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 حسناً. الرئیسة درایدن:

ولكن قد نتمكن من تعویض بعض  أعمالنا. الوقت بدأ یداھمنا قلیالً.لنواصل مناقشة جدول 

  الوقت في الجلسة التالیة.

، وخاصة فیما یتعلق ببطاقة درجات المشورة التي قدمناھا، مشورة  gTLDsسنناقش ھنا الـ

لذا ثمة  والصلیب األحمر والھالل األحمر. IGOsالوقایة والمشورة المتعلقة بإجراءات حمایة 

بمناقشتھ وفعلھ، سنتمكن عندھا من  GACوبحسب ما یرغب أعضاء  من القضایا ھنا. عدد

لذا، سنبدأ بالموضوع  ترتیب المزید من النقاشات لالستمرار طوال األسبوع حیثما یلزم األمر.

تذكرون أنھ تم  ، وسأقدم لكم تحدیثاً حول ھذه المسألة.IGOاألول، حمایة أسماء ومختصرات 

الجدید التابعة لمجلس اإلدارة والمنظمة  gTLDولجنة برنامج  GACین تبادل الحوار ب

الداعمة لألسماء العامة حول كیفیة إیجاد آلیة أو منھج یلبي بشكل أفضل االحتیاجات التي 

  عبرت عنھا المنظمات متعددة الحكومات.

  وكما قلت، تم تبادل الحوار لتقدیم منھج ما. مشورة ما. GACقدمت 

وكان آخر التطورات نابع من  الوقت، حدثت بعض التطورات في إیجاد حل ما.ومع مرور 

، ثم IGOsمع  GACالجدیدة تعمل على إیجاد حل معنا ھنا في  gTLDجعل لجنة برنامج 

ال تتسق بالكامل مع ما یعمل علیھ  NGPCإلى  GNSOأصدروا توصیات سیاسة من 

NGPC وGAC. 

ولكن ثمة بعض البنود نواجھ بھا اختالفاً  ألة في معظمھا.ثمة اتفاق حول كیفیة تناول ھذه المس

ظاھراً بوجھات النظر حول اآللیة أو الطریقة الدقیقة لتناول توفیر إجراءات الحمایة وخاصة 

ولكن ھذا  وقد اتضح أن تنافس المختصرات ھو أكثر صعوبة من تنافس األسماء. للمختصرات.

 ما حدث كلھ في األشھر األخیرة.

 

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

 .كسجل رسمي
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وتضمنت  أیضاً أنھ تم إنشاء مجموعة غیر رسمیة من أجل مراجعة بعض التفاصیل. ستذكرون

الجدید ورئیسة ونواب  gTLDھذه المجموعة غیر الرسمیة بعض زمالئنا من لجنة برنامج 

كما عقدنا  الذین شكلوا نوعاً من التحالف حول ھذا. IGOsوبعض الممثلین من  GACرئیس 

ومساعدتنا  GACغیر الرسمي لمحاولة وضع حلول خارج بضعة اجتماعات في ھذا التجمع 

 على أن نكون فاعلین أكثر بالتعامل مع ھذه المسائل.

عقدنا اجتماع آخر مع ھذه المجموعة غیر الرسمیة صباح الیوم حیث تلقینا تحدیثاً من زمالئنا 

 GACوالوثیقة التي ما زلنا نعمل منھا ھي مقترح تم تعمیمھ بالفعل على  .NGPCحول 

وقد تم تعمیمھا مرة  أول مرة في بیونیس آیریس إن لم أكن مخطئة. NGPCعندما زودتنا بھ 

وستتواصل الجھود لمواصلة استخدام ھذا التجمع غیر  أخرى علیكم من توم والسكرتاریا.

وستضع  الرسمي حیثما كان ھذا مفیداً لفعل ذلك، ولكن اآلن عبر ما نسمیھ مجموعة صغیرة.

  .GNSOرة توجیھات للرجوع إلى المجموعة الصغی

بعض األحكام التي ستسمح لھم بالرجوع والنظر في توصیات السیاسة التي  GNSOیمتلك 

وربما إجراء بعض التعدیالت أو ربما البحث عن وسائل لألخذ  NGPCقدموھا بالفعل إلى 

 بعین االعتبار ما ستقدمھ أجزاء أخرى من المجتمع لھم.

على الرجوع وعلى األقل فھم ما وصلت  GNSOلذا تھدف ھذه المجموعة الصغیرة لمساعدة 

 إلیھ ھذه المسائل وما ھو تفكیر اآلخرین، حتى یدققوا في مواضع المرونة من عدمھا.

، أعتقد أن علینا تحدید عدد من الزمالء للمشاركة في تلك GACما یعنیھ ھذا أنھ بالنسبة إلى 

وال أرید إجراء المناقشة حول ذلك اآلن، ولكني أعتقد أننا بحاجة إلى  .المجموعة الصغیرة

وكذلك القوانین المعینة  GACتاریخ  في ھذه المسائل. --أشخاص یتمتعون بخبرة جیدة في

وما إلى  GNSOوالممارسات الحالیة في ھذا المجال، وكذلك فھم العملیة التي سیعمل علیھا 

 ذلك.

لزمالء ممن یتمتعون بالخبرة، وكذلك یمتلكون الوقت لاللتزام لذا فإننا نبحث عن بعض ا

 بالمشاركة في مجموعة صغیرة.

 ولكن كما قلت، ال أرید أن نخضع لعملیة اختیار دقیقة بسبب ذلك. لذا أرجو أن تفكروا بھذا.
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النقطة الرئیسیة ھنا ھي االطالع على ھذا التحدیث ومعرفة أن الرئیسة ونواب الرئیس سیظلون 

حتى تكونوا  IGOsو  GACاركون بفعالیة وسیتحملون المسؤولیة عن إعداد التقاریر لـمش

 جمیعاً على اطالع على سیر التقدم الذي نحرزه ھنا.

 ممثل إیران، تفضل.  

 

لن أتطوع بنفسي لھذه المجموعة بالطبع، ولكني أود إعالمكم أن جمیع  شكًرا سیدتي الرئیسة. ممثل إیران:

نوفمبر،  7أكتوبر إلى  20من  ة للغایة من العملیة المطولة لھذه المسألة.الحكومات ھي قلق

، وستتم ITUسیجتمع العضو األكبر في  للمبعوثین مطلقي الصالحیة. ITUعقدنا مؤتمر 

 102و 101القرارات  مناقشة ھذه المسألة بالتأكید بموجب أحد القرارات المرتبطة باإلنترنت.

 ، وربما غیرھا.130و 103و

سبتمبر، وناقشوا ذلك،  18و 15الواقع، إحدى المنظمات اإلقلیمیة التي اجتمعت بین  في

وراء ھذه المسألة ویناقشونھا،  GACوأثارت حكومة دولة ما ھذه المسألة وقیل لھم، نعم، 

ولكننا لسنا مقتنعین في الوقت الحالي أنھ ما زال ثمة نقاشات تدور بین مجموعتین داخل 

ICANN وعلینا تلقي إشارة إیجابیة ما حول ھذه المسألة لتقدیم تقاریر إلى  ملیة.ثم داخل الع

وأنا نفسي سأشارك  مؤتمر المبعوثین مطلقي الصالحیة، الذي یشارك بھ عدد من الحكومات.

ما زالت بین المجموعتین، وھما تناقشان ھذه المسألة  وال یمكنني تحدید مصیر ھذه المسألة. بھ.

جدوالً زمنیاً، والتمتع بمنظور صلب حول المسألة، ووضع موعد نھائي  یجب أن نحدد بینھما.

 لحلھا سیدتي الرئیسة.

 ال یمكننا المواصلة لسنوات، ثم إجراء حوار آخر ووضع سیاسة أخرى وما إلى ذلك.

ھذه  GACالرجاء نقل ھذه الرسالة بالشكل الصحیح إلى اآلخرین، ویجب أن نتلقى رد ما من 

 الطالع الحكومات.

 شكًرا.

 شكًرا لك، ممثل إیران. الرئیسة درایدن:

 وأعتقد أنك ترحب بأن الزمالء یسعون للتوصل إلى قرار حول ھذا.
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قید  IGOمن المھم التنویھ أنھ رغم السعي للتوصل إلى قرار، فقد تم وضع أسماء ومختصرات 

تنفیذ ھذا، ولن لقد تم  .gTLDوسیستمر ھذا بالنسبة إلى المشاركین في برنامج  الحجز..

 إزالتھ. تتم

 لقد تم تنفیذ إجراءات الحمایة ھذه بینما نحاول التوصل إلى قرار.

 ، إن كنت تود التعلیق، تفضل.OECDممثل 

 شكًرا لك، ھیذر. OECD: ممثل

ال یمكنني سوى التشدید على أننا محبطون أیضاً من استغراق ھذه العملیة للكثیر من  --نعم، أود

 ولكني أعتقد أن ھذا قد یكون تطور إیجابي. حوالي ثالثة سنوات منذ بدء ذلك.لقد مرت  الوقت.

 IGOsال یمكن أن یكون زیادة التواصل بین  المجموعة الصغیرة التي ناقشناھا صباح الیوم.

أعتقد أنھ كلما زاد تبادل المعلومات بین  سوى أمراً جیداً. NGPCعن طریق  GNSOو

ضل، حیث اتضح أن ھذه ھي عملیة معقدة وأعتقد أنھ ثمة سوء الدوائر المختلفة، كان ذلك أف

وإجراءات الحمایة التي نملكھا بالفعل بموجب القانون   IGOsتفاھم حول المكانة الفریدة لـ

 الدولي.

أود التشدید أن المسودة التي تم تعمیمھا صباح الیوم مباشرة قبل االجتماع ھي وثیقة وضعتھا 

NGPC .ت، لقد تم تعمیمھا من قبل لـكما أوضح بكل تأكیدGAC .  ھذه وثیقة تمت مناقشتھا

 مؤخراً كما أعتقد ضمن سیاق اجتماع سنغافورة، أو عى ھامش اجتماع سنغافورة على األقل.

 ، ولم تنعكس في ھذه الوثیقة الحالیة.NGPCعدة تعلیقات إلى  IGOsوفي ذلك الوقت، قدمت 

إلى  TMCHقیقة أن اإلبالغ عن طریق ھي ح OECDإحدى أھم المسائل بالنسبة إلى 

وھذا عنصر نعتقد أنھ بمثل أھمیة إبالغ  المشترك المحتمل غیر متوفر في ھذه الوثیقة.

IGOs  عن طریقTMCH. 

 ھذه العملیة. --لذا نأمل أن ینعكس ھذا في أي قرار تتوصل إلیھ في النھایة ھذه

 الرسمي. GACالمسائل في بیان وأعتقد أیضاً أنھ من المھم للغایة أن تنعكس جمیع ھذه 

 وأتمنى رؤیة التشدید على ھذه المسائل في عملیة وضع مسودة البیان الرسمي.

 شكًرا.
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وأعرف أنكم مستعدون للمساھمة  وشكًرا لكم على مواصلة المشاركة بھذا. .OCEDشكراً،  الرئیسة درایدن:

 اھتمامھا في تلك العملیة. IGOsإذا واصلت  بال توقف في المجموعة الصغیرة.

ما  وفیما یتعلق ببنود عملنا لھذا االجتماع، سنحول ھذا الجھد إلى تلك المجموعة الصغیرة.

یلزمنا فعلھ ھو تأكید من سیشارك ومراقبة التطورات فیما یتعلق بسیر التقدم الذي تم إحرازه 

 مع المجموعة الصغیرة.

، وأنا أؤمن بأن بوسعنا التعلیق أكثر في جوھر GACلسنا قادرین على الدخول في الجوھر في 

وكما قلت، لقد حولنا جھودنا إلى ھذه  بالواقع، لقد قدمنا مشورتنا. آلیة ما أثناء اجتماعاتنا ھنا.

للعمل معنا  NGPCالمجموعة غیر الرسمیة، وسنشكل اآلن ھذه المجموعة الصغیرة لتمكین 

أعتقد أننا اتفقنا على الحاجة إلى بقاء ھذا ولكني  وھذه ھي الخطوات التالیة. .NGPCومع 

 وأؤكد لكم أن ھذا الوضع سیستمر. ضمن قائمة األولویات واألمور التي ینبغي حلھا.

 في ھذه المرحلة، لننتقل إلى مناقشة مسألة إجراءات حمایة الصلیب األحمر/ الھالل األحمر.

من مجلس اإلدارة، وذلك الرد  لیس ثمة الكثیر الطالعكم علیھ عدا عن التنویھ بتلقینا رد

 یتضمن قولھم بأنھم یناقشون ما نفعلھ.

 مجلس اإلدارة، فإننا بانتظار المزید من التوجیھات. NGPCوإلى أن نتلقى توجیھات ما من 

 شكًرا لك، نعم.

الجدید عصر الغد حیث سیناقشون بعض مسائل بطاقة  gTLDسیتم عقد اجتماع للجنة برنامج 

، وقد یشمل ھذا نقاشات حول الصلیب األحمر/ الھالل األحمر، وبعض المسائل GACدرجات 

وإذا تم اتخاذ قرارات أو إن كان  ھذا مجرد تنویھ. حولھا. NGPCالعالقة األخرى التي حذرنا 

على  GACثمة المزید من المعلومات من ذلك االجتماع، سنبذل قصارى جھدنا عندھا الطالع 

 .ذلك وإبقائكم على اطالع

 ممثل المملكة المتحدة، تفضل.

أنوه بما قلتھ، ولیس لدي تعلیق سوى أن ھذه المسألة تسیر بسرعة  نعم، شكراً سیدتي الرئیسة. ممثل المملكة المتحدة:

 لقد أثرنا ھذه المسألة في اجتماعین على األقل. بطيء للغایة.
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یب أحمر قومیة وستة جمعیة صل 189ھذه المسألة، كما تذكرین ویذكر الزمالء، ھي حمایة 

 لغات معتمدة في األمم المتحدة.

لم تكن  .GACو GNSOأن ثمة اختالف بالمواقف بین  GNSOمن ناحیتھم، أقر مجلس 

 بذلك بحسب األصول. GNSO، وأقر مجلس GACمقبولة من  GNSOتوصیة 

أكتوبر لطلب آرائھم، آراء  7في  NGPCإلى  GNSOكتب رئیس مجلس  --لقد كتبوا

NGPCول ما ینبغي أن تقدمھ الحمایة إلى الجمعیات القومیة.، ح 

وأود اإلعراب عن مخاوفنا حیال  وھذا غیر مقبول. لذا تعلیقي ھو أن ھذه عملیة بطیئة للغایة.

على  GACبأسرع وقت ممكن، وإبقاء  GNSOعلى الرد على مجلس  NGPCذلك، ونحث 

 اطالع.

 شكًرا سیدتي الرئیسة.

 

إننا  لممثل المملكة المتحدة على اطالعنا على وجھة نظره حیال سیر تقدم ھذه المسألة. شكًرا الرئیسة درایدن:

 حول التطورات اإلضافیة ھنا. NGPCسماع المزید من  --نتطلع شوقاً للسماع من

وأحد التحدیات التي  .IGOsأعتقد أن ھذه العملیة قد تطورت بشكل مختلف عن تفحص 

ءات حمایة لألسماء القومیة، فلم یتم وضع حجز أو إیقاف ألننا لم نطلب إجرا --أعرفھا ھي

 على أسماء المشغلین تلك في الجولة الحالیة.

وال یتعلق األمر بجوھر المسألة، بل باألحرى،  وھذه مسألة بالغة األھمیة من ناحیة التنفیذ.

والمزید  ا.التأمل بحقیقة أن عدد من نطاقات المستوى األعلى ھي قید العمل اآلن وتم البدء بھ

وبما أنھ لم یتم إیقاف ھذه األسماء على المستوى القومي، یشكل ھذا  منھا تصبح قید التشغیل.

 تحدیاً فیما یتعلق بتنفیذ المشورة التي قدمناھا مؤخراً حول ذلك.

أعتقد أنھ یتم النظر إلى حقیقة طلبنا عدم تنفیذ عملیة وضع سیاسة حول ھذه المسألة بشكل سلبي 

بموقف  GNSOألن  --على وجھ الخصوص GNSO --أخرى من المجتمعمن أطراف 

وإذا اختاروا المباشرة بعملیة وضع سیاسة، من المؤكد أن یعتبرون أن  یسمح بمباشرة العمل.

 من صالحیاتھم فعل ذلك.
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وقول الحكومات إنھ ال یمكنھم القیام بعملیة وضع سیاسة سیجعل األمر یبدو لھم أننا نسیطر 

 قد یكون ھذا أمراً یطرأ في نقاشاتنا ھذا األسبوع لحل ھذه المسألة. سألة.على ھذه الم

 نعم، تفضل. الصلیب األحمر. --یمكنني رؤیة لجنة حسناً.

 

 ستیفین ھانكینز من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر. الصلیب األحمر، شكًرا جزیالً. :ستیفین ھانكینز

الذین تحدثوا واتخذوا موقفاً حول ھذه المسألة على واألعضاء   GACأود التعبیر عن امتناننا لـ

اھتمامھم المستمر بمسألة حمایة تصنیفات الصلیب األحمر/ الھالل األحمر ھذه، إلى جانب 

 أسماء المكونات التابعة لھا والمنظمات ضمن حركة الصلیب األحمر/ الھالل األحمر الدولیة.

ورة على مدار العامین الماضیین حول بكل تأكید سلسلة طویلة من المش GACلقد أصدرت 

وبالتأكید، نؤكد على المالحظات التي أبداھا الكثیرون بأن ھذه العملیة قد استغرقت  ھذه المسألة.

 ونتمنى أن تصل إلى خاتمتھا أخیراً. فترة طویلة من الوقت.

األحمر والھالل ما أود التشدید علیھ ھو تذكیركم أن قرار حمایة ھذه التصنیفات، مثل الصلیب 

األحمر والكریستال األحمر واألسماء المرتبطة بھا، یقع، مرة أخرى، على عاتق معاھدات 

وأعتقد أنھ بھذا  قانونا المساعدات اإلنسانیة الدولي التي صادق علیھا المجتمع الدولي بأكملھ.

سبوع في ھذا األ GACالخصوص، ینبغي القیام برابط مع المسائل التي على جدول أعمال 

، ومكانة القانون الدولي العام ضمن عملیة ICANNوالتي تتناول قضایا المساءلة في 

ICANN  وإجراءاتھا التخاذ القرارات، وبالتالي، وكذلك للمصلحة العامة العالمیة، والتي تقع

على عاتق وتبرر القانون الدولي، وفي ھذه الحالة، تبرر إجراءات حمایة تصنیفات وأسماء 

 الھالل األحمر. حمر/الصلیب األ

وبكل تأكید، نأمل التوصل إلى قرار  المستمر. GACومرة أخرى، إننا ممتنون اللتزام 

باألغلبیة من دون الدخول في عملیة وضع سیاسة جدیدة ومطولة للغایة، رغم أننا نفھم بالطبع 

 الحاجة إلى القیام بھذه العملیات واإلجراء.

 شكًرا جزیالً.
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 شكًرا.  الرئیسة درایدن:

 ممثل سویسرا. عفواً. --أعتقد أنھ بھذا  حسناً.

 

 شكًرا لك، سیدتي الرئیسة.  ممثل سویسرا:

 أود تأیید ما قالھ ممثل المملكة المتحدة وممثل الصلیب األحمر الدولي.

نعرف أن ذلك استغرق فترة طویلة ومعقدة، وعلینا التأكد أو التعبیر عن توقعاتنا لمجلس اإلدارة 

ید حالً في الوقت المناسب، وبأننا مستعدون وجاھزون للمساعدة ومحاولة المضي قدماً أننا نر

 بالمسائل وعدم تعقیدھا أكثر.

 شكًرا.

 

 شكًرا. الرئیسة درایدن:

 NGPCسننتظر لسماع إن كان ثمة المزید من األخبار حول ھذه المسألة بعد اجتماع  حسناً.

 عصر الغد.

ه المسألة مع مجلس اإلدارة عندما نجتمع بھم، إذا أردتم المزید كما أننا نمتلك فرصة إثارة ھذ

 لذا تذكروا ھذا. من التوضیحات.

 في ھذه المرحلة، أعتقد أنھ یمكننا االنتقال إلى الموضوع التالي، وھو السالسل المعینة. حسناً.

ھذه ھي  ال أعرف ما إذا كان الزمالء مھتمین بإثارة أیة سالسل معینة في ھذا الحوار، ولكن

 فرصتكم إذا كنتم تریدون إثارة أیة مسألة.

 ممثل بلجیكا، تفضل.

 

 .SPA gTLD.سأتحدث عن  سأتحدث بإیجاز. شكًرا لك، سیدتي الرئیسة. ممثل بلجیكا:
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لتحدید بعض  NGPCأرسل وزیر االتصاالت البلجیكي بریداً إلكترونیاً في شھر یولیو إلى 

 الجوانب اإلجرائیة المتعلقة باسم النطاق ھذا.

لن أناقش  ، ونحن ممتنون لھذا الرد.NGPCفي األسبوع الماضي، تلقینا رداً مطوالً من 

 المزید من التفاصیل، ولكني أود القول إننا نحتفظ بالحق بإثارة ھذه المسألة مجدداً في المستقبل.

على حقیقة أن لجنة األسماء  NGPCرسالتھم، أصرت  وأود اإلصرار على حقیقة أنھ في

 قد أخذت بعین االعتبار موقف الحكومة. SPA.الجغرافیة التي تناولت مسألة 

یحدد كتیب المتقم بطلب أنھ من المھم أن تتمكن المدینة من التعبیر عن وجھة نظرھا فیما 

أخذت لجنة األسماء لذا نتساءل إلى أیة درجة  .SPAیتعلق، على سبیل المثال، بحالة 

 الجغرافیة بعین االعتبار أو استطاعت أن تأخذ بعین االعتبار موقف األطراف المعنیة المختلفة.

 إننا نعتقد أن ھذا موضع بالغ األھمیة ومثیر للمشكالت.

اإلجراءات مستمرة، وقد لجأنا إلى حل أو إجراء تقییم أولویة المجتمع ألنھ كان ثمة طلب 

  مجتمعي.

 ھا عملیة مستمرة، ونتوقع أو نتطلع لحل لصالحنا.لذا فإن

 

 ال أرى أي طلبات أخرى. حسناً. الرئیسة درایدن:

لدینا ھنا مسألة حمایة األطفال، والتي أعتقد أنھا اقتراح من  لنواصل مناقشة جدول أعمالنا.

 المملكة المتحدة. ھل ھذا صحیح؟

 شكًرا. أرجوك منك اطالعنا على ھذا الموضوع.  

 

 شكًرا سیدتي الرئیسة. نعم. ممثل المملكة المتحدة:

تنتقل بعض  الجدیدة. gTLDثمة عدد من مقترحات  ھذه مسألة أثرناھا في عدة مناسبات.

إلى مرحلة العقد اآلن وما إلى ذلك، وھي ترتبط باألطفال، ونطاقات تسعى   gTLDsالـ

 للمشاركة مع األطفال.
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 gTLDsایة من اإلساءة وإساءة استخدام النطاقات بموجب لذا فإن مسألة حمایة األطفال والوق

الجدیدة ھذه ھي مسألة تثیر قلق المملكة المتحدة واإلدارات في أنحاء أوروبا، وكذلك اإلدارات 

والموقف الحالي بحسب ما أفھمھ، بعد التفاصیل التي أثرتھا في لندن حول  في أنحاء العالم.

وھي التحالف  eNACSO، ومن بینھا ICANNإلى  NGOsالتمثیالت التي قدمتھا 

األوروبي لوكاالت وخبراء حمایة األطفال، ومنظمة غیر حكومیة، ما فھمتھ من طرف 

ICANN  من المشاورات صباح الیوم أنICANN سترد على الـNGOs  .ًھذه قریبا 

طمأنة وأجد ھذا تطوراً مشجعاً، وأرجو أن نسمع بختام ھذا االجتماع كیف سعى مجلس اإلدارة ل

NGOs التي تعتبر حمایة األطفال مسألة رئیسیة في عالم  --والعدید من اإلدارات التي

قد تعاملت بجدیة مع المخاوف وضرورة وضع إجراءات  ICANNاإلنترنت، وبأن نسمع بأن 

 حمایة لدمجھا في العالقات التعاقدیة مع تلك السجالت وما إلى ذلك.

كما قلت، أرجو أنھ بحلول ختام ھذا االجتماع، سنتوصل إنھ تطور مشجع، و لذا سننتظر ونرى.

 بھذه المسألة المھمة. ICANNإلى فھم واضح للغایة إلقرار 

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل المملكة المتحدة على إبقائنا على اطالع على سیر تقدم ھذه المسألة. الرئیسة درایدن:

 أعتقد أنھ یمكننا االستمرار في جدول أعمالنا. حسناً.

والموضوع األول ھو تنفیذ  علینا مناقشة موضوعین اثنین في ھذه الجلسة قبل االستراحة.

الجدید، وخطة عمل حدیثة تم نشرھا تغطي  gTLDإجراءات الحمایة، ثم سنتحدث عن برنامج 

 .gTLDsالمخططات والجداول الزمنیة للجولة المستقبلیة من 

 ومناقشة أیة مخاوف قد نرغب بمناقشتھا. ھنا للرد على أیة أسئلة ICANNیتوفر طاقم عمل 

بسبب الحاجة إلى استخدام المایكروفون، إذا أردتم طرح أسئلة  لذا أعلمكم بأنھم متوفرین للرد.

 علیھم، لذا علیھم الجلوس في المقدمة.

وإذا  .GACوأتساءل إن كان من الممكن إجراء الحوار حول تنفیذ إجراءات الحمایة بصفتنا 

 غي طرح سؤال على طاقم العمل، یمكننا دعوتھم عندھا.وجدنا أنھ ینب
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على وجھ الخصوص، أعتقد أنھ سیكون من المفید أن یقدموا لنا إیجازاً عن بند جدول األعمال 

 ھذا، وبشكل خاص، حول خطة العمل وما إلى ذلك، ألننا لم نتلَق إیجازاً حول ذلك.

احتجنا إلى طرح أسئلة علیھم، فسندعوھم لكي وكما قلت، إذا  ولكن لنبدأ بإجراءات الحمایة.

 یقدموا لنا الرد.

 حسناً.

فیما یتعلق بفھم كیف  NGPCبخصوص تنفیذ إجراءات الحمایة، لقد تبادلنا الحوار ھنا مع 

 في اجتماعنا في بكین، وضعنا مشورة حول إجراءات الحمایة. سیتم تنفیذ إجراءات الحمایة.

أثار ھذا  ا ینظرون بتنفیذ مشورة إجراءات الحمایة تلك.ثم بدؤو .NGPCوكانت مقبولة من 

ونحن نضغط للتوصل  حول طریقة تنفیذ إجراءات الحمایة. GACعدد من األسئلة من طرف 

وأعتقد أنھ من المنصف القول في ھذه المرحلة أنھ  إلى وضوح أكبر حول تفاصیل التنفیذ ھذه.

حول الطریقة التي  --خاوف المتبقیة حولرغم عدم حصولنا على الوضوح التام، ثمة بعض الم

 سیتم بھا القیام بالتنفیذ فیما یتعلق بإجراءات الحمایة تلك.

التابعة لمجلس اإلدارة،  NGPCوأمامكم ما أرجو أن یكون آخر رد من مجلس اإلدارة، من 

حول تلك التفاصیل، وأرجو أن نتمكن من التركیز عندھا على ذلك الرد، ثم المخاوف التي 

 فیما یتعلق بذلك. GACارھا بعض أعضاء أث

 ما أود فعلھ ھو دعوة أولئك منكم الذي قدموا التعلیقات لمنحنا فكرة عن طبیعة تلك المخاوف.

وفي الواقع، نحتاج إلى تمضیة المزید من الوقت ھذا األسبوع بمناقشة ھذه المسألة، ثم یمكننا 

 النظر في ھذه المسائل. إیجاد وسیلة للسماح بالزمالء األكثر اھتماماً بھا

 ھال تطلعنا على ھذا الموضوع من فضلك. ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي.

 

 نعم، شكًرا جزیالً. ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

كما قلِت، ثمة تحسن فیما یتعلق بالوضوح، ولكنك قلت بنفسك  ما زال لدینا عدد من المخاوف.

 م بھ.أنھ ما زال ثمة عمل كثیر یجب القیا
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 یقدم ضمانة كافیة. NGPCو ICANNما زلنا غیر مقتنعین بأن الرد المنقح من مجلس إدارة 

 ما زال ھذا غیر كاٍف بعدة أشكال.

ولیس من الواضح كیف سیتم تنفیذ  كمجرد مثال، ما زالت العملیات والجداول الزمنیة مبھمة.

ولیس ثمة تطمینات  واضحاً بما یكفي.ورد مشغلي السجل لتحدید المخاطر األمنیة لیس  األمور.

كافیة بأنھ سیتم تنفیذ المجموعة الكاملة من إجراءات الحمایة وتطبیقھا بالكامل خالل فترة زمنیة 

 وما زال ینقصنا الكثیر من التفاصیل، وقد ذكرت ھذا بنفسك، نظراً لعملیات التشاور. معقولة.

تنقیح أفضل وأكثر شمولیة في ھذا االجتماع لذا نعتقد فعالً أن ھذه الجوانب تتطلب مراجعة و

والنقاش  ICANNونعتقد أنھ یجب إثارة ھذا أیضاً مع مجلس إدارة  والمناقشات المستقبلیة.

وال  ال أعرف إن كنتم تریدون الخوض في النقاش المفصل اآلن حول المسائل التي لدینا. معھ.

 كننا القیام بھذا في وقت الحق.ولكن إذا أردتم، یم أعرف إن كان الوقت مناسباً لذلك.

 

إذا أراد األعضاء  شكراً لممثل مفوضیة االتحاد األوروبي على إعطائنا فكرة عن المخاوف. الرئیسة درایدن:

فعلھ،  GACثم حالما نفھم بشكل أفضل ما تود  اآلخرین جس النبض أیضاً، فلنفعل ذلك اآلن.

وقد یكون بعضكم  سائل بتفاصیل أعمق.یمكننا عندھا إنشاء مجموعة ما للنظر في ھذه الم

ثم یمكننا إجراء النقاش التفصیلي أكثر خارج اجتماع اللجنة العامة  مھتمون أكثر بفعل ذلك.

 ممثل الوالیات المتحدة ثم البیرو. حسناً. ومواصلة الحوار.

 

ویسرني أن أتفق بالرأي مع زمالئي من مفوضیة االتحاد األوروبي  شكًرا لك، سیدتي الرئیسة. ممثل الوالیات المتحدة:

األخیر على مشورة  NGPCللتحذیر من المخاوف المتعددة التي حددوھا فیما یتعلق برد 

GAC.  

ونحن أیضاً حددنا عدد من المخاوف، والعدید منھا مرتبط بإجراءات الحمایة تلك المتعلقة بدقة 

WHOIS. ة االتحاد األوروبي بأن ثمة عدد من التفاصیل التي تظل ونتفق مع تقییم مفوضی

 أیاً كانت المقترحات، فإنھا ال تبدو كافیة لمواجھة ھذه المخاوف. --عالقة بالكامل وتبدو بغایة

إننا قلقون  وثمة مجموعة كاملة ھنا. .WHOISسأذكر بعض فئات المخاوف التي تتخطى 

حول التحقق من صحة  GACلى مشورة ع NGPCأیضاً حول التدقیقات األمنیة، ورد 

كما ینقص عملیة حل نزاعات التزامات المصلحة  االعتمادات، وخاصة للسالسل شدیدة التنظیم.
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وفي النھایة، ضمان سیاسات التسجیل غیر  العامة الكثیر من التفاصیل لمنحنا الثقة الكافیة.

  .2العنصریة في تلك السالسل التي تقع ضمن الفئة 

ومقدمة المفوضیة یا سیدتي الرئیسة، یسرني التوقف ھنا وربما التنسیق مع الزمالء  بعد مقدمتك

وربما یمكننا تبادل اآلراء بشكل نصي، ثم التوصل إلى اتفاقیة في المجموعة  في أوروبا.

حول الغرفة لرؤیة ما إذا كان اآلخرون یشاركوننا تقییمنا  GACالصغیرة للتعمیم بین زمالء 

 .GACذلك مع مجلس اإلدارة كمشورة من  ویمكننا مشاركة

 شكًرا لك، سیدتي الرئیسة.

 ممثل البیرو، تفضل. شكًرا لك، ممثل الوالیات المتحدة. الرئیسة درایدن:

 

سأتحدث باللغة اإلسبانیة. أتفق مع وجھة نظر ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي وممثل الوالیات  ممثل البیرو:

أن إجراءات الحمایة المحددة في الصین لیست كافیة، إنھا غیر ولكني أود اإلشارة  المتحدة.

وینبغي عدم اعتبار إجراءات الحمایة  أو تحتاج العملیة إلى تحسین. --وبال شك، علینا كافیة.

ما  یتطلب ھذا المزید من العمل. التي تم تنسیقھا أو االتفاق علیھا في بكین على أنھا أمر انتھى.

اإلنسان إلى جانب مواضیع أخرى ینبغي تضمینھا ضمن إجراءات زال علینا النظر بحقوق 

 الحمایة.

 

 ممثل المملكة المتحدة، تفضل. ھل یود أحد آخر من الزمالء التعلیق؟ شكًرا لممثل البیرو. الرئیسة درایدن:

 

زمالء سابقاً حول ھذا أتفق بالرأي مع جمیع التعلیقات التي قدمھا ال نعم، شكراً سیدتي الرئیسة. ممثل المملكة المتحدة:

في القطاع المالي،  gTLDsبالنسبة إلى بعض  وأود التعبیر عن رأیي فیما یحدث. الموضوع.

سیتولى إدارة ھذه  مثل دوت بانك أو دوت إنشوراني، فإن سیر العمل والتقدم ھو مشجع للغایة.

ك مثالً، لن یقوم النطاقات مشغلین ملتزمین في تلك القطاعات المالیة لضمان أنھ، في دوت بان

لقد تم إحراز  مشغلین متمردین بالتسجیل في دوت بانك واالحتیال على المستھلكین حول العالم.

قد یكون ثمة ممارسات مثلى ونماذج التزام وإجراءات حمایة  تقدم مشجع في ذلك القطاع.
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وقطاعات  gTLDsوتحقق وتفقد یمكنھا أن تخدم لتقدیم تعلیمات حول كیفیة تشغیل وإدارة 

 ویبدو لي ھذا مرقعاً للغایة بنظري. منتظمة أخرة.

، على 1في الفئة  gTLDsمخاوفي األخرى ھي أننا ندرك أنھ یتم منح عقود إلى عدد من 

ھل تلقینا تطمینات بأنھ یتم غرس إجراءات الحمایة المناسبة  سبیل المثال، في قطاع المقامرة.

لقد تم منح ذلك  لى سبیل المثال، تحت دوت لوتو.ع لیست لدي أدنى فكرة. في تلك العقود؟

وإال عندما نرجع إلى وزرائنا ونقول، إننا  أعتقد أننا نحتاج إلى توضیح حول الموقف. العقد.

الجدیدة، ولكننا لسنا واثقین حول ما یحدث في أخرى،   gTLDsواثقون حیال بعض الـ

 للمصلحة العامة ومصلحة المستھلكین. فسنتعرض لالنتقاد بشدة من وزرائنا حول كیفیة حمایتنا

 شكًرا.

 

  شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة.  الرئیسة درایدن:

 ممثل ألمانیا، تفضل.

 

أود تأیید ما قالھ الزمالء من قبلي، وعلى وجھ الخصوص، ما قالھ ممثل المملكة  نعم، شكراً. ممثل ألمانیا:

 تشكل أیضاً جزء من قطاعات شدیدة التنظیم. المتحدة. وأثق بمسألة معرفات المؤسسات، والتي

وتم تفویض عدد من المختصرات الواضحة  ولكن ثمة بعض التفویضات في ھذا الجزء بالفعل.

في  GACوأتساءل إلى أیة درجة یتم تنفیذ مشورة إجراءات الحمایة من  لمعرفات الشركات.

 شكًرا. السلسلة حدیثة التفویض ھذه.

 

 ممثل سویسرا. لك، ممثل ألمانیا. شكًرا الرئیسة درایدن:

 

بالواقع، إننا قلقون أیضاً، أو لنقل نعاني صعوبة بمعرفة ما یكفي كوفد  شكًرا لك، سیدتي الرئیسة. ممثل سویسرا:

حول ما یجري أو ما إذا كان یتم تنفیذ األمور بشكل صحیح كما قال ممثل المملكة المتحدة 

 الكافي ھنا في اللجنة العامة لمناقشة جمیع تفاصیل مخاوفنا.وال أعتقد أننا نمتلك الوقت  وآخرین.
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ولكن ربما علینا تكوین فكرة وكذلك التعبیر في البیان الرسمي بأن ھذا الوضع ھو صعب للغایة 

وبأننا  وعدم قربنا من نظام التنفیذ بشكل كاٍف. مع السرعة الشدیدة لسیر األمور. GACعلینا في 

تقدیم مشورةعلى المستوى التجریدي  --في بكین وما بعدھا نحاول منحنعاني مع حقیقة أننا كنا 

ولكننا لسنا متأكدین ما إذا كان ھذا كافیاً أو ألیة درجة علینا معاینة أو كسب الثقة  لمستوى رئیسي.

وھذا لیس أمراً سھالً علینا في الھیكلیة التي لدینا مع أسالیب  إلى حد ما في تنفیذ ھذه األمور.

ولكن ینبغي أن نكون واضحین إلى حد ما حول ما نریده وما  یود الموارد التي نواجھھا.العمل وق

 وطموحات مستھلكینا ودافعي الضرائب وما إلى ذلك، وصناعاتنا. --ھو دورنا وما ھي طموحاتنا

 شكًرا جزیالً لكم. ولكن ینبغي أن یكون ھذا واضحاً. . GACوعلینا بشكل ما إیجاد حل مناسب لـ

 

 ممثل إندونیسیا، تفضل. شكًرا لك، ممثل سویسرا. سة درایدن:الرئی

 ظننت دور ممثل سویسرا أوالً. عذًرا. ممثل إندونیسیا:

 نعم.

ھو المخاوف األخیرة حول حساسیة  GACمن األمور التي قلناھا في اجتماع آخر في  مرحًبا.

ن إندونیسیا حوال كما تعرفون، یبلغ عدد سكا األسماء المرتبطة بالمشكالت االجتماعیة.

 ملیون شخص من بضعة مئات من األعراق والعدید من المعتقدات واألدیان وما إلى ذلك. 250

معین نتفق علیھ الیوم، إلى مشكلة معینة  gTLDوقد یكون من المحتمل أن یؤدي اسم معین، اسم 

نعتقد أنھ ال بأس باالسم إننا  خالل فترة عام مثالً، وقد ال نكون على علم بھا وال یمكننا التنبؤ بھا.

معین إلى  gTLDإذا تم منح  لذا أود إثارة مخاوفنا حول كیفیة التفاعل مع ذلك. في الوقت الحالي.

 شركة معینة، ولكن فجأة خالل فترة عام، واجھنا مشكلة اجتماعیة في دولة مرتبطة بذلك االسم.

تركیب دولة معین من عدة  وأعتقد أن ھذا ناتج عن --وقد تكون ھذه مشكلة اجتماعیة إذن.

 شكًرا. معتقدات وأدیان وما إلى ذلك.

 

حسناً. سألخص ما تحدثنا عنھ حتى اآلن، بینما نقر بأنھ تم قبول  شكًرا لك، ممثل إندونیسیا. الرئیسة درایدن:

التي أصدرناھا في بكین، إال أنھ ما زال ثمة بعض األسئلة والمخاوف  GACإجراءات حمایة 

ولھذا االجتماع، إذا كان أولئك الزمالء  لتي یتم بھا تنفیذ إجراءات الحمایة.حول الطریقة ا

المھتمین، وعلى وجھ الخصوص، ممثلي مفوضیة االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة وربما 
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بعض اآلخرین ممن تحدثوا ویفكرون في سالسل أو مسائل معینة، ممثلي ألمانیا والمملكة 

 أسترالیا، حسناً، المتحدة، وما إلى ذلك، و

أرجو منكم االجتماع خارج ھذا االجتماع الرئیسي ووضع نص یمكنني النظر بھ  --وسویسرا

لتضمینھ في البیان الرسمي، ولدینا الموقف المحرج الذي أشار إلیھ ممثل سویسرا حول 

 اآلن.المخاوف رغم انتقال العدید من نطاقات المستوى األعلى إلى مرحلة التعاقد لتصبح عاملة 

وإذا استطعنا أن نقر مقدماً أن ھذه ھي الظروف وتذكر ذلك عند التفكیر فیما سنقدم مشورة 

، وإلى مجلس اإلدارة، أعتقد عندھا أن ھذا سیساعدنا على تركیز جھودنا، NGPCحولھ إلى 

وكما نرجو، التأثیر حیثما أمكن وإحداث تحسینات حیثما أمكن ضمن الحدود المبینة بالفعل التي 

 حسًنا. حسناً. أرى البعض یؤمئون برؤوسھم. ال یمكننا تغییرھا على أرض الواقع.

ھذا ھو طلبي للمجموعة الصغیرة التي سیتم تشكیلھا للنظر في ھذه المسائل، وھو تذكر ما 

وقد نحتاج إلى التركیز على مسائل معینة حیث یكون  وصلنا إلینا في البرنامج وما ھو عملي.

 وأتمنى بالتأكید أن یكون ھذا ھو الوضع. لتعدیالت فیما یتعلق بالتنفیذ.ثمة مجال إلجراء ا

وبھذا ومع توجیھ الشكر إلى الزمالء على متابعة ھذه المسألة والرجوع إلینا بشيء یمكننا النظر 

 .GACبھ بشكل معمق أكثر في 

 ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي، تفضل. --لدینا حسناً.

 

ونوافق بالطبع  شكًرا لك على ھذا المقترح. أعتذر على الرجوغ إلى ھذا الموضوع مرة أخرى. ألوروبي:ممثل مفوضیة االتحاد ا

سنتناقش  .ICANNولكني أطلب أیضاً إثارة ھذه المسألة مع مجلس إدارة  على البیان الرسمي.

 شكًرا. حول ھذه المسألة في وقت آخر، ولكني أردت عدم نسیان ذلك.

 

وسنتأكد من وضع ذلك على قائمة  بالتأكید. ICANNننا إثارة ھذه المسألة مع مجلس إدارة یمك الرئیسة درایدن:

 مواضیعنا.

وفي ھذه المرحلة، أود دعوة طاقم عمل  دقیقة قبل االستراحة. 15لدینا حوالي  حسناً.

ICANN  على التقدم إلى الطاولة األمامیة لیكون المایكروفون أمامكم وتتمكنوا من مساعدتنا

 

   32من  16صفحة 

 



 GAC ARإلدارة على مشورة ردود مجلس ا -الجدیدة  gTLDs -لوس أنجلوس 

الجدید وخطة  gTLDباطالعنا على آخر المستجدات فیما یتعلق بمراجعة وتقییمات برنامج 

بینما یجلسون على مقاعدھم، ھذه وثیقة ربطتموھا مع جدول أعمالكم تم نشرھا مؤخراً  العمل.

أو األنشطة التي ینبغي القیام بھا فیما یتعلق بمراجعات وتقییمات البرنامج وتحدد الخطوات 

أخرى،  gTLDوإذا كان سیتم عقد جولة  الحالي، ثم تقدیم بعض الجداول الزمنیة للمستقبل.

وھذه فرصتنا اآلن لتلقي إیجاز حول  على األقل. GACأعرف أن ھذا یثیر قلق البعض منا في 

ا واإلجابة على بعض األسئلة التي قد تراودكم حول ھذه األنشطة ھذه الوثیقة والھدف منھ

 وتوقیتھا.

أكرم عطا هللا،  ثم سنواصل النقاش من ھناك. سأسلم الكالم لكم إلعطائنا لمحة موجزة.

 أكرم. ، تفضل.ICANNفي  gTLDالمسؤول عن عملیات 

 

لقد أصدرنا وثیقة  تماع حول الجولة التالیة.سنعقد جلسة في االج --لدینا شكًرا سیدتي الرئیسة. أكرم عطا هللا:

حددت جمیع الفئات المختلفة للمراجعة والدراسات التي علینا القیام بھا قبل أن نتمكن من تنفیذ 

الجدید على شكل  gTLDھي تنفیذ برنامج  GNSOعلینا التذكر أن مشورة  جولة ثانیة.

إجراء جولة ثانیة قبل حتى البدء  وقد قرر مجلس اإلدارة بالفعل أنھ سیتم --ولذا جوالت.

 بالجولة الحالیة.

نظراً لھذا كلھ، ظننا أنھ علینا أن نقدم للجمیع وجھة نظر حول المسارات المختلفة التي ینبغي 

كان ثمة بعض المراجعات  القیام بھا قبل أن نبدأ النقاش حول تحدید تاریخ للجولة الثانیة.

، بما في ذلك مراجعة لتأثیر الجولة الحالیة على التنافسیة المتطلبة قبل القیام بالجولة الثانیة

 الخیارات. وكذلك على

الخطة ھي وضع خط أساسي عند بدایة السنة القادمة ثم إعادة  لقد تم إجراء دراستین اثنتین.

القیام بنفس االختبارات أو نفس الدراسات بعدھا بعام ورؤیة تأثیرات البرنامج من منظور 

 الجدید. gTLDمن منظور التوعیة ببرنامج  التنافس، وكذلك

طریقة  --لذا سنراجع جمیع وكذلك أجرینا مراجعاتنا التشغیلیة الذاتیة. ھذا أحد المسارات.

وكذلك ثمة  حدوث التنفیذ والمواضع التي یمكننا تحسینھا أو إیجاد وسائل أفضل للتنفیذ.

لذا ثمة مسارات مختلفة  .وكذلك مراجعة تشغیل الجذر ومرونتھ .GNSOمراجعات سیاسة 

إذا حضرتم الجلسة حول ھذا الموضوع، ستتمكنون من مناقشة ما سنصل إلیھ  --وسنرى كثیرة.

 ما ینبغي توقع حدوثھ ھنا. --في كل مسار من ھذه المسارات وكیف
 

   32من  17صفحة 

 



 GAC ARإلدارة على مشورة ردود مجلس ا -الجدیدة  gTLDs -لوس أنجلوس 

وإحدى النقاط المھمة ھو أننا ما زلنا لم نقرر بعد ما ینبغي حدوثھ قبل أن نبدأ بالقول، حسناً، 

ستكون الخطوة األولى ھو اجتماع اللجنة معاً وعلى مجلس  --أوالً  ا تاریج الجولة التالیة.ھذ

اإلدارة اتخاذ قرار بأنھ ینبغي حدوث ھذه األمور كلھا أو المجموعات الفرعیة من كل ھذه 

 الجولة التالیة. األمور قبل أن نبدأ الجولة الثانیة.

لوقت لتنفیذ األنظمة التي یجب أن تكون عاملة لكي وحالما یتم القیام بذلك، علینا أخذ بعض ا

 أو الجولة التالیة. --تبدأ الجولة الثانیة

وقلنا إن أقرب وقت ممكن ھو عند نھایة عام  لذا ما زال ثمة عمل كثیر یجب القیام بھا.

ونعتقد أن الفترة ستكون أطول نظراً للعمل الكثیر الذي یجب القیام بھ ومقدار العمل  .2016

 ھل اتفقنا؟ ولكن ھذا ھو ما وصلنا إلیھ اآلن في ملخص عالي المستوى. ثیر الذي ینتظرنا.الك

 شكًرا.

 

 ممثل الدانمارك. ھل ثمة أسئلة؟ حسناً. شكًرا لك یا أكرم على ھذا التحدیث. الرئیسة درایدن:

 

نعم،  عذًرا. على التوضیح.وشكًرا جزیالً لك یا أكرم  شكًرا جزیالً لك، سیدتي الرئیسة. نعم. ممثل الدانمارك:

 نعم. ھل ھذا أفضل؟ أعتذر.

إننا قلقون قلیالً حیال العملیة وھذه الخطة  شكًرا جزیالً لك یا أكرم على توضیح العملیة أكثر.

سؤال یتعلق بالجدول الزمني  یمكنك توضیحھما. --ولكن لدي سؤالین ربما في الوقت الحالي.

أعتقد أن ثمة مسارات عمل مھمة تحدث مثل  ھذا الوقت. وسبب اختیاركم المباشرة بالعملیة في

وھذه مسارات عمل بالغة األھمیة  .WHOISوعملیة المساءلة وإصالح  IANAنقل 

والسؤال اآلخر، بعد مراجعة الجدول الزمني المقترح ومسارات العمل  ھذا سؤال. للحكومات.

الجولة التي ما زلنا نتحدث عنھا  ھذه --المختلفة، یبدو لي أو یبدو أن مراجعة الجولة األولى

أي أن تقییم  ھذا مجرد مثال. .GNSOستجري في نفس الوقت مع عملیة وضع السیاسة من 

الجولة التي ما زلنا نناقشھا أو ننفذھا ستجري في الوقت نفسھ، نعم، مع بدء عملیة وضع 

 السیاسة.

 شكًرا جزیالً. أرجو منك توضیح ھذه المسألة.
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ا قاد إلى ھذه المراجعة أو بدء المراجعة حول موعد قیامنا بالجولة الثانیة ھو، بالواقع، في م أكرم عطا هللا:

تأكید االلتزامات، لقد تم الطلب منا القیام بھذه المھمات خالل فترة عام من إطالق برنامج 

gTLD .أو الموعد الذي  --رغم عدم وجود تفسیرات محددة لما سیؤدي إلى البدء بھا الجدید

بره موعد إطالق البرنامج، ظننا أن المقیاس الجید سیكون عندما یتم تفویض ما یكفي من نعت

TLDs .ونعتقد أننا  من جمیع الفئات المختلفة بحیث یمكننا القول إنھ قد تم إطالق البرنامج

ثم بعد عام من ذلك، سیكون الوقت مناسباً لقیاس  سنصل إلى ھذه المرحلة بحلول نھایة العام.

  وھذا ما أطلق العملیة برمتھا. رات المتطلب من تأكید االلتزامات.التأثی

لذا  علینا النظر في البرنامج بأكملھ. ونعتقد أنھ ال یمكننا النظر في أمر واحد فقط على حدا.

وجدنا أنھ ینبغي أن نحدد جمیع المسارات التي علینا القیام بھا وجمیع المراجعات التي علینا 

 عن الجولة التالیة. فعلھا قبل أن نتحدث

 الیوم. ICANNأتفق معك أننا نقوم بأعمال كثیرة، وأن ثمة الكثیر من العمل الذي تتعھد بھ 

ھذه عملیة  ولكن في الوقت نفسھ، ھذه لیست عملیة ستستغرق بضعة أشھر أو حتى عاماً.

وبالتالي،  ھا.وأعتقد انھا ستستغرق وقتاً طویالً مھما كان وقت بدئنا ب ستستغرق وقتاً طویالً.

البدء بھا اآلن مع توجیھ المجتمع لنا حول مدى سرعة تقدمنا وما ینبغي علینا فعلھ قبل أن 

أرجو أن أكون قد أجبت عن  نحتشد حول الجولة التالیة ھو الدرب الذي علینا أن نمشیھ اآلن.

 سؤالك.

 

االتحاد اإلفریقي ثم ھولندا ثم سویسرا دور مفوضیة االتحاد األوروبي ثم مفوضیة  شكراً أكرم. الرئیسة درایدن:

 ثم المملكة المتحدة ثم ألمانیا.

 حسناً. ثمة مشكلة بھذا. حسناً. ممثل مفوضیة االتحاد األوروبي:

  شكًرا جزیالً. حسناً. نعم، یمكننا السماع اآلن.

قولھ ھذا أول شيء مطمئن ت أوالً. أعتقد أنھ من المطمئن قولك إن ھذا سیستغرق وقتاً طویالً.

وبالطبع، ال بأس بالبدء بالمناقشة. ولكني أعتقد أنھ من  --لنا. ألنھ عند البدء بمناقشة ھذه المسألة

المھم أن نفھم بشكل كامل ما یحدث ولیس أقلھا ما ناقشناه سابقاً من ناحیة ما سأقولھ إذا كانت 

جراءات الحمایة ھي على األقل من ناحیة كیفیة الرد على تنفیذ إ GACالمشكالت التي تعانیھا 

  مسألة علینا التفكیر بھا.
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ھل تفكرون أیضاً باعتبارات  وقد یكون ھذا سؤال لك. --وأعتقد، من منظور االتحاد األوروبي

من ناحیة، مثالً، ھذه الجولة كانت متحیزة للغایة في قارتنا أو ھذه القارة التي نحن علیھا اآلن 

أعتقد أن ھذه  قیا بشكل أفضل في الجولة التالیة؟وكیف ستتأكدون من تمثیل قارات مثل إفری

وكذلك حقیقة أن النقاش  وھذه مسائل أرجو أن تأخذونھا بعین االعتبار. مسائل تدور بخاطرنا.

الخاصة بھا وكذلك احترام حقیقة  gTLDsبأكملھ حول المجتمعات وحق المجتمعات بتشغیل 

 وال أعرف إن كان ھذا صائباً. .یمكنني أن أخبركم طرفة، وھي مضحكة --أن مجتمعاتھم

وھذا  ولكني قرأت في مكان ما أن مجتمع المثلیین لیس مثلیاً بما یكفي العتباره مجتمع مثلیین.

ھذه ھي األمور التي أجدھا مھمة لنا في المستقبل وعلینا األخذ بعین  أمر مثیر لالھتمام.

 االعتبار حقیقة أن علینا احترام المجتمعات.

ولكن مجدداً، من المطمئن  وبالطبع، سیسرني مواصلة نقاش ھذا معك. شابھة.وبضعة مسائل م

 شكًرا. من ھذه الوظیفة في ھذه المرة. --أنكم ستأخذون الوقت الكافي لالستفادة من

 

 تفضل.  الرئیسة درایدن:

الصحافة تقول أرید التأكد من توضیح المسألة بشكل دقیق، ألن  شكراً لك على ھذا السؤال. أكرم عطا هللا:

تمثل  ما إذا كان مجتمع المثلیین ھو مجتمع أم ال. ICANNال تحدد  أموراً لیست دقیقة فعالً.

لذا لنفترض أنھما أمرین مختلفین  .TLDالعملیة المحددة في الطلب المجتمع بما یكفي لمنحھ 

 تماماً، ما إذا كان الطلب یمثل مجتمع المثلیین بشكل جید أم ال.

وأعتقد أنھ  إنھ یظل یتنافس مع ثالثة طلبات أخرى. تذكر أن الطلب لم یتم منحھ. وعلینا --لذا

  بسبب اإلثارة التي یحاولون تقدیمھا. --من المھم عدم قراءة العناوین

أتفق معك بالرأي بجمیع التعلیقات ولھذا السبب أعتقد أن عملیة المراجعة ستستغرق فترة طویلة 

ألن علینا النظر إلى جمیع األمور التي یمكننا تحسینھا لتضمین كیف یمكننا الحصول على مزید 

 الجدید. gTLDالقارة اإلفریقیة أو مناطق أخرى سیئة التمثیل في برنامج  --من التمثیل من

 شكراً. --لذا وثمة مجاالت كثیرة علینا العمل علیھا. ولكن ھذه أمور علینا العمل علیھا.

دور مفوضیة االتحاد اإلفریقي ثم ھولندا ثم سویسرا ثم المملكة المتحدة ثم ألمانیا ثم  شكراً أكرم. الرئیسة درایدن:

المحدد لنا قلیالً قبل سنتخطى الوقت  سأغلق القائمة عند ھذا الحد. البرازیل ثم األرجنتین.

  ولكني أعتقد أنھا مسألة یھتم الكثیرون بمناقشتھا لفھم العملیة المبینة بشكل أفضل. االستراحة.
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أحد األسئلة التي تبادرت إلى ذھني حول الوثیقة ھو ما ھو الھدف منھا. ھل تبحثون عن 

الواقع، كیف سنجري ب ھل سنمضي قدماً بھا بھذه الطریقة ببساطة؟ تعلیقات أو آراء حولھا؟

  حسًنا. المزید من النقاشات حول خطة العمل تلك؟

 دور ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي، تفضل.

 

وأتفق بالرأي مع زمالئي،  شكراً جزیالً على ذلك العرض التقدیمي. شكًرا لك، سیدتي الرئیسة. ممثل مفوضیة االتحاد األفریقي:

 وأشاركھم بمخاوفھم التي أعربوا عنھا. --نمارك حولممثلي مفوضیة االتحاد األوروبي والدا

طلباً، وأقل  1930وأعتقد أنھ مع تخطي الطلبات الجدیدة ومع األخذ بعین االعتبار أننا تلقینا 

منھا جاءت من منطقة إفریقیا وأمریكا الالتینیة، أتساءل كیف ستتأكدون من عدم تكرار  30من 

 تتعلق باالتصاالت والتواصل، والتي أعتقد أن بوسعنا أعتقد أن المسألة ال ھذا في المستقبل.

ولكن لدیكم إستراتیجیة اتصاالت ال تنجح  القول بثقة إنھا قد فشلت أثناء تلك الجولة األخیرة.

ولكنھا تتعلق أیضاً بمجاالت أخرى تشكل تحدیاً، حتى مع أولئك الذین تم التعاقد  بشكل جید.

وغیرھا، التحدیات التي  JOBURG GABON.إلى  مثالً، عند النظر معھم من منطقتي.

واجھوھا لمجرد تنفیذ بعض المتطلبات الصارمة والتحدیات التي ظھرت من ناحیة التعامل مع 

بعض المتطلبات واختالف نظرتنا لتلك العملیات، وما إذا كان سیتم النظر في ذلك إلثراء 

  الجولة التالیة.

دار مقاصة العالمات التجاریة التي واجھنا  التجاریة.یتعلق ھذا أیضاً بمسائل مثل العالمة 

في  --كیف سیتم التعامل مع ذلك في المستقبل إذا لم نتعامل مع ھذا في الجولة تحدیات معھا.

دار مقاصة العالمات  لیس ثمة الكثیر من العالمات التجاریة اإلفریقیة. ھذه الجولة الحالیة؟

للتفكیر بطریقة جدیة لحل  ICANNد اإلفریقي وأعضاء التجاریة التي یطلبھا كالً من االتحا

ربما بالسماح لوسائلنا المحلیة الخاصة بتسجیل عالماتنا التجاریة الخاصة، ثم ربط  ھذه المسألة.

  دار مقاصة العالمات التجاریة تلك.

والحلول  استكشافھا والتعامل معھا. --أعتقد أننا سنود رؤیة ثم سنواجھ عدة تحدیات أخرى.

ولكننا  لمحددة مثل زیادة المشتركین في القارة اإلفریقیة، وھي جزء من اإلستراتیجیة اإلفریقیة.ا

لذا نود التعامل مع ھذا بجدیة قبل بدء  لم ننفذ حتى اإلستراتیجیة اإلفریقیة من ھذا المنظور.

 شكًرا. ولكن قبل حتى أن نبدأ بالتفكیر بتنفیذ جولة أخرى. والنقاش ال یشكل مشكلة. النقاش.
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 التالي ھو ممثل ھولندا. أشكرك على ذلك، ممثل مفوضیة االتحاد اإلفریقي. الرئیسة درایدن:

 

 شكًرا لك یا أكرم على ھذا التحدیث. شكًرا لك، ھیذر. ممثل ھولندا:

 عند الرجوع لكالم ممثل الدانمارك، أؤید بشكل تام تحلیلھا. لدي مالحظتین. --لقد رجعت

 ھذا الشيء ال یعمل بشكل جید كما أعتقد. عذراً. --وأعتقد أن ثمة

وحتى أني سأقول إن إعطاء إشارة إلى المجتمع بأنكم،  وأعتقد أن ثمة أمر واحد بالغ األھمیة.

، سأقول إنھ من األفضل إعطاء إشارة للقول 2016في عام  --في أقرب وقت ممكن ستتمكنون

  أو نبدأ قبلھا. 2016إننا لن نفعل شیئاً قبل عام 

 ال داعي لمحاولة المبالغة بإجھاد المنظمة. أوالً، أعتقد أنھ تم ذكر ذلك بالفعل. وذلك لسببین.

سأقول إننا سمعنا بعض القصص أیضاً حول مفاوضات العقد وإجراءات  --على األرجح

منظمة مستقرة  ICANNفي الحكومة الھولندیة، نود أن تكون  --ونحن الحمایة وما إلى ذلك.

والبدء بجولة أخرى،  ركات وتتعامل مع أمور ینبغي علیھم القیام بھا بشكل جید.مع ذاكرة ش

  لن تكون میزة لھذا. --حتى مع منح إشارات ال أعتقد أنھا

أعتقد أنك  تتعلق النقطةا لثانیة بنوع المراجعات التي ستقومون بھا قبل بدء الجولة الجدیدة.

ربما قبل  --مشورة GACأعتقد أننا قدمنا في  تحدثت عن مخدم الجذر أو عملیات نظام الجذر.

ال  وقبل مجلس اإلدارة تلك المشورة، والتي أعتقد أنھا ما زالت صالحة. عامین حول ذلك.

الجدیدة على الجذور ووظیفة  TLDsبل یتعلق برأیي بتأثیر  یتعلق األمر بنظام الجذر نفسھ.

 شكًرا. ن مجرد نظام مخدم الجذر فقط.لذا سأجادل بأن ھذا أوسع قلیالً م اإلنترنت بشكل عام.

 

 دور ممثل سویسرا، تفضل. شكًرا لك، ممثل ھولندا. الرئیسة درایدن:

 شكًرا لك، سیدتي الرئیسة. ممثل سویسرا:

إننا نعتبر أنھ من اإلیجابي أن نفكر بتوفیر فرص جدیدة  أوالً، أود شكر أكرم على ھذا التحدیث.

 لیس ثمة ما یمنعنا من التفكیر في المستقبل. لى ألي سبب كان.ألولئك الذین فاتتھم الجولة األو
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ولیس من المبكر  كما أنھ من الجید البدء بالتفكیر بآلیة ھیكل تقییم للتعلم من التجارب األولى.

 البدء بالتفكیر حول التقییم.

ألنھ  طریقة نظرنا لھ ھو أنھ عبارة عن مسودة مبدئیة لخطة عمل. --ولكن البحث الحالي لنا ھو

  gTLDsإذا رجعنا وتذكرنا األھداف، واألغراض التي تشاركنا بھا، قیل لنا عن ھذه الـ

ولكننا تحدثنا أیضاً  الجدیدة، وكنا نتحدث عن تعزیز خیار المستھلك وتوفیر فرص اقتصادیة.

وعند النظر إلى جدول  عن أمور مثل توفیر فرص للتنویع الثقافي والمجتمعات وما إلى ذلك.

المحتویات ھذا، فقد قاتني جزء كبیر من ھذا في ھذه المسودة األولیة حول األمور التي ینبغي 

وكما سمعنا من آخرین وكما قلت قبل أكثیر من عام، إذا لم نحصل على مشاركة من  تحلیلھا.

عدد كبیر من المجتمعات، سواء كانت مجتمعات ثقافیة أو غیرھا، یمكن أن تكون أیضاً مھناً 

وإذا لم نحصل على التنوع الجغرافي على وجھ الخصوص  بأسلوب حیاة وما إلى ذلك. تشترك

 gTLDفیما یتعلق بقدرة الدول النامیة على استغالل ھذه الفرص، فإن جزء مھم من برنامج 

ال داعي لتكرار ما تمت مناقشتھ بھذا الخصوص  --وأعتقد أن النتیجة الجدید لم یحقق النجاح.

ونود رؤیة ھذا  لیست مرضیة فعالً في أجزاء مھمة منھ على األقل. --خیرةفي االجتماعات األ

بإحدى مھماتھا  ICANNوإال ستفشل  ھذا أمر أساسي للغایة لنا. ینعكس بشكل كاٍف في التقییم.

 الجوھریة لتقدیم فرص لمجتمع اإلنترنت بأكملھ مھما كانت القارة التي یعیشون علیھا.

ل تقییم أولویة المجتمع، المجتمع بأكملھ، وطریقة التعامل مع وأود تأیید بعض ما قیل حو

لقد قدمنا  .GACالمجتمعات، والقول إن ھذه لیست أول مرة تتم مناقشة ھذا األمر بھا في 

بالفعل بعض المالحظات النقدیة في عدة بیانات رسمیة، وما زلنا نتلقى إشارات وأصوات 

لم یشعروا بأنھم تلقوا  --المجتمعیة لم TLDsغاضیة من أشخاص یتقدمون كمجتمع لطلبات 

ظنوا على األقل أن العملیة كانت صارمة أكثر مما یجب للحصول  --معاملة منصفة أو ظنوا

وعلینا النظر في ھذه المسألة ورؤیة ما سیكون علیھ تأثیر  نقطة. 16نقطة من أصل  14على 

یخسرون ألن لدیھم وزن أقل مقدمي الطلبات المجتمعیة الذین سیخضعون للمزاد، وربما س

 بالمزاد.

 علینا إجراء تقییم جدي لھذا قبل أن نمضي قدماً.

وكذلك التأثیرات الضمنیة على حقوق اإلنسان ومسائل أخرى لم یتم التعامل معھا بشكل متسق، 

 ونود أن نطلب إضافة ھذا أیضاً في خطة عمل منقحة بشكل أفضل.
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أن بعض الناس  ICANNعت من بعض أعضاء مجتمع سم والتوصل بالنھایة إلى مقترح راسخ.

لیس الجولة الثانیة، بل الجولة التصحیحیة، ذلك ھو المصطلح الذي  یفكرون بالجولة التصحیحیة.

أوالً، طلبات الدول  سمعتھ، للعیوب أو مواطن الضعف األكبر والواضحة في الجولة األولى.

خوض جولة ثانیة مباشرة، ربما علینا البدء بالتفكیر  وبدالً من النامیة، وثانیاً، الطلبات المجتمعیة.

ما إذا كانت الجولة التصحیحیة لھاتین المشكلتین، وربما بعض المشكالت األخرى، ستكون 

 منطقیة.

 وھذه مسألة أطلب منكم النظر بھا.  

 شكًرا جزیالً.

 

 شكًرا لك، ممثل سویسرا. الرئیسة درایدن:

 ثم سنأخذ استراحة. ألمانیا ثم إیران ثم البرازیل ثم األرجنتین.ممثل المملكة المتحدة ثم 

 ممثل المملكة المتحدة، تفضل.

 

وثمة إقرار بأنھ لیس  وشكرا ًلك یا أكرم على طرح ھذه المسألة. نعم، شكراً سیدتي الرئیسة. ممثل المملكة المتحدة:

بأقرب فرصة ممكنة، كما ذكر بل إنھ من المفید البدء بالتفكیر بمثل ھذه األمور  --ثمة ضرر

 الزمالء سابقاً.

بأكملھ  ICANNولكني أود التعبیر عن القلق حیال الثبات بھذه العملیة وضمان إشراك مجتمع 

 ومساھمتھ بھا.

من منظور الحكومات، كما تذكرون جیداً من تجربة الجولة األولى المفتوحة بالكامل، ظھر عدد 

تم  القیام بالكثیر من العمل. GACوكان على  سیاسة العامة.ھائل من القضایا التي تثیر قلق ال

 وتتطلب ذلك الكثیر من العمل. عقد اجتماع بین الجلسات مع مجلس اإلدارة كما تذكرون.

كان علینا التفكیر بسرعة والعمل بشكل سریع إلیجاد حلول  وظھرت الكثیر من القضایا.

 بنسخ متعاقبة من مسودة دلیل مقدم الطلب. والتجربة بالنمذجة ومراجعة العملیات والمشاركة

 وحدثت أمور كثیرة لم یتوقعھا أحد. وتعلمنا دروس كثیرة.
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األخرى بالتفكیر فیما وراء  ACsو SOsعلینا تصویر ھذا كلھ وضمان أن نساھم إلى جانب 

 الخطوات التالیة.

اجعة للمساءلة منذ تأسیس إننا نشارك بأھم مر ویتطلب ھذا وقتاً، ولیس لدینا وقت حالیاً. --علینا

ICANN.  ولدینا عملیة نقل اإلشراف علىIANA.  ومن المستحیل البدء بالتفكیر باآلراء

 الھائلة التي علینا تقدیمھا.

وامنحونا بعض الوقت، وسنشارك في الوقت المناسب عندما نمتلك  لذا علیكم اإلبطاء قلیالً.

 الوقت الكافي والقدرة على فعل ذلك.

 تي الرئیسة.شكًرا سید

 

 شكًرا لك، ممثل المملكة المتحدة. الرئیسة درایدن:

 ممثل ألمانیا، تفضل.

 

 شكًرا لك یا أكرم على ھذا العرض التوضیحي. شكرا. نعم. ممثل ألمانیا:

من وجھة نظرنا، لدي سؤال آخر فیما یتعلق بعملیة المراجعة التي یجب تضمینھا في ھذه العملیة 

مراجعة بحسب تأكید االلتزامات على التنافس وثقة المستھلك وخیار بأكملھا، وھي عملیة 

 المستھلك.

وإذا كنتم تتحدثون عن الوقت، كم  وأعتقد أن ھذا جزء بالغ األھمیة من عملیة المراجعة بأكملھا.

عملیة المراجعة ھذه وفقاً  --من العملیة، ھذه العملیة --یلزمكم من الوقت لھذا الجزء فقط من

 لتزامات.لتأكید اال

بالفعل بتفویض  ICANNأو قامت  --والسؤال الثاني یتعلق بافتراض أننا قمنا بالفعل بتفویض

بعض الخبرة من  --الجدیدة، وبالتالي، یمنحنا ھذا بعض gTLDsعدد كبیر من  --عدد من

 ما یثیر قلقي ھو عدم القیام بعدد من التفویضات وأنھا تثیر الجدل طریقة عمل الجولة األولى.

وإذا تابعت نقاشنا قبل  وحتى اآلن، من المھم رؤیة حل ھذه المسائل الصعبة. وأنھا صعبة.
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حوالي ساعة عندما طرحنا السؤال المتعلق بكیفیة تقدیم إجراءات الحمایة، أعتقد أنھ ما زال ثمة 

 بعض األسئلة بال أجوبة والتي ینبغي النظر بھا قبل االنتقال إلى الجولة التالیة.

 .شكًرا  

 

 شكًرا لك، ممثل ألمانیا. الرئیسة درایدن:

 ممثل إیران، تفضل.

 

أود االنضمام إلى اآلخرین  لقد قال زمالئي بالفعل معظم ما أردت قولھ. شكًرا سیدتي الرئیسة. ممثل إیران:

وال أعتقد أن ثمة خطب  على مشاركتھم آرائھم وبرامجھم معنا. ICANNبتوجیھ الشكر إلى 

 بذلك.

 أنھم یتشاورون معنا ویبسمحوا لنا بالتفكیر وتقدیم آرائنا، مثل آراء اآلخرین.من الجید 

ولكن أول أمر علینا أخذه بعین االعتبار ھو أنھ من أجل البدء بالتخطیط لھذا، علینا وضع رسم 

المزایا والمساوىء والمتھمین  بیاني أو شيء مھذا من الدروس المستفادة من الجولة األولى.

 ولدینا ھذا.والمشكالت، 

 ھذه ھي النقطة األولى. ثم تحدید جدول زمني لكیفیة حل ھذه المشكالت وما إلى ذلك.

بغایة التفاؤل بأنھ سیتم إنھاء كل شيء، االنتقال  ICANNالنقطة الثاني ھي، ما لم یكونوا في 

 ومن الصعب بدء ، فلیس ثمة ضمانة بأنھ سیتم إنھاء ھذه األمور.2015وكل شيء بحلول عام 

أیة عملیة جدیدة قبل أن نحصل على رؤیة واضحة حول عملیة االنتقال إلى جانب المساءلة 

 ال یمكن ألحد استبعاد ھذا. ربما. إذا أمكن. ICANNوإلى جانب بعض إعادة التنظیم في 

ثمة عملیة متعددة في الدائرة، وبینما یخضع أمر ما للمراجعة، ال  وثمة أمر آخر بالغ األھمیة.

 --لذا یجب على األقل امتالك األمر األول قید المراجعة. البدء بأمر یعتمد على أمر آخر.یمكن 

 نوع من اإلتمام لجزء من المراجعة، وامتالك وقت مستقر، ثم بدء العملیة الجدیدة وما إلى ذلك.

 GACصباح الیوم عندما أعربت عن رأیي كعضو في  GNSOھذا ما قلتھ الیوم في مجلس 

 . GACرأي الرسمي لـولكن لیس ال
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، 2014كان ذلك أمر قبل عام  یخضع تأكید االلتزامات للمراجعة. أشرت إلى تأكید االلتزامات.

 ثم قد ال یكون الملزم أن نرى أن علیكم البدء بعد ذلك بعام. من كل شيء. 2014لقد غیر عام 

كن األمر األھم اآلن ول ھذا شيء ال یمكنني. ثم ذلك الحدیث عن التوزیع المتكافىء بین الدول.

 ھو المرونة.

ال  --GACھذا، قد یكون عبء عمل  gTLD، من بدایة GACإذا نظرتم إلى عبء عمل 

وإذا أجریتم جولة أخرى، سنواجھ  أعرف ما ھي النسبة المئویة للوقت الذي تم تكریسھ لھذا.

 المزید من المشكالت ألن المزید من المصاعب تظھر وما إلى ذلك.

یوم، قبل بضعة دقائق، قبل نصف ساعة، ناقشنا كیف یمكننا طلب أو التكرار على ثم لدینا ال

إذا عقدتم جولة جدیدة،  بطمأنینة. GACمعلوماتنا بأنھ سیتم تنفیذ إجراءات الحمایة التي قدمتھا 

قد یتم وضع إجراءات حمایة جدیدة، وال اعرف بعضھا، وسنرى حجم المشكالت والصعوبات 

 لتنفیذ.التي نواجھھا في ا

فیما یتعلق بالعملیة التصحیحیة التي أشار إلیھا ممثل سویسرا، إنھا جیدة من جھة، ولكن من ھة 

ما الذي سیقوم  ماذا یعني ذلك؟ التصحیح؟ أخرى، لیس ثمة مقدمة منطقیة أو منطق وراءھا.

ف اآلخر بینما قد ال یتمتع الطر لدینا اإلمكانیات. (غیر مسموع) ھي وراء ما لدینا اآلن. بھ؟

 وتلك (غیر مسموع) تصحیحیة. باإلمكانیات.

 علینا وضع عملیة حول ذلك لرؤیة اإلجراءات التصحیحیة. لذا علینا وضع معیار.

وعدا عن ذلك، ما إذا كان دلیل مقدم الطلب بحاجة إلى المراجعة أم ال، بسبب الدروس التي 

 تعلمناھا من الماضي، قبل البدء بجولة جدیدة.

 2016وقد یكون التحدث عن البدء بھا بحلول نھایة عام  ر كثیرة ینبغي القیام بھا.لذا ثمة أمو

ولكن من الجید التحدث حول ھذا ومن الجید التحدث مع المجتمع  متفائل للغایة. متفائالً للغایة.

ولكن علینا انتظار اكتمال عملیة االنتقال  والتشاور معھم ومعرفة آرائھم وربما رؤیة ما یمكن.

 .ICANNمساءلة والتحسین المحتمل على منظمة وال

 شكًرا.  

 

 شكًرا لك، ممثل إیران. الرئیسة درایدن:
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 دور ممثل البرازیل، تفضل.  

 

 أود أیضاً توجیھ الشكر إلى أكرم على تزویدنا بھذه المعلومات. شكًرا سیدتي الرئیسة. ممثل البرازیل:

أود أیضاً تأیید التعلیقات التي أدلى بھا زمالئي والقول إنھ بالنسبة للبرازیل، بالنسبة لنا، فإننا 

 gTLDsأو النظر بھذه الجوالة التالیة من  --قرار ICANNقلقون بشكل خاص من اتخاذ 

وتعزیز  IANAفیما یتعلق بانتقال  ICANNبینما نحن منھمكین في عملیات بالغة األھمیة في 

ولیس ھذا فحسب، كذلك سابقاً، بینما ما زالت الجولة الحالیة مستمرة وبینما ما تزال  ساءلة.الم

 قید المعالجة. GACمشورة 

الجدیدة، من المھم تنفیذ تقییم أداء  gTLDsلذا بالنسبة لنا، قبل االنتقال إلى الجولة التالیة من 

جمیع أصحاب المصلحة، وخاصة السیاسة الضروري للجولة الحالیة وضمان اإلشراك الالزم ل

 في الدول النامیة.

عن المنطق وراء اتخاذ قرار مناقشة وإثارة ھذه المسألة في ھذا  ICANNكما أود أن أسأل 

 الوقت بالذات.

 شكًرا.  

 شكًرا لك، ممثل البرازیل. الرئیسة درایدن:

 ممثل األرجنتین، تفضل.  

 

 وشكًرا لك أكرم على عرضك وتوضیحاتك. دتي الرئیسة.شكًرا جزیالً لك، سی شكًرا. ممثل األرجنتین:

إننا نتفق معھم  ولن أكرر ذلك الكالم. تتفق األرجنتین بالرأي بالكامل مع الزمالء اآلخرین.

(غیر مسموع) ومفوضیة االتحاد األوروبي والمفوضیة اإلفریقیة وسویسرا وألمانیا  بالرأي.

الوه، لدى األرجنتین مخاوف حول سبب ھذا وباإلضافة إلى ما ق والبرازیل في مخاوفھم.

 االستعجال في البدء بالتفكیر حول جولة جدیدة بینما ما زالت أمور كثیرة قید المراجعة؟

وكذلك، كیف ستتناول ھذه الجولة الجدیدة، إذا حدثت، اإلشراك الحقیقي لمناطق مثل أمریكا 

ستأتي من ھناك والتي كانت قلیلة في ھذه لیس فیما یتعلق بعدد الطلبات التي  الالتینیة وإفریقیا.
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الجولة فحسب، بل أیضاً حول التواصل الراسخ مع المجتمعات والحكومة وأصحاب المصلحة 

الجدیدة ھذه، مع االخذ  gTLDالمختلفین في تلك الدول، حتى یكونوا على اطالع على جولة 

 بعین االعتبار أنھم ما زالوا یجھلون أمر ھذه الجولة بشكل تام.

 شكًرا جزیالً.

 

 شكًرا لك، ممثل األرجنتین. الرئیسة درایدن:

لقد سمعنا مجموعة واسعة من االعتبارات والمخاوف حول ما ینبغي حدوثھ قبل بدء التفكیر 

ومن الواضح أن ھذه مجرد بدایة  بجولة جدیدة، وما ینبغي أن تركز علیھ ھذه الجولة الجدیدة.

 لنقاش ینبغي أن یتواصل.

قبل أن أنتقل إلى أكرم لقول كلماتھ األخیرة، أود أن اطلب من نائب الرئیس عن أسترالیا، 

حول مسألة مرتبطة، التحدث قلیالً حول  GACوالذي یترأس أیضاً مجموعة العمل في 

 مجموعة العمل ھذه وكیف ترتبط بھذا العمل.

 ممثل أسترالیا، تفضل.

 

على ھذه المادخالت المفیدة  GACشكراً لك أكرم وجمیع الزمالء من و شكراً، رئیسة الجلسة. ممثل أسترالیا:

أعتقد أنھا كانت جلسة مفیدة بشكل خاص لمسألة إجراءات الحمایة، والتي یعتبرھا الكثیر  للغایة.

أعتقد أن الرسالة یجب  ثمة مسائل عالقة. مرتبطة بالجوالت المستقبلیة. GACمن الزمالء في 

 أن تكون بمنتھى الوضوح.

ومن ناحیة تحدید أولویات العمل، أعرف أنھ سیتم عقد جلسة یوم االثنین تنظر في تحدید 

 نقاشاً حول خطة العمل یوم الخمیس. GACكما سیجري  أولویات المسائل للجولة المستقبلیة.

 ومن المؤكد أننا سنعید النظر في ھذه المسألة.

مجموعة عمل تنظر في  GACولكن بخصوص المسألة المعینة التي أثارتھا الرئیسة، شكلت 

، وآخرین في المجتمع كما أفترض، من الجولة GACمسائل أصبح من الواضح بالنسبة إلى 

أعتقد أنھ تم تحدیدھا كلھا  --وتلك األولى أنھا ستحتاج إلى عنایة خاصة في الجوالت المستقبلیة.
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ء الیوم، ولكنھا ترتبط باألسماء الجغرافیة والطلبات المجتمعیة، وكالً من عملیة من قبل الزمال

الطلب وعملیات االستئناف، ومسائل ذات صلة بدعم مقدمي الطلبات في االقتصادات النامیة 

 التي تم تحدیدھا عدة مرات من الزمالء الیوم.

ائل الثالثة تحتل أولویة قصوى، إلى تعتبر أن ھذه المس GACوأعتقد أنھ علیكم الثقة تماماً بأن 

إنھا أولویات  ولكننا نعمل على ھذه المسائل الثالثة على وجھ الخصوص. جانب مسائل أخرى.

 مھمة بالنسبة لنا.

 

 شكًرا لك، ممثل أسترالیا. الرئیسة درایدن:

 تفضل یا أكرم.  

 

ا ملتزمون بعملیة مراجعة جیدة، وأننا نرید أود التأكد من معرفة الجمیع أنن شكًرا لكم جمیعاً. أكرم عطا هللا:

 التأكد من مناقشة جمیع المسائل قبل أن ندخل في الجولة التالیة.

أعتقد أن جمیع تعلیقاتكم ھي في الصمیم، وثمة أمور تخضع للمراجعة أثناء ھذه العملیة، ویتم 

ھذه العملیة، كلما  وأعتقد بشدة أنھ كلما أسرعنا ببدء أخذھا بعین االعتبار في ھذه العملیة.

أو  --أسرعنا بمواجھة الكثیر من ھذه المسائل قبل أن یصل إلینا الضغط لبدء الجولة الثانیة

 الجولة التالیة، ویدفعنا إلى تسریع األمور بشكل أسرع كثیراً مما نرغب.

شاملة كلما منحنا أنفسنا المزید من الوقت إلجراء مراجعة  --لذا كلما بدأن بوقت أبكر، كلما كان

 والتوصل إلى نتیجة أفضل في النھایة.

أعتقد أن ثمة الكثیر من المعلومات المختلفة،  ولكننا على علم بجمیع المسائل التي ذكرتموھا.

حیث ستخوض بمزید من  وأشجعكم على حضور جلسة یوم االثنین حول الجولة التالیة.

 RPMsة لھا، بما في ذلك التي نجرب مراجع --التفاصیل كل مسار من ھذه المسارات التي

 والبقیة.

وسنعمل لكي نكون  وأنا ممتن آلرائكم حول العملیة. لذا سنأخذ مالحظاتكم بعین االعتبار.

 متاحین للعمل معكم حول أیة مسألة معینة، باإلضافة إلى ما نفعلھ.
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قتاً وأرجو أن تكون ھذه لمحة عما سیحدث، ولكن ثمة الكثیر من العمل بانتظارنا، وسیستغرق و

 ال أعتقد أننا نتحدث عن شيء سیبدأ قریباً. طویالً.

 وشكراً جزیالً لكم.  

 

 شكراً أكرم. الرئیسة درایدن:

من الواضح أنھ سیكون من الضروري ضمان توفر الفرصة لنقاش ھذه المسائل بالتفصیل 

 لذا من الرائع الحصول على تأكید منك أن ھذه ھي الخطة. وبشكل كامل.

 لقد وصل. االستراحة، أقدم لكم میسون كول.قبل 

 .GACفي   GNSOونرحب بك في دورك الجدید كموظف ارتباط لـ حسًنا، ھذا ھو میسون.

من الرائع تواجدك ھنا لھذا النقاش، ألنھ كما تعرف، من الجولة األول لنطاقات المستوى 

لیة، وعندما تم اتخاذ القرار أنھ لم یتم إشراكھا بوقت مبكر من العم GACاألعلى العامة، تعتقد 

 .GACمن قبل مجلس اإلدارة قبل سنوات للبدء بھذا البرنامج، كان ذلك مفاجأة للكثیرین في 

وبعد ذلك، أمضینا الكثیر من الوقت بمحاولة تقدیم اآلراء والمساعدة على تشكیل البرنامج 

 وتحدید قوانین البرنامج التي تم تنفیذھا في النھایة.

كر في جولة أخرى، وثمة مسائل عالقة، فأعتقد أن ھذه ستكون مشكلة كبرى فیما وإذا كنا نف

وأیة عملیة وضع سیاسة قد یقومون بھا فیما یتعلق بالجولة  GNSOمع  GACیتعلق بعمل 

لذا یسرني أنك ھنا لسماع جزء من ھذا الحوار، ونتطلع شوقاً إلشراكك أكثر في ھذا  المستقبلیة.

 الدور الجدید.

 شكًرا لكم.لذا 

دقیقة  30دقیقة اآلن، لذا لنأخذ استراحة الحتساء القھوة لمدة  30لقد تأخرنا  حسًنا جمیعاً.

 دقیقة. 30أمامكم  ونجتمع من جدید الجتماعنا مع فریق إشراك أصحاب المصلحة العالمیین.

 شكًرا.  

 

 

   32من  31صفحة 
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 [ استراحة الحتساء القھوة ]
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