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بير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد ك
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ICANN – لندن، إنجلترا 
 

تفضلوا  .هل لي أن أطلب من الجميع التفضل بالجلوس، فنحن على وشك بدء هذه الجلسة  :تريسي هاكشو

 .شكًرا جزيالً  .بالجلوس، رجاءً 

البند األول على جدول األعمال  .اشرة إلى جدول األعماللذا سوف أنتقل مب .صباح الخير جميًعا

 .بيرو .ينظر في مجموعات العمل) صوتي(لدينا ستين  .هو تقارير مجموعة العمل

 

سوف أعطيكم دقيقة الستخدام  --ألجل الشفافية .أود أن أقول شيًا باللغة األسبانية من فضلكم  :بيرو

أود أن أبلغكم أن بيرو قد رشح أولغا كافالي ألحد  ألجل الشفافية، .سماعات الرأس الخاصة بكم

 .شكًرا .سيكون ذلك .وباراغواي وبيرو رشحا توماس شنايدر رئيًسا .مناصب نائب الرئيس

 

 .أساليب مجموعة العمل وتقارير مجموعة العمل .شكًرا  :تريسي هاكشو

 

ألننا بالفعل  .تصر حديثي بشدةسأخ .نحن متأخرون بعض الشيء في جدول األعمال .شكًرا  :ممثل أسبانيا

لذا سأعطيكم  .قمنا بتخصيص فتحة أخرى يوم الثالثاء للدخول في التفاصيل مع فريق العمل

 .لمحة موجزة

إذن، فهذه هي  .أوالً، أود توجيه الشكر للمساعدة الكقيمة للغاية التي قدمت لنا من قبل األمانة

الرئيسية للفريق العامل، ما كنا نعمل في األشهر وثانيًا، فيما يتعلق باألهداف  .النقطة األولى

األخيرة والتي هي هدفنا الرئيسي لهذا االجتماع هو أن نسأل عن بدء تنفيذ خطة التنفيذ التي ما 

وهذه الخطة مصنوعة من إجراءات سهلة التنفيذ ومسائل  .فتئنا نضعها في األشهر الماضية

  .لذلك سيكون هذا هو الهدف األول .لسابقةعملية سبق أن اتفقنا عليها في االجتماعات ا
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وفيما يتعلق بما لدينا من القضايا، مثل الرقم، انتخاب نائب الرئيس أو الدعاية لالجتماعات، التي 

نحن نأمل، على ما أعتقد، أن نجد اإلجماع في هذا  .ال تزال بحاجة إلى المزيد من المناقشات

 .األمر الذي خصصناه يوم الثالثاء

سأترك المايكروفون اآلن  .وهذا كل شيء لليوم .ه هي األهداف الرئيسية لمجموعة العمللذا فهذ

 .شكًرا .لزمالء آخرين ممن وقتهم أقل

 

أعتقد أنه يمكننا االنتقال إلى لبنان، مجموعة العمل في الحكومة مشاركة المنظمات . حسنًا .شكًرا  :تريسي هاكشو

 .IGOالدولية الحكومية 

 

أود أن أشكر كل من ساهم في هذا النشاط والدعم الذي حصلنا عليه من  .صباح الخير جميًعا  :ممثل لبنان

 .الجميع، وخاصة األمانة

في موقف صعب، ولكن ال تزال، حصلنا على  ACIGوأنا أعلم مدى انشغال الجميع، وكانت 

 .الدعم الذي نحتاجه

اهدة الرسم البياني الذي قد أرسلته أنا لن انتقل خالل السطح لمش .سأحاول اإليجاز قدر اإلمكان

إن كان بإمكانكم التحرك، على األرجح، إلى الخطوط العريضة، سوف  .إلى الجميع هذا الصباح

 .يكون هناك، من فضلكم، عرض الرسوم البيانية

 .سوف أبقى في هذه الصفحة قدر اإلمكان وأحاول اإلنهاء في بضع دقائق

 .نا المضي قدًمالقد حددنا النقاط المهمة وكيف يمكن

نتحدث عن  .ATRT2ولدينا خلفية للحزم وشروط االختصاص خاصة أنها تتعلق بتوصيات 

، واألدوار والقواسم ICANNوفريق الخبراء العلميين لدى  GACعرض الرسوم البيانية حول 

 GAC؛ ترتيبات التنسيق الحالي بين ICANNالمشتركة؛ ما هي استراتيجية إشراك الحكومة في 

وعة الخبراء العلميين، ما يحدث، وما يهدف إليه، واألسئلة التي علينا توجيهها إلى ومجم

 .ICANNمجموعة فريق الخبراء العلميين لدى 

 .الشريحة التالية من فضلك
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ثم أجرينا مناقشات تمهيدية مع  .GACلقد عقدنا بعض المناقشات مع مجموعة العمل ألعضاء 

 .األولية TORقمنا بتطوير  .ICANNلخبراء العلميين لدى مجموعة فريق ا) غير مدرك(الدكتور 

ثم قمنا بصياغة خطة عمل  .TORفي سنغافورة، وحصلنا على اتفاق بشأن  GACوصلنا إلى 

عقدنا مؤتمًرا عبر الهاتف حيث استعرضنا الحزم التي لديكم باإلضافة إلى . لمجموعة العمل

إنتاج مجموعة من األسئلة التي تم إعدادها، بفضل أثناء المكالم اتفقنا على  .بعض المواد األخرى

 .سوزان، في معظمها

بعد اإلنتهاء من  .لإلدخال GACثم تمت مراجعة األسئلة من قبل مجموعة العمل وتم إرسالها إلى 

األسئلة في  .األسئلة، أرسلناها إلى الدكتور كامل لمحاولة الحصول على إجابات على هذه األسئلة

 .الحزمة بالمناسبة

كان هناك  .دقيقة األسبوع الماضي في جنيف 45لقد عقدت مناقشات مع السيد كامل لمدة حوالي 

سعيد أن اقول  .بعض التوضيحات لألسئلة، بعض التوضيحات للمواقف المختلفة وحيث األمور

مجموعة  -صباًحا، الفريق العامل وفريق الخبراء العلميين  10:00لكم أننا سنجتمع في الساعة 

سيعقد  .األشخاص مدعوون للحضور .، وخاصة القيادةICANNالخبراء العلميين لدى  فريق

االجتماع في الطابق العلوي في بهو الفندق، خاصة فريق العمل، من فضلكم، في بهو الفندق 

 .تصعدون ثالث خطوات ثم في الخلف --إنه .بجوار البار

ثم سيصبح األمر  .ة مع المضي قدًمانأمل في الحصول على بعض االتفاقيات في الخطوات التالي

 .متروًكا لنا لنتابعه ونتعقبه

 .أنا ال أخطط للمضي في الحزمة إال إذا كان األشخاص لديهم بعض األسئلة المعينة أو المخاوف

 .وأنا أشكركم جميًعا

 

 .شكًرا لممثل لبنان .حسنًا  :تريسي هاكشو

 gTLDي ستكون أستراليا في جوالت نطاقات لذايمكننااالنتقال إلى مجموعة العمل المقبلة،والت

 .أستراليا .الجديدة في المستقبل
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سأحاول أيًضا أن أكون مختصًرا نسبيًا حتى أتماشى  .طاب صباحكم جميًعا .شكرا لك، تريسي  :أستراليا

  .الجديدة gTLDمع التحديث الوارد لدي باألمس صباًحا في مجموعة عمل نطاقات 

الجديدة في ضوء  gTLDتتطلع إلى الجوالت المقبلة من نطاقات  -في  تبحث مجموعة العمل هذه

 .تجربتنا مع هذه الجولة األولى

أننا قد حددنا عدًدا من المجاالت التي يحتمل أن  GACوأعتقد أنه لم يكن مفاجئًا للموجودين في 

 .لةنعمل بها داخل المجتمع للنظر إلى تحسين إطار عمل السياسة العامة للجوالت المقب

ومن حيث المناطق التي تم تحديدها حتى اآلن، فهي تتصل باألسماء الجغرافية، ودعم الطلب في 

 .االقتصادات النامية، والتطبيقات المجتمعية

 .هذه هي حاليًا القضايا الثالثة التي يجري حاليًا النظر فيها داخل مجموعة العمل هذه

لك من أجل األسماء الجغرافية، أولغا كافالي من لذ .وقد تم تحديد هذه النقاط الفرعية لكل قضية

من حيث دعم مقدم  .GAC األرجنتين تقوم بعمل جيد بأخذ زمام المبادرة في هذه المسألة لـ

ومن  .الطلب في االقتصادات النامية، تريسي من ترينيداد وتوباغو هي الرائدة في هذه المسألة

 .ويسراحيث تطبيقات المجتمع، فهي المملكة المتحدة وس

تم تحديد الريادة لهذه المجموعات بناء على البلدان التي لديها مصالح قوية بشكل خاص في هذه 

 .يعملون في هذه القضايا داخل مجموعة العمل GACوهناك عدد جيد من أعضاء  .القضايا

ة، فيمايتعلق بالتحديثات لهذا الصباح، التقدم األساسي، مرةأخرى، كما كانت الحالة في سنغافور

وأود أن  .بالنسبة ألثنين من القضايا الفرعية، تم إحراز بعض التقدم .مع قضية األسماء الجغرافية

أو االنضمام إلى / المهتمين بتلك القضايا للعمل في هذه القضايا الفرعية و  GACأشجع أعضاء 

 .مجموعة العمل للمساعدة في تقدم هذه القضايا

ها في نطاق واسع داخل فريق العمل هذا وراء القضايا واحدة من األشياء التي كنا نبحث عن

لذلك، وكما ذكرت  .نفسها هي كيف نكون قادرين على التنسيق مع بقية المجتمع للمضي قدًما

باألمس، فأحد األشياء التي سوف أقوم بها في هذا االجتماع هنا في لندن هي المشاركة في جلسة 

يدة ومجموعة أصحاب مصلحة السجل يوم الجد gTLDمع مجموعة مقدمي طلبات نطاقات 

لذا فأنا أفهم أنه قد ال  .GACلألسف، هذا يتداخل مع اجتماع  .10:00األربعاء في تمام الساعة 

ولكنني بالتأكيد سوف أرفع  .أو يكونون قادرين على المشاركة GACيرغب الكثير من أعضاء 
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تلك الجلسة هي تعليم المجتمع أننا نقوم وأحد األشياء التي سأحاول القيام بها في  .تقريًرا بذلك

 .بهذا العمل ونشجع التنسيق بين مختلف الجهود التي نبذلها

 NTAGمن حيث األمور األخرى التي تحدث هنا في لندن، صباح يوم األربعاء على الفور قبل 

الستضافة أو إجراء مناقشة مع  - GACوجلسة أصحاب مصلحة السجل، من المقرر أن تقدم 

مع بشأن األسماء الجغرافية للبدء في التماس ردود الفعل من المجتمع لطرح القضايا التي المجت

أعرف أن، مرة أخرى، هذا يصطدم مع بعض  --أعتقد  .كنا نفكر فيها والشروع في تلك المناقشة

الذين سيكون  -ولكن أتوقع أن يكون هناك كثيرين في المجتمع الذي سوف  .الجلسات األخرى

ولذا أود أن  .في هذه المسألة، ال سيما في ضوء بعض قرارات المجلس األخيرة لهم مصلحة

 GACأنتقل اآلن إلى أولغا لتنتقل بنا خالل هيكل تلك الدورة يوم األربعاء بحيث يمكن ألعضاء 

 .هنا توفير بعض ردود الفعل على التعامل المقترح والعرض لهذا االجتماع يوم األربعاء

 

  .وهناك عرض تقديمي مختصر جًدا قمت بإعداده .ًرا جزيالً لك، بيترشك  :أولجا كافالي

ومن الجميل دائًما أن  .بادئ ذي بدء، أرغب في شكر الدولة المستضيفة لهذا االجتماع الجميل

  .تظل في هذه الدولة اللطيفة والمدينة اللطيفة

مساهمات والمعلومات وأيًضا أود شكر جميع هؤالء األعضاء لمجموعة العمل الذين أرسلوا ال

 .إلعداد هذه المعلومات

أنها مجرد ملخص لما سوف نقدمه يوم األربعاء صباًحا في الساعة  .هذا العرض موجز للغاية

وحيث أن بعضكم قد ال يكون هناك، أردت أن أشارككم ما سوف  .صباًحا كما ذكر بيتر 9:00

لقد تلقيت مساهمات أخرى من  .لخلفيةكما أنني أيًضا قمت بتعميم نسخة من مسودة ورقة ا .نقدمه

بيرو وأعضاء آخرين من المجتمع سأدرجهم، وسوف أقوم بتعميم نسخة جديدة من ذلك في وقت 

 .قريب جًدا

 .الشريحة التالية من فضلك

من ديربان العام  GACلقد بدأنا مع تفويض في بيان  ألولئك الذين ال يدركون هذه العملية، -فقط ل

سوف تتعاونان، مع صقل جميع النصوص من أدلة مقدمي  ICANNو GACإن الماضي الذي قال 
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الطلبات وغيرها من العمليات للجوالت المستقبلية لحماية المفاهيم الوطنية، والثقافية، والجغرافية، 

  .الشريحة التالية من فضلك .لذلك بدأنا هذا العمل بهذه المجموعة الفرعية .واألهمية الدينية

تم إعداد المسودة األولى من قبل  .قة خلفية مع تعليقات مختلفة وبعض التغييراتلقد أعددنا ور

ثم تلقينا التعليقات من األعضاء المختلفين من مجموعة  .األرجنتين، وتعميمها خالل شهر فبراير

ثم تمت  .كما تلقينا تعليقات أخرى أيًضا .GACثم في اجتماع سنغافورة قدمنا لجميع  .العمل

وهناك . AMAZONبشأن  GACقة المسودة بعد القرار من المجلس الحترام مشورة مراجعة وثي

العديد من المستندات المهمة ذات الصلة بالحماية أو العالقة بين العالمات التجارية واألسماء 

 .الجديدة gTLDالجغرافية في نطاقات 

 .التالي رجاءً 

الجديدة التي عممتها هي خلفية القضية  وبالتالي فإن األجزاء الرئيسية من مسودة ورقة الخلفية

برمتها، اإلجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني لحماية هذه األسماء الجغرافية، 

الخاصة بالعالقة مع  ICANNوتحليل وثيقة مشورة الخبراء المطلوبة من قبل مجلس 

AMAZON.قيح النص ألي ، اقترحت وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات، واقترحت تن

 .وثيقة مثل دليل مقدم الطلب

 .التالي رجاءً 

وهذا هو المهم أن نذكر أنه في النسخة األولى اقترحنا دمج القوائم أو  -ما ال تتضمنه الوثيقة 

ولكن كل التعليقات التي تلقيناها لم تكن كثيُرا في صالح هذه  .مستودعات لألسماء الجغرافية

لذلك  .معقد تحديث ذلك أو طرحها مع معلومات جيدة حتى اآلنولكن يبدو أنه من ال .الفكرة

  .قررنا إخراج الوثيقة واقترحنا إنشاء أفضل الممارسات

ثم مسألة استخدام األسماء الجغرافية على المستوى الثاني، وكنا نظن أنها لم تكن اللحظة للحديث 

  .لذا فهذا خارج الوثيقة في هذه النسخة الجديدة .عن ذلك

 .ي رجاءً التال

ثم وصفنا اإلجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني اإلقليمي، وهو ما يعزز قائمة 

ISO 3166-2  والقيام ببعض التوعية، توعية أفضل في العالقة معICANN وخاصة في تلك ،

  .ICANNالبلدان التي ال تدرك الكثير من عمليات واجتماعات 
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  .شكًرا .الشريحة التالية .التالي رجاءً 

توجد لديكم جميًعا  .لن أدخل في ذلك .هذه هي االقتراحات للنص الجديد في دليل مقدم الطلب

  .في المستند

  .التالي رجاءً 

الشيء المهم حول هذه الفقرة هو أن  .الشريحة التالية لديها أيًضا نص مقترح لدليل مقدم الطلب

قائمة األسماء التي وردت في دليل مقدم الطلب أو أي دليل مقدم طلب يجب أن تؤخذ كمرجع فقط 

 .التالي رجاءً  .ولكن ليست كقائمة إلزامية لتجنب استعراض أسماء أخرى ليست في تلك القوائم

إنها مثيرة  .AMAZONما يتعلق بـ في ICANNهذا جزء من النص من مشورة الخبراء التي طلبتها 

جًدا لالهتمام، ألنها تتماشى بالضبط مع التعليقات الصادرة عن األرجنتين وبيرو ودول أخرى 

فهو أن وجود حق استخدام اسم العالمة التجارية أو أنه ال  .PATAGONIAو . AMAZONمقابل 

  .الجديدة gTLDطاقات يعطي الحق في استغالل، الستخدام هذه المسألة ألمور أخرى مثل ن

 .الشريحة التالية من فضلك

تقول أن صاحب عالمة تجارية ال يمكنه التذرع بهذا الحق كالحق في  .سأشير إلى الفقرة األخيرة

استخدام العالمة حتى بالنسبة للمنتجات والخدمات المحددة في التسجيل أو حتى الحق في 

هذا هو بالضبط النص أو اتجاه النص الذي  .ةالجديد gTLDاستخدام العالمة في شكل معين مثل 

 .في غرفة التجارة الدولية. PATAGONIAقدمته األرجنتين في اعتراضها ضد 

 .التالي رجاءً 

ولكن ينبغي لنا أن  .ليس لدينا المزيد من القوائم كمرجع .لذا ما الذي نتوقع إخراجه من القوائم

مارسات الشركات التي ترغب في التقدم نشمل وينبغي أن نضع أفضل المبادئ التوجيهية لم

 .الجديدة بحيث يصبح لديهم قدًرا أكبر من اليقين gTLDللحصول على 

ربماتكون هذه فكرة لتكون جزًءا من هذه المباديء  .لذا نشجع الشركات للقيام بأبحاث مسبقة

ذا لم يكن لذا البحوث السابقة والتحري عن المعاني المختلفة لتطبيق السالسل، ل .التوجيهية

 .مفاجئًا أن يتم ليكون اسم نصف البلد أو الجزء الجنوبي من البالد أو نهر كبير
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وإذا كان هناك أي شك، فإن واحًدا من أفضل الممارسات يمكن أن تكون أنه يجب على مقدم  

الطلب أن يقيم جهة اتصال مع السلطات ذات الصلة سواء كان ذلك في البلد، المدينة، المنطقة، 

  .لمنطقة الفرعيةأو ا

  .التالي رجاءً 

تعزيز التوعية تجاه الدول التي ال  -- ICANNلذلك من األفكار األخرى ألفضل الممارسات لـ

هذا يبين أن  .لم نر سوى القليل من مقدمي الطلبات من أمريكا الالتينية وأفريقيا .تشارك كثيًرا

ت واضحة للحكومات للتوصل إلجماع وتؤكد أيًضا خطوا .التوعية لم تكن كافية ويجب تعزيزها

يجب على  --وقد اقترحت بيرو أيًضا أن .gTLDومقدمي الطلبات فيما يتعلق بتطبيق نطاقات 

ICANN وقد ذكرذلك زميلي ميالغروس أمس فيما  .أن تعتنق مباديء أساسية للقانون الدولي

  .WINEو.  VINيتعلق بـ

تعمل على تعزيز هذه التغييرات، والتغيرات  الخطوة التالية هي إنشاء مجموعة عمل للمجتمع

المقترحة في النص مثل دليل مقدم الطلب، مجموعة أفضل الممارسات، تعزيز مبادرات التوعية 

وبدء المناقشات بشأن إقامة إجراءات تكلفة جيدة وفعالة ومحايدة لتسوية المنازعات  ICANNمع 

  .بين البلدان

 .تاليال .وأعتقد أن هذا كل ما في األمر

لذا فالمهتمين منكم بالحضور  .ال أدري أي قاعة .9يونيو في الساعة  25العرض التالي إنه يوم 

وسوف يتم تعميم أي أخبار أو أي إصدارات محدثة من الوثيقة أوالً  .نرحب بهم في االنضمام لنا

 .شكًرا جزيالً  .كلها GACلمجموعة العمل ومن ثم إلى 

 

 .سأعود إلى أستراليا للتلخيص .لغاشكًرا لك، أو  :تريسي هاكشو

 

على هذا العرض المقترح استخدامه  GACهل هناك أي تعليقات من أعضاء  .شكًرا لك، أولغا  :أستراليا

 .ثم سنغافورة بعد ذلك .أرى ممثل إيطاليا في دورة المجتمع يوم األربعاء؟
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فقط أنصح أنه  .متابعتكم في هذه المقترحات ويسرني .شكًرا لعملكم القيم في مجموعة العمل هذه  :ممثل إيطاليا

منذ ذلك الوقت من اآلن من االستدعاء المقبل لتقديم الطلبات هو أمر ال يمكن التنبؤ به، دعونا 

نقول، في رأيي، ما ال يقل عن ثالث سنوات إن لم يكن أربعة أو شيء من هذا القبيل ألن العملية 

ثم  .الجديدة التي يتعين النظر فيها gTLDن نطاقات تسير قدًما، ولكن ال يزال هناك اآلالف م

هذا هو فريق المراجعة المنصوص  .GACاقترحت أن يرتبط هذا أيًضا بالتماس آخر قد تعززه 

هذا هو  .عليه في تأكيد االلتزامات على تعزيز المنافسة، وثقة المستهلك وخيارات المستهلك

المتعددين، والساحة، دعونا نقول، ثم  الشيء الذي سيكون منتدى حقيقي ألصحاب المصلحة

أوصت  GACأيًضا ألن  .لقد رأينا االثنين متصلين .GACسيقدم معلومات قيمة لمجموعة عمل 

أن يكون لها بصمة على النتائج ثم  ICANNبأنه بعد انتهاء تنفيذ االستدعاء األول، ينبغي على 

 .شكًرا .يدة وجميع السياسات المتصلةاالنتظار لبعض الوقت لكتابة دليل توجيهات للطلبات الجد

 

هذا بالتأكيد أحد  .وشكرا لك، على طرح هذا الشأن .وأوافق عليها كلية .شكًرا لك، ممثل إيطاليا  :أستراليا

العمليات الرئيسية التي سوف تحدث الستعراض الجولة األولى والمضي قدما نحو الجولة 

فريق العمل هذا جنبًا إلى جنب بالتوازي مع هذه  ويحدونا األمل، بالتأكيد، أن يتحرك .الثانية

ثم سنكون قادرين  .في تلك العملية GACالعملية، وسوف يساعد على اإلبالغ عن أي مدخالت 

إنه حقًا بالنسبة لنا لنكون على استعداد على القدم األمامية لهذا  .على التنسيق بين هذين النشاطين

لذلك  .شكًرا لك على اإلشارة إلى ذلك .الت المقبلةوأية عمليات أخرى للمضي قدما في الجو

 .سنغافورة .أعتقد أنها نقطة مهمة جًدا

 

 .صباح الخير .شكًرا لك، بيتر  :سنغافورة

 .نود أن نشكر أفراد مجموعة العمل كلها على هذاالتقرير المدروس جيًدا والقيم الذي نؤيده بقوة

هناك تفسيًرا بين العالمة التجارية ونطاقات حيث  4وهو ذو صلة بالقسم  .لدي سؤال عام فقط

gTLD الجديدة.  
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في أي  ccTLD التابعة لـ ADRPوالمزيد من  UDRPهل سيفرض ذلك تحديًا على  :وسؤالي هو

تعطي الحق لحاملي العالمة التجارية عندما يتعلق األمر بتسوية  ADRPنحن نعلم أن  دولة؟

القتراح أن أصحاب العالمة التجارية ليس لهم الحق يبدو أنه  .4وقد قرأت القسم  .المنازعات

نحن نعطي الحق لحاملي العالمة التجارية  UDRPأو  ADRPولكن في  .gTLDبموجب نطاقات 

لذا  .gTLDعندما يتعلق األمر بتسوية المنازعات، عندما يقومون بتسجيل األسماء تحت نطاقات 

حيث نعطي الحق لحامل العالمة  UDRPربما تتمكن مجموعة العمل أن تبين لي الفرق بين 

 .شكًرا .gTLDالتجارية وكذلك مفسر نطاق 

 

نقطة أخرى مهمة جًدا والتي سأكون سعيًدا للرد عليها، إال أنني يمكن أن  .شكًرا لممثل سنغافورة  :أستراليا

 .لذا سوف أنتقل ألولغا أوالً  .أرى أولغا حريصة جًدا على ذلك

 

النص المدرج في مسودة الورقة هو جزء من النصيحة المقدمة للخبير الخارجي لنا  .شكًرا جزيالً   :أولجا كافالي

انطباعي أنهذا سيكون لصالح  .UDRPكنت أفكر في  .أعتقد أن ذلك كان ممتًعا .في المجلس

ولكنني سعيد باستكشاف ذلك وإضافة هذه المعلومات في  .TLDأو  gTLDالمستوى الثاني، ليس لـ

 .بيتر هل تود إضافة شيء من فضلكو .ورقة المسودة

 

 .شكًرا لك أولغا .أجل  :أستراليا

أعتقد انها مسألة مهمة حقًا، وواحدة من القضايا التي في الصميم ما سينظر فيه الفريق العامل 

حسنًا أسماء  --أعتقد أن الكثير من هذا .والمجتمع حتى أبعد من مجرد قضية اسم جغرافي

أحد التوترات التي نواجهها هناك ما إذا كان واحًدا أو اثنين من  .تمعجغرافية خاصة وقضايا المج

وتأتي العديد من  .األطراف لديه نوع من الحق أو المصلحة في نفس السلسلة وكيف يتم حلها

  .القضايا المختلفة للعب في هذه المواقف

أن مجتمعاتهم لذلك، في عملية تطبيق المجتمع، بعض مقدمي الطلبات القادرون على التأكيد 

في حاالت أخرى،  .حصلت على األولوية من خالل العملية إذا كانوا يرغبون في التطبيق أنفسهم

  .سيكونون قادرين على تأكيد أنلديهم موقف لالعتراض
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ما وجدناه في فضاء األسماء الجغرافية هو أن الحكومات، بالطبع، يمكن أن تأتي خالل عملية 

وهم جميًعا لديهم  .تكون، أيضا تستخدام عملية اعتراض المجتمع، ولكن يحتمل أن GACمشورة 

لذلك يصبح السؤال كيف يمكننا  .حاالت حيث تقوم مجموعة أو أكثر بالتأكيد على بعض الحقوق

لذا في هذه الحاالت في المستقبل، هل  التعامل مع ذلك وما الذي تعنيه هذه الحقوق العديدة؟

 هناك طريقة أفضل لمعالجة ذل من األساس؟ما الذي سوف نبحث عنه هل  -هناك

لذا كان لدينا العديد من األمثلة في الجولة األولى حيث طبقت الشركات لالسم ولديهم العالمة 

التجارية في هذا االسم في بعض األحيان في واليات قضائية متعددة وحكومة واحدة أو أكثر 

السيادة أو المصلحة الوطنية أو أيًا ما كان أعتقد أن لديهم أيًضا مصلحة في ذلك االسم إما بسبب 

قد يكون هناك اختالف في  -وفي هذه الحالة، يكون بين هذين الطرفين اختالف  .تأطير ذلك

كيف يمكننا  .ويصبح السؤال كيف يمكننا التعامل مع ذلك في الجوالت في المستقبل .الرأي

هل أدى  هل كان األمر شفافًا؟ اضًحا؟هل كنت و هل كان هذا مفيدا؟ معالجة هذا في هذه الجولة؟

 إلى نتائج متوقعه لجميع األطراف المعنية؟

إنه سؤال صعب، خاصة بالنسبة لبعض األمثلة البارزة التي  .لذا ، أعتقد أنه سؤال مثير لالهتمام

والتي أدت إلى مناقشات مكثفة للغاية، وتقديم مشورة قانونية  Amazonرأيناها هذه الجولة مثل 

ما تعنيه الحقوق المختلفة، ما إذا كان  -جًدا حول ما كان اإلطار، ما هي تلك الحقائق  مفصلة

 .هناك أولويات وهلم جرا

المجتمع سيستفيد من  -بالتأكيد، واحدة من األشياء التي نعتقد أنها ستكون  -وأعتقد أنه سيكون 

ة دقيقة آلن، في هذه المرحلة، أعلم أن هذا ال يقدم لك إجاب .النظر في تلك العمليات للمضي قدًما

 .أجل .أنا لست متأكًدا أن هناك إجابة دقيقة

 .مندوب الدانمارك

 

 .شكًرا ألوليغا، على عرضها التقديمي .شكًرا جزيالً  .نعم  :مندوب الدانمارك

الجديدة هي  gTLDلنطاقات  AoCوأود أن أقول إننا نتفق كثيًرا مع ايطاليا وأن عملية استعراض 

أعتقد أنه تم تكليف خبراء إلعادة النظر فيها، على األقل على حد  .ع جار اإلعداد لهافي الواق

تغذي العملية وأن  - GACمن المهم جًدا أن تعمل هذه المجموعة وتغذي  -وأعتقد أنها  .علمي

 .شكًرا جزيالً  .لدينا وسيلة متماسكة من المضي قدًما وضمان اتساق عملنا
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 .لدنماركشكراً لممثل ا  :أستراليا

 .آه لدينا لبنان -ال أرى أي طلبات أخرى 

 

 -وأود أن أطلب من الفريق العامل إذا  .10:00أعتذر لذلك، ولكن في موضوع مختلف، الساعة   :ممثل لبنان

أن يتبعوني أو يأتوا معي للصعود  ICANN GSEأو األشخاص المهتمين بالمناقشة مع فريق 

 .اشكرً  .ألن الوقت قد حان .لمقابلتهم

 

باختصار شديد، كما  .إذا لم يكن ثمة مزيد من الطلبات للتحدث، يمكننا الختام .شكًرا لممثل لبنان  :أستراليا

الجديدة هذه  gTLDسمعنا باألمس، المسألة األخرى التي يحتمل النظر فيها في مجموعة العمل 

وهذا هو األمر  .IGOبعد تلك الدورة كان لي محادثة مع اثنين من زمالئنا في  .IGOهي قضية 

الذي أعتقد أنه سيكون من المفيد للتقدم في بعض الطرق هنا في لندن أن نتمكن من إلقاء نظرة 

على ما إذا كانت هذه قضية جديدة، يمكن النظر إليها في هذا الفريق العامل، سواء كان شخص 

ا بذلك، يرجي لذا إذا كان أي شخص مهتمً  .ما يرغب في أخذ زمام المبادرة في ذلك وهكذا

ويمكننا أن نرى ما إذا كان هناك أي طريقة يمكننا من خاللها التقدم في  .المجيء والتحدث إلي

 .ذلك في خطوة إجرائية صغيرة هنا في لندن

 .وأعتقد أننا اآلن سوف نذهب الستراحة لتناول القهوة .شكًرا

 

هل يمكننا العودة في الساعة  .ة الحتساء القهوةإًذا دعونا نأخذ فترة راح .نعم، شكراً أستراليا  :تريسي هاكشو

 .حيث أننا بدأنا متأخرين بالفعل هذا الصباح، نريد أن نحافظ على الوقت بشدة .بالضبط 10:30

 IANAوتعزيز مساءلة  IANAالموضوع التالي حول انتقال إشراف الواليات المتحدة على 

 .شكًرا .10:30الرجاء العودة في الساعة  .ص 10:30الساعة  .ICANNو
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