

 

 .شكًرا   : الرئیس شنایدر

 

 ھل یمكنني قراءتھ؟    :ممثل ھولندا

 

 .الفقرة الثانیة حسنا؟دعونا نضعھ كبدیل للنص الثاني،  .نعم  :الرئیس شنایدر

 

على المجلس بعدم رفع الحمایة الحالیة في ھذه المرحلة، فاصلة، وتناول  GACأشارت . "نعم  :ممثل ھولندا

 --" مسألة ما إذا كان
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 .ینبغي علیھ الكتابة .ببطء، توماس    :الرئیس شنایدر

 

  .أنا معتاد على اآلالت الكاتبة لكتابة النصوص    :ممثل ھولندا

تناول مسألة ما إذا كان ینبغي رفع الحمایة الحالیة إلعداد سیاسة الجولة الجدیدة من و" --

 ."GACالحقول الجدیدة، بالتشاور الوثیق مع 

 

الفقرة األولى أوال ثم نقرر بین  --لذلك دعونا نأخذ أول  .ھذا موجز أكثر، وربما أكثر بالغة  :الرئیس شنایدر

 .االثنین

 .تفضل رجاًء .نعم - مصر، ما كان تعلیقك على

 

التحلیالت "في الفقرة األولى، الجملة الثانیة،  -ایة -أعتقد أن ھناك خطأ مطبعیا صغیرا للغ .أجل  :ممثل مصر

 .نعم ."تحلیالت" ".ت"بحرف " المعمق

 

 --ھذا جمع، وأھو صحیح ھكذا، ولكن    : الرئیس شنایدر

 

 ھل ھو كذلك؟   : ممثل مصر

 

 .أجل    :الرئیس شنایدر

 

 .عذًرا .حسًنا   : ممثل مصر
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سوف یعمل توم خالل اللیل للبحث عن جمیع  --سوف نبحث عن --ولكننا سوف نبحث  : الرئیس شنایدر

 .األخطاء المطبعیة لذا أعتقد أننا سننجح في ذلك

  --ھذا یحاول أن یقول أن  --إن  ھل كل شيء على ما یرام في الفقرة األولى؟

 .إسبانیا

 

ال أرید للمجتمع أن یتسرع في  --أنا ال  ."تشجیع"أود أن أعود إلى استعمال الكلمة السابقة،   :ممثل إسبانیا

 --، ولكن لیس ھناك عجلة لرفع القیود "تشجیع"أنا أفضل  .القیام بشيء ال أعتقد أنھ ممكن

 

 --اإلعالن یفید بأن     :الرئیس شنایدر

 

  --ة لیس ھناك عجلة إلجراء مناقش    :ممثل إسبانیا 

 

ھل  .لذلك لدینا بعض الوقت فعال 2020اإلعالن یفید بأن الجولة المقبلة لن تكون قبل عام   :الرئیس شنایدر

  ھل یمكن أن نوافق على واحدة من الكلمتین؟ .ھذا لیس أساسیا في الحقیقة --یمكننا أن نتفق 

  --ألنھا أقل " تشجیع"أود أن أقترح الكلمة األصلیة 

  لك؟ھل تتفقون مع ذ

سنأخذ ھذا الوقت من وقت مناقشة المسألة األخرى، فما ننفقھ على ھذه لیس إال لكي ال ننسى 

  .األخرى

 .إیران
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 .حسًنا .تدفعني إلى أمر ال یفید بأي شيء ألننا نرید أن نناقش الحرفین .الرئیس  :ممثل إیران

 

  ."تشجیع"إذن  .شكًرا    :الرئیس شنایدر

  الفقرة؟ ھل أنتم موافقون على ھذه

 .المملكة المتحدة

 

 --التي " جوالت"األمر یتعلق فقط باللغة فیما یتعلق باستعمال  .شكًرا لك، سیادة الرئیس .نعم : ممثل المملكة المتحدة

 --ألن  ؟"إجراءات الحقة"ھل یمكننا تغییر ذلك إلى  .لدینا ھنا

 

ینبغي علي أن أحاول التركیز  --أنا آسف، أنا  .نحن نتحدث عن الجوالت المقبلة .ھذا ال یھم  :الرئیس شنایدر

 .قلیال على الجوھر

 

 .لھا معنى --لكن الجولة ھي    :ممثل المملكة المتحدة

 

ھي الكلمة التي كنا نستعملھا العام الماضي، لذلك یمكننا أن نحتفظ بجوالت،  --وكانت تلك   :الرئیس شنایدر

  مارك؟

  .شكًرا

  اعتراضات على الفقرة األولى؟ ھل توجد أیة --ھل یمكن لنا 

وھي تعبر عن نفس  .والثانیة و الثالثة --اآلن نحن بحاجة التخاذ قرار بین األولى  .حسًنا. ال

  .وجود طریقتین مختلفتین --األولى ھي  .األفكار

 .ممثل إیران، تفضل
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في السطر " بالتشاور الوثیق"لیس لدي أیة مشكلة بالنسبة لالقتراح الھولندي، شریطة استبدال  : ممثل إیران

  ."GACبمشاركة كاملة من "األخیر بعبارة 

ھذه ھي  .فأنت تتشاور معي، أي تأخذ وجھة نظري، لكن ال تنفذ ذلك .التشاور ھو التشاور

  .المشاورات

 .شكًرا ."GACمشاركة كاملة للـ "

 

 جیما؟ ھل یمكننا أن نقبل ھذا االقتراح؟    :الرئیس شنایدر

 

ونحن ننصح المجلس بعدم رفع الحمایة ولكن في الوقت نفسھ نرید  .أجد أنھ متناقض رغم ذلك  :اممثل إسبانی

التعبیر  --لذلك أنا أفضل  .نرید منھم تناول مسألة ما إذا كان ینبغي رفع الحمایة الحالیة --منھم 

 .األول

 

 .أن تكون مسألة لغویة أیضا من المحتمل .أعتقد أن المنطق واضح تماما --جیما، أعتقد  : الرئیس شنایدر

 --العنصر األول من ھذه الفقرة ھو أن نشیر على المجلس بعدم رفع الحمایة، والعنصر الثاني 

ھو تناول ھذه المسألة، وذلك إلعادة  --أعتقد أن اقتراح ھولندا في الواقع أكثر بالغة مما سبق 

وأعتقد  --ا لكل شيء، لذلك أعتقد أنھ تقییم السؤال فیما إذا كان ینبغي رفعھا أم ال فور مناقشتن

 ممثل إیران؟ .أنھ واضح إلى حد ما

 

 .لم تقرؤوا ذلك ."في ھذه المرحلة"انھ  .أنا ال أدافع عن االقتراح الھولندي لكن اقتراحھم واضح : ممثل إیران

 .شكًرا ."في ھذه المرحلة"
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وأعتقد أن ھذه ھي الرسالة التي  لھ النص الثاني؟ھل لدى أحدكم مشكلة مع ما یقو --لذلك لدینا   :الرئیس شنایدر

  .نحاول أن إیصالھا

 نیجیریا؟

 

إن لم تتم إعادة صیاغتھا، فأعتقد أننا سوف  ."في ھذه المرحلة"عبارة  --یقلقنا ھو  --ما یقلقني   :ممثل نیجیریا

 .نمیل للمسودة األصلیة

 

 النسخة األولى؟ ؟"المسودةاألصلیة"ماذا تقصد ب  .عذًرا  :الرئیس شنایدر

 

 .النسخة األولى، نعم    :ممثل نیجیریا

 

ینبغي  .حول الصیاغة ولكن دعونا نفھم الفكرة --لو حاولنا الحفاظ على النسخة الثانیة، وھي   :الرئیس شنایدر

 --أن نتوفر على حس 

 

 في أي مرحلة نحن اآلن؟    :ممثل نیجیریا

 

 .)خارج المیكروفون(  : متحدث غیر معروف

 

یعني أننا اآلن نرید االحتفاظ بما نحن  ."ما لم یتغیر شيء"إذن فكرة النصین كلیھما ھي قول   :لرئیس شنایدرا

 .على ما لدینا، ومسألة اإلطالق من عدمھ یجب أن تناقش دون التأثیر على النتیجة --علیھ 
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الحدیث عنھا إال نقول أنھا یجب أن ترفع، ولكن مسألة ما إذا كان ینبغي أن ترفع أم ال یجب  ال

  .GACبعد عقد مناقشة بالتشاور مع 

على عكس النص الذي رأینا ھذا الصباح، نحن ال نعني أنھ یجب رفعھا  --لذلك نحن ال نعني 

بل نعني فقط أن المناقشة، أن السؤال یمكن أن یطرح من جدید بعد مناقشة كل  .فور مناقشتھا

  .شيء

 الباراغواي؟ .آمل أن یكون ھذا واضحا

 

كما تعلمون،  --بالنسبة لي، إنھا قلیال  .أظن أن نفس األمر الذي أعربت عنھ نیجیریا یقلقني :ممثل باراغواي

على المجلس بالحفاظ على الحمایة  GACتشیر : "أكثر تحدیدا ألنھا تقول --الفقرة األولى 

ة الثانیة، كما الفقر --أما األخرى فھي تعطي  .كذا وكذا وكذا" الحالیة لرموز الثالثة أحرف،

یعطیني شعورا بأنھا قد تكون، كما تعلمون، محضرة بطریقة أو بأخرى لیتم  --تعلمون، تعطي 

 --رفعھا بعد ذلك أو شيء من ھذا القبیل، كما تعلمون 

 

 .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

 .ولكن یمكن أن أتفق على االثنین على أي حال --   : ممثل باراغواي

 

  .عتقد أن أفھم وجھة نظركأ    :الرئیس شنایدر

مرتین من شأنھ أن یحسن النص، ألنك إذا قرأتھ بسرعة، فستقرأ فقط " رفع"ھل ذكر كلمة 

ال نزال نعمل  --إذا قلنا  .ولیس ھذا ربما االنطباع الذي نرید أن نعطیھ" رفع"، "رفع" "رفع"

  ؟"ھذه المرحلة على المجلس باللحفاظ على الحمایة الحالیة في GACتشیر "على الثانیة، 
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لذلك نحتفظ بھا في الوقت الحاضر، أما بخصوص مسألة رفعھا من عدمھ، فیمكننا أیضا 

فھي ال تغیرھا  ھل یمكنكم محاولة استخدام االحتفاظ بھا؟ .استخدام لفظ االحتفاظ بھا من عدمھ

 ھل توافقون على ذلك؟ --بأحدھا ثم " االحتفاظ"إنھا مثل  --فھي  --من حیث الجوھر 

 .یرجى التحدث باختصار .ممثل فرنسا یلیھ ممثل إسبانیا

 

أعتقد أن المسألة ھنا  .في الواقع أنا أتفق مع نیجیریا وباراغواي .شكًرا لك، سیادة الرئیس .أجل  :ممثل فرنسا

ھي أن عبارة في ھذه المرحلة تفید بأن الرفع سیتم في مرحلة الحقة، لذلك أنا أفضل أن نحتفظ 

 .شكًرا .ة، الفقرة األصلیةبالفقرة السابق

 

 ماذا نفعل فیھا؟ .تبقت لنا تسع دقائق   : الرئیس شنایدر

 .الغابون ثم النرویج --یمكن أن نقفز بین الفقرات، نعم، أو یمكن 

 

لدي اقتراح أقدمھ وأقترح أننا یجب أن نحتفظ بالجزء األول ألنھ  .شكًرا جزیًال سیدي الرئیس : ممثل الغابون

ات التي أجریناھا ھذا الصباح، ولذا فإنني أقترح، كما صرحت نیجیریا وغیرھا، یعكس المناقش

 .أنھ ینبغي علینا االحتفاظ بالفقرة األولى

 

  .شكرًا جزیًال لممثل الجابون    :الرئیس شنایدر

إذن یبدو أننا نود أن نعتمد الفقرة األولى، لذلك دعونا نعمل على ھذه الفقرة األولى لكي نضیف 

  .فات ممكنة في ھذه الفقرةأیة إضا

  .وبالنسبة ألولئك الذین كانوا مع الفقرة الثانیة، ال أدري

 ممثل النرویج؟
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، وأعتقد أن ھذا "إال"وقد قلتم أیضا كلمة رئیسیة،  .نحن أیضا نفضل األولى من ھاتین الفقرتین  :ممثل النرویج

 .شكًرا .یعبر عن األمر بشكل أفضل، في رأینا أیضا

 

 .لدینا ثماني دقائق فحسب .شكًرا    :شنایدرالرئیس 

 .ھولندا، ثم إسبانیا، ثم إیران

 

أنا  .كان مجرد واجب منزلي ثم كان ھناك اقتراح آخر بعد ذلك .أنا لم ألتزم بالنص الخاص بي  :ممثل ھولندا

 .شكًرا .ال ألتزم بالنص الخاص بي

 

  ھل توجد أیة اعتراضات؟ ما ھو؟ھل یمكننا أن نوافق على النص األول ك    :الرئیس شنایدر

 .شكًرا .حسًنا

 .واصل، توم، وأسرع

 

 GACإن " :المشورة للمجلس -- GACللـ --الجزء األخیر من المشورة إلى  --النھائیة   :توم دیل

بشأن مسألة حمایة  GNSOو  GACتشیرعلى المجلس بنشاط أن یتابع مشاركتھ مع كل من 

حول  GACومشورة  GNSOولة لتسویة الخالفات بین المنظمة الحكومیة الدولیة في محا

 GACھذا الموضوع مع استمراره في االستجابة للمخاوف التي تم التطرق لھا في مشورة 

منذ بیان تورونتو؛ مع األخذ بعین االعتبار عدد األفراد الذین انضموا إلى كل من مجلس 

 ICANNمجتمع ھذه المسألة أول مرة على  GACمنذ أن طرحت  GNSOاإلدارة و

سواء (في مناقشاتھ " -- "ات الحكومیة الدولیة في مناقشاتھتشیر على المجلس بإشراك المنظم

عند االقتضاء، بالنظر إلى أن المنظمات الحكومیة الدولیة ھي ) GNSOداخل المجلس أو مع 

، األقدر على التعلیق على التوافق فیما یخص أیة مقترحات بصفتھم الممیزة غیر التجاریة

 ."وبصفتھا مؤساسات ممولة من القطاع العام ومن الحكومة بموجب القانون الدولي 
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  .شكًرا لك، توم    :الرئیس شنایدر

مذكورة بصفتھا مدرجة  GNSOأولھما تضمین أن  .إذن ھناك عنصران جدیدان ھنا أساسا

على واقع  -- في ھذه المجموعة الصغیرة، وفي ھذه العملیة، وثانیھما ھو أمر مبني على أساس

أننا ندرك أن عددا من الناس قد تغیروا، لحث المجلس على إشراك المنظمات الحكومیة الدولیة 

 .GNSOفي مداوالتھ وأیضا في مداوالت 

 .وآمل أن نتمكن من االتفاق علیھا .ال أعتقد أنھا معقدة جدا .إذن تلك ھي العناصر

 .ممثل إیران، تفضل

 

 .إنھا دائما نشطة، ولیست غیر نشطة ما المھم في ذلك؟ .اطةحذف بنشاط، ببس  :ممثل إیران

 

 .أعتقد أننا یمكن أن نوافق إیران، إذا وافقتم    :الرئیس شنایدر

 ھل یمكننا أن نتم ھذا النص ونعود لما تبقى لنا؟

رموز  --الشيء الوحید الذي تبقى ھو الحرفان  .راجعنا كل شيء اآلن --لقد فعلنا  --ھذا كل 

 .حسنا --أولوف، ھل أنت  صحیح؟ .الحرفین

نحن یمكن أن نلغي استراحة  .دعونا نواصل بھمة .كان ھذا مثمرا للغایة .حسًنا، شكًرا جزیًال

تناول القھوة، ولكن أعتقد أن ذلك قد یكون مفیدا، ودعونا نحاول إیجاد مخرج لقضیة الحرفین 

 .ھذه

 .ھذه ھي الفقرات الثالث التي لدینا .حسًنا

 .نیوزیالندا نعم، ممثل
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آسف، لمجرد المالحظة، بالنسبة ألولئك الذین ال یواكبون قائمة البرید  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل نیوزیلندا

اإللكتروني، لقد حاولت أن أجد بعض األسالیب التي قد تتجنب الوقوع في المسألتین المختلفتین 

 .قرأھا إن لم یمانع الرئیسأستطیع أن أ .في ھذا القسم، ولقد وزعت على القائمة

 

 .حسنا، دعونا نسمعھا    :الرئیس شنایدر

 ...ربما، توم، أنت

 ...ھل ستحل محل الثالث فقرات التي لدینا ھنا كلھا أو واحدة منھا أو

 .من فضلكم

 

 .ستیحل محل الوسطى منھا    :ممثل نیوزیلندا

 

 .استمر في اإلمالء بسرعة .حالیةدعونا نقدم بدیال للفقرة الوسطى ال .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 

 .لقد ذكرت بعض البلدان واألقالیم أنھا ال تحتاج إلى إشعار .حسًنا  :ممثل نیوزیلندا

ولم تذكر بعض البلدان واألقالیم  .بالنسبة إلطالق رموز الحرفین الستعمالھا في المستوى الثاني

 .األخرى ما تفضلھ

فاصلة، فعدم االستجابة ال ینبغي أن یعتبر  أنھ في حال تم ذكر أي تفضیل، GACوتعتبر 

 .نقطة نھایة السطر .نقطة. موافقة
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 .شكًرا    :الرئیس شنایدر

. إذن ما یحاول ھذا عرضھ ھو أن بعض البلدان ال تمانع إطالق رموزھا؛ والبعض اآلخر یمانع

 .ال ینبغي اعتبار أي رد على أنھ موافقة --وھذا غیر واضح 

 ھل ھذا یساعدنا؟ .ماذا تظنون؟ من فضلكم

 .لدي ھنا سویسرا، باراغواي، ونیجیریا، وإیران

 .سویسرا، الرجاء التحدث .شكًرا

 

یجب  .ومع ذلك، فإنھ ال یذھب بعیدا بما فیھ الكفایة. إنھ حل وسط جید .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل سویسرا

ستعمال رمز الحرفین أن یذكر على وجھ التحدید أن بعض البلدان تتطلب موافقة صریحة ال

 .الخاص بھا

 

 .صیاغة ھذا الرأي الذي تشیرون لھ --ھل یمكنكم بإضافة صیاغة لـ  --وأعتقد أنھ من المفید   :الرئیس شنایدر

ألنني أعتقد أنكم على حق، لكنھ ال یعبر بوضوح على أن بعض الدول لدیھا وجھة نظر قویة 

 .للغایة وواضحة في ھذا الشأن

تعطینا نصا مقترحا یمكن إضافتھ أو تقترح  -ل تعتقد أنك یمكن أن تضع لذلك، سویسرا، ھ

 تعدیال ما؟

 

تتطلب أن یكتسب مقدم الطلب موافقة صریحة  --بعض الدول تتطلب "تعدیل الجملة الثانیة بـ  :ممثل سویسرا

 ."الستخدام رمز البلد في المستوى الثاني

 

ھل  .صریحة یعبر أو معبرة؟ --دم الطلب على موافقة معبرة یحصل مق ھل یمكنك تكرار ھذا؟  :الرئیس شنایدر

 صریحة؟ ھذه ھي الكلمة؟
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 .موافقة صریحة

 .یحصل على موافقة صریحة .ھل یمكنك اآلن تكرار النص من فضلك

 .سویسرا، ساعدنا، من فضلك

 

 .سیدي الرئیس، أنا لم أعدلھا تماما بعد، لكنني كنت أقدم خالصة ما أقصده  :ممثل سویسرا

 

 .ممثل إیران، تفضل ھل ثمة أحد آخر؟   :الرئیس شنایدر

 

یحصل  ."یكتسب"ولیس  .سیدي الرئیس من الممكن أن نعبر قانونیا بأن مقدم الطلب یحصل  :ممثل إیران

 .على موافقة صریحة من البلدان التي ستستخدم رموز الحرفین الخاصة بھا في المستوى الثاني

الحصول على موافقة، "فالصحیح ھو  .د أن أشیر إلى ذلكأنا لست مع ھذا النص ولكني أری

رمز الحرفیة الخاص بھا في " "--موافقة صریحة الستخدام الحرفین في المستوى الثاني 

 ."المستوى الثاني

 

 .باراغواي. شكًرا    :الرئیس شنایدر

 

ویسراأو أي شخص آخر، ولكن أنا ال أنوي أن أنتقد ممثل نیوزیلندا أو س .شكًرا سیدي الرئیس  :ممثل باراغواي

ألنھ  .مرة أخرى، أعتقد أن الفقرة األولى تعبر بشكل أفضل عن الفكرة وبطریقة واضحة، أعتقد

من جھة، تعطي الفقرة الثانیة تفاصیل داخلیة حول موافقة بعض الدول على أمر ما وعدم 

 .المرحلةوأنا ال أعتقد أن ذلك مناسب في ھذه  .موافقة بعض الدول األخرى على ذلك

 .وأود، مرة أخرى، العودة إلى الصیغة األصلیة

 .شكًرا
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 .تم تسجیل موقفكم .شكًرا    :الرئیس شنایدر

 .ممثل نیجیریا

 

یبدو النص أطول من األولى دون  --أتفق مع ما یقولھ باراغواي، ولكن بالنسبة للمسودة الثانیة   :ممثل نیجیریا

 .أن یشكل أي فرق

 

 .اشكًر    :الرئیس شنایدر

قبل أن تواصل كلمتك، فالفرق ھو أن الفقرة الثانیة تنص على أن الحكومات لدیھا وجھات نظر 

 .أو كیف یمكن لآلخرین التعامل مع رموز بالدھم --مختلفة حول كیفیة التعامل مع 

 .یشیر األول واحد إلى أننا سنجمع على المكتوب في النص

لب منكم جمیعا إذا كان لدینا توافق في اآلراء اسمحوا لي أن أط --لذلك اسمحوا لي أن أطرح 

 .أرى أن الكثیر یفضل النص األول .بشأن النص األول

ھل ھناك  ال أعني الصیاغة، ولكن على فكرة النص؟ ھل لدینا توافق في اآلراء بشأن الفكرة؟

 شخص یعارض أننا نود رؤیة اتفاق صریح ما لم یرد نص خاص بخالف ذلك؟

 .إسبانیا

 

أشارت في الماضي في اجتماع  GACإنھا فقط لإلشارة إلى أن  .معارضة --لیست لـ   :انیاممثل إسب

 .وسأقوم بقراءة الجملة .، أن قاعدة الصمت ال تعني الموافقة2015سنغافورة، لفبرایر أو مارس 

الذین ینوون الموافقة على  GACسیتم نشر قائمة بأعضاء  :بـ GAC، حرف ب تشیر 7الفقرة 

  .GACبات وال یتطلبون إشعارا على موقع ویب جمیع الطل

 .لن تعترض لن یتم إخطارھا --وھذا یعني أن فقط الدول التي لم 
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 ).خارج المیكروفون(    :ممثل إیران

 

 --یمكنك الذھاب إلى الموقع و    :ممثل إسبانیا

 

 .تضع النص على الشاشة    :ممثل إیران

 

 --مارس  12ة، ، سنغافورGACبیان     :ممثل إسبانیا

 

إن ید اإلنسان ھس من یجب أن تحذف ما لدینا ھنا  .كافوس، التكنولوجیا لیست سریعة جدا  :الرئیس شنایدر

 .لذلك، من فضلك، دعونا نحافظ على ھدوئنا .وتبحث عن النص وتضعھ ھنا

 ھل ھذا حول رمز الحرفین ولیس عن اسم البلد؟

 

 .حرفیننعم، إنھ بخصوص رمز ال    :ممثل إسبانیا

ھذا فقط لنكون على علم بأننا سوف نعود إلى مشورتنا  .یمكنني الموافقة على ھذه الفقرة

 .السابقة

 

 اسمحوا لي أن أسأل ھل یوجد أي اعتراض من حیث المبدأ على الفقرة األولى؟ .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 .ھولندا
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رد على السید كافوس الذي یقول أن األمر وأود أن أ .نعم، أعتقد أنني سوف أكرر اعتراضي : ممثل ھولندا

ھذه مسألة اتساق،  .ھذه لیست مسألة سلب حقوق .یبدو وكأننا نسلب حق شخص ما أو بلد ما

 بحیث لن تغیر قواعد اللعب؟ GACمسألة ھل یثق العالم الخارجي بـ

 .وضعت في وقت سابق GACأعني، إنھ واضح جدا، ال یوجد اتفاق صریح على أن مشورة 

 .بضعة أشیاء ھناك

معین اعتقد أن ذلك ینبغي  GACوال یمكننا لمجرد أن شخصا ما في لحظة معینة في اجتماع 

 .عذًرا .ھذا غیر مقبول .أن یوضع في مكان ما، سیوضع ھناك

 

 .یبدو أننا لم نتوافق في اآلراء بشأن النص األول .یبدو أننا لدینا وجھات نظر مختلفة .حسًنا  :الرئیس شنایدر

لدینا عشر دقائق أخرى إلغالق الجلسة ألن أخرى ستبدأ  .نا خمس دقائق قبل االستراحةأمام

  .اآلن

إما أن نسحب ھذا ونحاول العمل على ھذه المسألة بعد ھذا االجتماع في  .لذلك لدینا احتماالن

ن مكالمة ھاتفیة، أو إلكترونیا، أو أیا كان، أو نحاول حل ھذه المسألة ھنا، ولكن ھذا یعني أ

وفي الوقت الحاضر، لیس لدینا توافق في اآلراء بشأن فكرة  .علینا أن نتفق على فكرة محددة

 .محددة

ھذا لیس ما  --والبعض اآلخر یقول أن ھذا لیس  .فالبعض یقول أننا نرید صیاغة اتفاق صریح

 .إذن لدینا ھذان الرأیان .كنا نطلب من قبل

 .ممثل إیران، تفضل

 

 .من یعارض النص األحمر فعال ھل یمكن أن نسأل من یعارض النص األحمر؟ .شكًرا  :ممثل إیران

فالبعض یقول ھذا، والبعض اآلخر یقول ذاك، ھذا ھو  .لنحدد الحاالت .أعني االعتراض بجد

 .الوضع
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الشيء الوحید الذي أود أن أضیف في النھایة، ھو أن الدول التي ترید وضع اتفاق صریح علیھا 

 .ل شيءھذا ك .ICANNإبالغ 

 .علینا فقط توضیح الحاالت .لذلك لیس علینا تغییر أي شيء

 

أعتقد أن ھذا النص الثاني لدیھ فرصة أكبر لینجح قبولھ في الدقائق  .شكًرا لك ممثل إیران  :الرئیس شنایدر

 .لذا شكرا لكم لھذا االقتراح .القلیلة القادمة

 .أرى أشخاصا یومئون برؤوسھم

 .أو التعدیل الذي اقترحتھ في النص الثاني، الذي ذكرتھ للتوھل یمكن تكرار اإلضافة 

 

 .الوسطى --سیدي الرئیس، الفقرة تتحدث عن     :ممثل إیران

بعض البلدان "أن تسحب الفقرة الوسطى التي تقول  .إذا وضعت الوسطى في األخیر

في الوقت  .خیروانقلھا لأل" بعض"اسحبھا من  ."بلدان وأقالیم أخرى تتطلب ذلك" -- "األخرى

 .أجل .الحاضر، نعم

 -- ICANNعلى ھذه البلدان المذكورة إبالغ "ثم قم بإضافة 

 

 .شكًرا .یرجى قراءة النص ببطء .كافوس    :الرئیس شنایدر

 

یتعین على البلدان األخیرة أو یجب أو مدعوة، حسب الكلمة التي تود استخدامھا، مدعوة إلبالغ   :ممثل إیران

ICANN ضبھذا الغر. 

أرید اتفاقا "، ICANNالبلد الذي یرید موافقة صریحة، یجب أن یبلغ  ماذا یعني ذلك؟

 .ھذا كل شيء ."صریحا
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 .ھذا قد یقودنا نحو حل ما لذلك دعونا نأمل أن نتوصل إلیھ .شكًرا لك، كافوس  :الرئیس شنایدر

النص الثاني على  ینص --في حالة  .إذن تقول الجملة األولى أن بعض الدول ال تتطلب إشعارا

أما الثالث فینص على أنھ  .أنھ في حال لم یتم ذكر أي تفضیل، فھذا ال ینبغي أن یعتبر موافقة

 -البعض أو البعض اآلخر، أو غیرھم، ربما یمكننا التخلص من إحدى الكلمات  --ربما یمكننا 

 .البعض اآلخر

 

 .المساواة .خرونالبعض، والبعض اآل .قانونیا البعض اآلخر    :ممثل إیران

 

وفي ھذه  .ھناك البعض اآلخر الذي یطلب من مقدم الطلب أن یحصل على اتفاق صریح .حسًنا  :الرئیس شنایدر

 .الحالة، ینبغي لھذه الدول أن تعلن أنھا جزء من ھذا

 .أعتقد أن جمیع العناصر التي سمعناھا موجودة

 ن نوافق على ھذا، سویسرا؟ھل یمكن أ .سأعطي الكلمة لك، سویسرا،في ثانیتین ونصف

 

أعتقد أن المشكلة في ذلك ھي أن البلدان المذكورة ھي من یجب علیھا  .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل سویسرا

 .وھم لیسوا على علم بھذا الشرط .، والمشكلة ھي أن الكثیر منھم لیسوا ھناICANNإبالغ 

 .GACحتى أعضاء في وبعض منھم، كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، لیسوا 

لذلك فھل من الممكن جعل ھذا شرطا عاما بحیث یكون على أي شخص یرید استخدام رمز 

الحرفین إعالم الحكومة أو طلب اإلذن منھا، حیث یمكن للحكومة التي لیس لدیھا مشكل على 

 إذا كانت الحكومة ھي من توجد في الطرف اآلخر، فإما ال .اإلطالق منح الموافقة لالنطالق

 .وھو ما یعتبر رفضا أیضا، أو تعطي رفضا صریحا --تستجیب أو 
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قبل أن أعطي الكلمة لكل واحد منكم، ماذا إذا حذفنا الجملة األخیرة وتركنا االمر عند  .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .لدینا كل العناصر فیھ، لكننا ال نقول في أي اتجاه سیذھب ھذا .ھذا الحد

 ...اذا لدینا .د بأن عدم وجود استجابة ال یعتبر موافقةولدینا العبارة التي تفی

 .من فضلك، توم، احذفھا واعط الجمیع فرصة للنظر في ذلك

 ھل توجد أیة اعتراضات؟ ھل یمكننا قبول ذلك؟

 .ال اعتراضات

دعونا  --ھل نحن بحاجة إلى  .حسًنا .أوافق .ال توجد اعتراضات حتى اآلن .ال اعتراضات

 .نعم، كافوس .اعتقد انھا مسألة تتعلق بالصیاغة --ھذا ھو  .فقرة الثالثةنذھب اآلن إلى ال

 

لحذف األقواس  .ھذا جزء من المشورة وینبغي لنا أن نأخذ المشورة ولیس أن ننظر فیھا : ممثل إیران

 .بأن كذا وكذا GACتشیر .وغیرھا

 

 "ینبغي؟"ولكن ینبغي أن نحتفظ بكلمة    :الرئیس شنایدر

 

 --أجل    :ممثل إیران

 

إلى أن السجل أو المسجل المعني یجب أن یشارك  GACتشیر "إذن سیصبح النص كالتالي  : الرئیس شنایدر

المعنیین في حالة وجود خطر من أجل التوصل إلى اتفاق حول كیفیة التعامل  GACأعضاء 

یة ھل توجد أ." معھ أو أن یقوم طرف ثالث بتقییم الوضع إذا تم تسجیل االسم بالفعل

 .الدانمرك .تفصلنا أربع دقائق عن نھایة استراحة القھوة .باختصار شدید .حسًنا اعتراضات؟

 .الدنمارك واسبانیا .ھذا كل شيء في الوقت الراھن .إسبانیا

 



 AR  الرسمي GACجلسة صیاغة بیان  –ھلسینكي 

 

 112من  106صفحة 

 

ھل نقدم المشورة  .یبدو لي تقدیمنا للمشورة غریبا بعض الشيء .شكًرا لك، سیادة الرئیس : ممثل الدانمرك

 GACأو تشجع " :كان من األفضل أن یصبح --تقد منطقیا أن األفضل أع --للمجلس أو 

 .یمكن أن نستخدم ھذه العبارة --" المعني

 

" على المجلس بحث المسجل المعني GACتشیر: "ھل ینبغي أن نقول .أعتقد أنك محق ھنا : الرئیس شنایدر

إذن دعونا  لیس كذلك؟ھذا ھو المنطق الذي نستخدمھ عادة، أ ؟"على المشاركة"كذا وكذا وكذا 

ھل  ."ینبغي"بدال من " على المشاركة" --" لحث المعني" .ننتظر حتى یظھر لنا على الشاشة

 .إسبانیا ھل توجد أیة اعتراضات؟ ھذا ھو؟

 

یجب أن یفید بأنھ إذا لم یقل بلد ما أي شيء فال یمكن  .إنھ غیر متناسق مع الفقرة السابقة : ممثل إسبانیا

 --بلد وحده، لماذا نحن بحاجة للمناقشات مع السجل أو استخدام رمز ال

 

بعض  --نقول أن بعض الدول تبنت ھذا الموقف، الذي یعتبر مختلفا، والحقیقة ھي أن بعض  : الرئیس شنایدر

وھذه وسیلة لمحاولة حث الناس على الحدیث معا في الحاالت التي یكون  .ھؤالء قد تم تفویضھا

لذلك أنا ال أعتقد أن ھذا  .محاولة أخرى إلیجاد حل --ائھا المزید من ھذا قد حدث بالفعل، إلعط

 أولوف؟ ھل ھذا مناسب؟ .غیر متناسق

 

 .إلى الغرض األصلي من مشورتنا وھو حول تدابیر التخفیف --أعتقد أنھ یعود لـ  .نعم : أولوف نوردلینغ

 

ا یعني أننا أتممنا قبل دقیقتین من نھایة وھذ .حسًنا ال؟ ھل ثمة اعتراضات على ھذا النص؟ : الرئیس شنایدر

لم تتبق إال  .یرجى التحدث باختصار .اتحاد اتصاالت الكاریبي والدنمارك .استراحة القھوة

 .ممثل الوالیات المتحدة .دقیقتان
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ارة أقصى حد یبدو لي أنني أتذكر وجود مشكلة لم تحل بعد حول عب .شكًرا لك، سیدي الرئیس  :ممثل اتحاد اتصاالت الكاریبي

 .ممكن في مكان ما في الوثیقة

 

ھذا ال یغیر  .دعونا ننتظر توم --وبالنظر إلى الوضع الذي نوجد فیھ  .نعم، أنت على حق : الرئیس شنایدر

العثور على صیاغة / لذلك علینا بطریقة أو بأخرى إما .العالم، ألیس كذلك، إذا كانت لدینا أم ال

 .، اقتراحكم، من فضلكCTU .تبقیةثالثة في الدقیقة الوحیدة الم

 

بشكل "إلى " بشكل فعال"ونغیر " إلى أقصى حد ممكن"في رأیي أن نحتفظ بعبارة  .نعم  :ممثل اتحاد اتصاالت الكاریبي

 ."تعالج بشكل مناسب" ."مناسب

 

جزر كان لدي  .لن أخوض في ھذا .الناس یومؤون برؤوسھم ."تعالج بشكل فعال"بدال من  : الرئیس شنایدر

 .كوك والوالیات المتحدة

 

 .أنا مع حذف النصوص ألنھا خطوة أتوقعھا من دون التأكید علیھا .شكًرا لك، سیادة الرئیس : ممثل جزر كوك

 .شكًرا

 

 .ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة .شكًرا   : الرئیس شنایدر

 

فع یدي بخصوص النقطة التي أعتقد أنھ ال بد من في الواقع كنت أر .شكًرا لك، سیادة الرئیس : ممثل الوالیات المتحدة

ولكن بالنسبة للمسألة المطروحة ھنا، فنحن نفضل  .معالجتھا قبل استراحة القھوة، أعتذر

ونعتقد أن حذفھا یمكن أن یفسر بأن التوصیات لن تنفذ  ."إلى أقصى حد ممكن"االحتفاظ بعبارة 

 --ظر مختلفة، بعد أن نحل أود أن أتحدث أیضا حول وجھة ن .بطریقة أو بأخرى
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 .أجل   : الرئیس شنایدر

 

 .حسًنا  : ممثل الوالیات المتحدة

 

ھذا لیس  .إذن ھناك بعض الذین یریدون حذف النص، وغیرھم ممن یرغبون في االحتفاظ بھ : الرئیس شنایدر

المتحدة، ھل ما زلت مصرا، الوالیات  --الذین  --أبدأ باألول  .إجماعا، لذلك علینا أن نجد حال

 .لم تستطع إقناع اآلخرین بأن ھذه اإلضافة الزمة على االحتفاظ بھا؟

 

في الواقع، سیدي الرئیس، لقد عبر العدید خالل المناقشة السابقة، عندما كنا نتحدث عنھا من  : الوالیات المتحدة

 .قبل خالل االستراحة، أعرب العدید عن دعمھم لألسلوب

 

 .راغوايبا .حسًنا   : الرئیس شنایدر

 

ألنھا لن تغیر العالم، أعني االحتفاظ بتلك العبارة،  .أنا أقترح أن نحتفظ بھا كذلك، سیدي الرئیس : ممثل باراغواي

 .، كما تعلمون"ألقصى حد ممكن"

 

 .إیران أي اعتراضات شدیدة على االحتفاظ بھا؟ ھل یمكننا االحتفاظ بھا؟ .حسًنا : الرئیس شنایدر

 

، وإال فسوف تحصل 3:30حتفظ بھا وواصل لكي نتھي الجلسة فعلیك التوقف الساعة ال، ا : ممثل إیران

 .03:30إنھا حوالي  .03:30على بطاقة حمراء ألنك استمریت بنا إلى 
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الوالیات المتحدة لدیھا  .شكًرا أي اعتراضات على االحتفاظ بتلك العبارة؟ .أنا رھن إشارتكم : الرئیس شنایدر

 .من فضلكم .نقطة أخرى

 

بالنسبة للقسم المتعلق باألساس المنطقي حول رمز  .صحیح، وأنا آسف جدا، سیدي الرئیس :ممثل الوالیات المتحدة

ھل یمكنكم فقط إعالمي  .حسنا، ربما أستطیع أن أسألكم سؤاال --الحرفین، وھو ما لم نستطع 

 حول العبارة بین القوسین؟

 

ع لم نناقشھا، آسف جدا بالنسبة ألولئك الموجودین في الغرفة ولكن في الواق .نقطة جیدة للغایة :الرئیس شنایدر

ولذلك فإن ھذا ربما  .GACإنھ لیس برنامجا تلفزیونیا، إنما حدث مباشر لـ --ھذا مباشر 

إذا سمحتم بمنحنا خمس دقائق أخرى،  .یساعد على بناء القدرات حول الطریقة التي نعمل بھا

الدنمارك، ھل لدیك  .رأ ذلك بسرعة، توم، وبعدھا سنرىھل ترید أن تق .فسنتوصل لمرادنا

 .حسًنا شيء علینا معرفتھ اآلن؟

 

ما أشرت لھ من قبل، ولكن في الواقع أعتقد أنھ ینبغي حذفھا ألننا نحاول في األساس المنطقي  : ممثل الدانمرك

ورة في یجب أن نحرر أساسا منطقیا وولیس مش .إعطاء مشورة للمجلس، وھذا خطأ ھنا --أن 

 --إذن  .األساس المنطقي

 

 .توم على وشك أن یقرأ بخصوص ھذا األساس المنطقي   :الرئیس شنایدر

 

 .ونعتقد أنھ ینبغي حذفھا .أجل   : ممثل الدانمرك
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 --األساس المنطقي بكاملھ، إذن لن یكون لدینا أساس منطقي لكننا    : الرئیس شنایدر

 

 .ساس المنطقي مشورة للمجلس، بالعكسال، نحن نقدم في األ : ممثل الدانمرك

 

ربما یمكننا فقط أن نشیر إلى المشورات السابقة التي جاءتنا بشأن  .ھذا سیوفر لنا بعض الوقت : الرئیس شنایدر

أم أننا بحاجة إلى قراءتھ  ھل سیساعدنا ھذا؟ .ھذه المسألة ونقول بأن ھذه مشورة متابعة

ھل  .لقد ظللنا نعمل علیھ لمدة طویلة .ألنھ لیس جدیدا یمكننا حذفھ؟ --ھل یمكننا  ومناقشتھ؟

ونحن على ثقة بأن توم سیقول أن ھذه المشورة  --یمكن أن نوافق على أن األساس المنطقي 

ویقول أن ھذا  للمتابعة على أساس مناقشة كذا وكذا وكذا، وااإلشارة إلى المشورة السابقة؟

 انیا، ھل توافق على ھذا؟اسب ھل ھذا مقبول؟ .توضیح للمشورة السابقة

 

 --أرسلت  .نحن بحاجة إلى آخر جدید .نعم، لكنھ حول أساس منطقي یتعلق برمز الثالثة أحرف : ممثل إسبانیا

 

 .نحن نتحدث حول رمز الحرفین .كان ذلك رمز الحرفین   : الرئیس شنایدر

 

مز الثالثة أحرف، وقد قدمت ھذا نعم، ولكن المسألة أننا نحتاج إلى أساس منطقي جدید لر : ممثل إسبانیا

 .النص في الئحة البرید اإللكتروني

 

لذلكإذن ھل نوافق على  .دعونا ال نتحدث عن رمز الثالثة أحرف .نحن اآلن في رمز الحرفین : الرئیس شنایدر

أن نستخدم ھذا األساس المنطقي كمرجع لمشورة قدیمة ونقول أننا قد أجرینا نقاشا وھذا 

 .علینا أن نختتم، لذلك شكرا لك .اھولند -- محاید
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أعتقد أن  .الجزء األول، إن معنى األساس المنطقي ال یتأثر بتغییر اللغة وھو ال یعطي مشورة : ممثل ھولندا

 .ولكن بالنسبة للجزء الثاني فینبغي أن یتم حذفھ أو تغییره .الجزء األول ال یزال ساري المفعول

 .شكًرا

 

ھل یمكن أن نوافق  .لیس لدینا وقت .یمكنك قراءتھ بسرعة، أعتقد أن الناس حائرونتوم، ھل  : الرئیس شنایدر

لیس لدینا وقت  أن نشیر إلى المشورة السابقة، ونقول أننا قد ناقشنا ھذا؟ على ما اقترحت؟

ھل  --ھل نناقش األساس المنطقي  .رمز الثالثة أحرف .حسًنا .لمراجعة األساس المنطقي

 بحاجة إلى إعادة مناقشتھ؟ ھل نحن ناقشنا ھذا؟

 

 ).خارج المیكروفون( -- انھا لـ    : توم دیل

 

 -- 100رمز الثالثة أحرف ربما لیس  --األساس المنطقي الخاص بـ --نعم، األساس المنطقي  : الرئیس شنایدر

نحن لسنا مضطرین بعد  .لم یكن لدینا الوقت للتحقق مما إذا كان ھذا مطابقا للنص أعاله

ناقشت ذلك وتعتقد أن ھذه رسالة مھمة،  GACھل یمكننا فقط قول أن  .ساس منطقيإلعطاء أ

نحن في بدایة  .وسوف تستمر المناقشة بالنسبة لرمز الثالثة أحرف؟ حسنًا؟ نظرا لضیق الوقت؟

 .حسًنا .وإال فسوف نستمر لفترة طویلة جدا حسنًا؟ .ھذه لیست ھي المرحلة األخیرة .ھذا األمر

أعتقد أننا  ھل ھناك أمور أخرى تحتاج لوضع اللمسات األخیرة علیھا؟ ء؟ھل ھذا كل شي

  ھل ھذا ھو البیان؟ ھل أنتم متقفون؟ --أنجزنا كل 

عملنا باعتدال، أو أكثر  .كان لدینا وقت قصیر جدا لمناقشة عدد من األمور .شكًرا جزیًال لكم

البناءة التي أوصلتنا إلى توافق  أشكركم جمیعا على روحكم .وأعتقد أن ھذا إنجاز كبیر .قلیال

وآسف لبقیة الجمھور، فھذه كان  .في اآلراء بشأن العدید من القضایا في وقت قصیر جدا

 .حسًنا، شكًرا جزیًال .وأعتقد أنھا قد نجحت .شكًرا .تجربة

 ]تصفیق [ 

 أعتقد أن توم .وبینما أحصل على بعض القھوة، لدینا شيء لطیف أود أن أشاطركم بھ اآلن

 .ربما علیك أن تشرح األمر قبل اإلعالن عن الشخص .سیتولى ذلك
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أنا آسف، انھا مسألة  .لدینا الفائز بجائزة الباب --لدي جائزة باب  --لدي  --لدي  .جائزة الباب : توم دیل

 .شكًرا جزیًلا لكم جمیًعا على المشاركة .كانت ھذه محاولة لتشجیع تسجیل الحضور .جدیة

ة ھو من ظل بین بعض حیوانات الرنة اللطیفة في الریف الفنلندي وھو كریستوفر الفائز بالجائز

 .NTIAھیمرلین من 

 

 

 

 ]نھایة النص المدون[


