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ً     الرئيس درايدين:   . ھال اتخذتم أماكنكم من فضلكم. مساء الخير جميعا

  . أرغب في أن نبدأ جلستنا. حسًنا

ولكنني أعتقد أنه ، ولدينا جدول أعمال كامل. لدينا ساعة يمكننا تبادل المعلومات فيھا اليوم أيًضا

  . يمكننا االنتھاء منه في خالل الساعة

) GACالحكومية (وقبل أن نشرع في مناقشة الموضوعات التي أدرك أن اللجنة االستشارية 

  . أعتقد أنھا تحظى بأھمية بالغة لكم جميًعا GACھناك مھمة عمل لدى ، ترغب في إثارتھا

ويجدر بي أن أشير ، قمنا ھذا الصباح بإجراء عملية انتخابية الختيار الرئيس القادم لھذه اللجنة

ئج بعد الخاصة بانتخابات إلى أننا ما زلنا في غمار ھذه العملية االنتخابية حيث إننا لم نتلق النتا

سنعرف من ھم ، وفي صباح الغد، وبذلك نكون قد أنھينا الجزء الخاص بالرئيس. نواب الرئيس

ثم . والحًقا سنتمكن رسمًيا من إبالغكم بأعضاء المناصب القيادية في ھذه اللجنة، نواب الرئيس

ادة التي ستتولى زمام األمور سنتوجه إلى فترة انتقالية اآلن حيث تعمل قيادتنا الحالية مع القي

  . لضمان سير كافة األمور المتعلقة بالعمل بأقصى مرونة ممكنة

) GACولذلك أوّد أن أعرب لكم عن سعادتي أن الرئيس القادم للجنة االستشارية الحكومية (

  . سيكون السيد/ توماس شنايدر مندوب سويسرا

  [تصفيق]

  . ول قائمة الموضوعات التي لدينا في جدول األعمالننتقل لتنا، وبھذا. ال بأس في ذلك. حسًنا

فالموضوعات التي تبدو في أول القائمة ھي الموضوعات التي تشير إلى وجود بضعة ، وللعلم

فنحن نريد ، لذا. موضوعات أخرى أو أن ھناك موضوعات أخرى نريد مناقشتھا معكم اليوم

. خطة العمل واللتان صدرتا بالفعلو gTLDبالفعل التحدث عن المراجعات الجديدة لبرنامج 

فقد أردنا أن نثير موضوع تنفيذ الضمانات ونلفت ، الجديدة أيًضا gTLDsوفيما يتعلق بـ 

  . GACانتباھكم إلى بعض األمور ھناك التي ال تزال تستحوذ على اھتمام الزمالء في 
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االجتماع المشتر
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لو

ص

س
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AR  

وھذا ، سرى

ألمور غير 

ك اإلجابة 

 بأن عملية 

وف تستمر 

ا قيد العمل 

.  توضيحًيا

 المؤكد أنه 

وعملية ، سة

اجعات لما 

 R

   

ا تفعله اليد اليسر

 ھناك بعض األ

 إذا لم تِف تلك

 الجدول الزمني

وسو --كـ  نفسه

حالًيا وأننا ال زلنا

عد إطاًرا زمنًيا

ولكن من، مور

   

عة للسياسي مراج

ارھا إجراء مرا

ICA 

علم اليد اليمنى ما

ضيك أو ال تزال

في الموضوع

ة التي يوضحھا

تالية في الوقت ن

حن في غمارھا ح

ضح أن ذلك ُيع

لھا تنفيذ ھذه األم

.ون ھي القضية

فإن أي،  طريقة

 تضع في اعتبا

  . لمرة

ANNجلس إدارة 

بحيث تعل --كننا

 

 ھذه إجابة ترض

طراد فم االست

  .  التي تشغلكم

 المبدأ أو الحقيقة

للجولة الت -- سه

م للجولة التي نحن

 

غير الوا الشيء

ة يمكن من خالل

وأن تلك ستكو --

وبأي، ھة نظري

ة تالية يجب أن

لھذا أي معنى بال

) ومجGACكة (

  

 

ور بحيث يمكألم

.  طوال الجلسة

ھل،  الدنمارك

يمكنكم، تعلمون

ة بالموضوعات

جابة تمثل أكثر

ق في الوقت نفس

يحدث فيه التقييم

؟ رغب في الرد

كنني أعتقد أن ا

ب طريقة ممكنة

-رورة تنفيذ ذلك

من وجھ، حسًنا

 السياسة لجولة

وإال فلن يكون ل

حكومية المشترك

 لتنسيق كافة األ

 نشرناه وفعلناه

  .  لكم

السيد/ مندوب

فكما ت --ضحة

تفسارات الخاصة

فقد كانت اإلج، س

ر سياسة ما ُتطلق

وقت نفسه الذي ي

  .  جزيالً

  . دنمارك

ھل تر، س ديسبين

ولك، نعم. ھيذر

د أنه يعكس أقرب

جد نية حول ضر

--فإن أي ، ضوح

ر السياسة لتنفيذ

. في ھذه الجولة

رك بين اللجنة الح

نسعى

ھو ما

شكراً

 . خالص الشكر

،ھكذا

الواض

باالستف

ال بأس

تطوير

في الو

 . بھا

شكًرا

شكًرا لمندوب الد

كريس

شكرا

وأعتقد

ال توج

وبوض

تطوير

حدث

االجتماع المشتر
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لو

ص

س

م
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AR  

راجعة ھي 

ضيًحا فقط 

وقيت الذي 

ت الداخلية 

 إلى تنفيذ 

سيكون فيھا 

؟ ھذه النقطة

حدودة أو قد 

ة المفتوحة 

، قول كلمته

 مشاورات 

  . م

 R

   

اية عمليات المر

يء آخر يعد توض

التو --يت البداية 

  . لم ُيناقش

GA حول العالقات

   

ال فسوف أنتقل

 في أي نقطة س

والت ستكون ھذ

 تكون جولة محد

صور في الجولة

  . ح

ة والمجتمع من ق

G أو ھل ھناك؟

شكراً لكم. رر أكث

ICA 

في بدا، يا أكرم

أعتقد أن كل شي

  . ي المستقبل

توقي --دثت عن

فھذا األمر ل. مة

AC المتعلق بـ 

.ي جرى إطالقھا

وإال؟ ذه النقطة

لتي ُتثار يتجسد

ي نوع من الجو

وقد. راء الجولة

مراعاة أوجه القص

ول النامية بنجاح

ن مجلس اإلدارة

GNSOمل إلى 

كم لتوضيح األمر

ANNجلس إدارة 

ي تحدثت عنھا ي

ولكنني أ، م بھا

ن عليه األمر في

جدول الزمني تحد

طلع الجولة القادم

جوھري بالجانب

وير السياسة التي

مالء إضافته لھذ

.  

ن أحد األسئلة ال

اره في أيي اعتب

رى بالنسبة إلجر

رافي بحيث يتم م

الدو لمصالح من

توقعون أن يتمكن

ألمر يعود بالكام

سنكون ممتنين لكم

) ومجGACكة (

  

 

التواريخ التي --

ننا بصدد االلتزا

مقارنة بما سيكون

ي تواريخ في الج

ر السياسة في مط

ننا لدينا اھتمام ج

ختلفة وعملية تطو

يود الزم  آخر

.رجاًء تفضل، دة

أعتقد أن. رئيس

 على الوضع في

ناك خيارات أخر

س التوزيع الجغر

ك بھا أصحاب ال

ول أي مرحلة تت

وھل األ. تي لدينا

وس؟ ى لھذا األمر

حكومية المشترك

-د أن التواريخ

ول أنيخ التي نق

م، ب وقت ممكن

  ؟ ذا صحيح

ولم تكن ھناك أي

ملية تطوير فيه ع

لذا أعتقد أن.  لكم

ك األنشطة المخ

ھناك أي شيء

  . انات

ب المملكة المتحد

السيدة الر، شكًرا

مع بكامله قادًرا

ي أنه قد تكون ھن

لجولة على أساس

ى والتي لم يشارك

ثم ُيثار سؤال حو

ر نوع الجولة الت

 ُيتوقع أن ُتجرى

رك بين اللجنة الح

وأعتقد

التواري

كأقرب

ھل ھذ

و. نعم

سنبدأ

شكراً

بين تلك

ھل ھ

الضما

مندوب

ش، نعم

المجتم

وأعني

ُتقام الج

األولى

ومن ث

فلنقرر

أوسع

االجتماع المشتر
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أكون أكثر 

جموعة من 

منظمة دعم 

 جميًعا في 

والتي ، رقة

على سبيل  

، ول النامية

يوجد ، ذلك

. ك األفكار

ظر في أي 

كن إذا كان 

فإن ذلك ، ك

في الوقت  

ا فقدنا تلك 

نحن نسمع 

خالص . ن

ھناك كمية 

س المستفادة 

 تلك الفكرة 

 R

   

ف يمكنني أن أ

على مج، ضمًنا

تشارية/ملجنة اس

 التي لم تتواءم

ض األشياء المتفر

،لذلكو. ن عنھا

جولة ملحقية للدو

وبعد ذ. رد فكرة

لعام لتلكن الفرز ا

ي واقع األمر النظ

ولك. مناقشة بعد

مشاركة في ذلك

،ولكن. خيارات

التي ذكرت أننا

ن --ى كثيًرا من 

لدول النامية اآلن

وكان . 2004 

كثير من الدروس

وات للوراء مع

ICA 

نا ال أعرف كيف

ض، مرور الكرام

تديرة لكل من الل

ألفكار المختلفة

 التناقض وبعض

اقع التي يتحدثون

لة محدودة تعد ج

تعد ھذه مجر، لذا

ون ھناك نوع من

ما أننا لم نبدأ في

لم تبدأ تلك الم، ك

تي ترغب في الم

ي ذلك كأحد الخ

ن الدول النامية 

نحن نرى، ولذلك

ع ضجيًجا من ال

 ملحقية في عام

عتقد أن ھناك الك

سنو 10 أدراجنا

ANNجلس إدارة 

وأن.  إلى الجميع

كم قد مررتم م

 في المائدة المست

وعدد من األ، رة

ان ھناك بعض

 وجدية من الموا

ة بذھني في جول

لذ. بشكل صحيح

 أنه يجب أن يكو

كم. شيء ملموس

ولذلك. تنفيذ ذلك

امية الت الدول الن

دأ في النظر في

ق أي طلب من

و؟ التاليةلدورة 

ولكننا ال نسمع

ء جولةلنا إجرا

وأع. تلك الجولة

ث ولكننا سنعود

) ومجGACكة (

  

 

 عدم االستماع

لكنني أعتقد أنك

وقد الحظت أنه

 لدينا ليلة أخير

أنه كا، أعني. ة

وذات نوايا طبية

األفكار الملتصقة

ت أتذكر األمر ب

لذا أعتقد. خرى

نا نتحدث عن ش

س حتى توقيت تن

ونه سيادتكم من 

 تفكيرنا وقد نبد

فلم أتلق --نا لم

نا القيام به في ا

.المات التجارية

  . ديك تعليق

لقد حاول، أوالً . ط

حول كيفية تنفيذ ت

ط التاريخ الحديث

حكومية المشترك

تطيع أن أتخيل

و. ًحا من ذلك

و. حات المختلفة

رف أننا قد كان

ة واحدة متكاملة

 عميقة التفكير و

تعكس إحدى ا،

إذا كنت، ما أعتقد

ة من األفكار األخ

  

أريد أن أتأكد أنن

 سنقوم بھا وليس

 طلب محدد ترو

من شأنه تحفيز

أن --فإننا لم ، ن

ما الذي يمكنن. ة

 كبيرة من العال

 .  

كان لد، س تونكين

لدّي تعليقان فقط

 من االنتقادات ح

وليس فقط، تاريخ

  . دة

رك بين اللجنة الح

ال أست

وضوح

المقتر

التصر

صورة

كانت

المثال

على م

سلسلة

.أكرم

لذلك أ

جولة

ھناك

ربما م

الراھن

الجولة

ضجة

الشكر

  . شكراً أكرم

بروس

ل، نعم

ھائلة

من الت

المحدد

االجتماع المشتر
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ص
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شيئان تقوم 

. وضوعات

ن كلھا في 

ديدھا حتى 

بينما ، ت في

 إن الشيء 

صال بلجنة 

مكن في أي 

ن قُرب مع 

لجنة  --رة 

 في توفير 

 من كافة 

ر خاص ص

 GACاك 

، كة المتحدة

فأنا ال أعلم 

 القرار منذ 

ا كان شيًئا 

شاركة في 

خالل دورة 

ستمعنا في 

  . عملية

 R

   

GNSO ،ھناك ش

مجموعة من المو

بينما تكون، عمل

م األشخاص بتحد

ا تقديم إسھامات

ثم. أحد األمور

بإنشاء مكتب اتص

 أسرع وقت ممك

تقوم بالعمل عن

RSS  معذر --و

مية قد اشتركتم

لتقط المدخالت

م أن ھناك عنص

ون األمثل وإشرا

ھا مندوب المملك

فأ، طوير للسياسة

عندما تم اتخاذ

د افُترض أن ھذ

ي القرار دون مش

ن تحقيقه من خ

وقد اس. معنا إليھا

ول النامية في الع

  . سًنا

ICA 

Oل المتعلق بـ 

ن تقوم بتجميع م

دارة مجموعة ع

ضوعات التي قام

بنفسھا GACة 

فإن ذلك يمثل  

قاموا بإ  أنھم قد

في GACراك 

فھي ت.  اإلمكان

SSAC وSAC

ستشارية الحكوم

تحاول أن تلت 

وأنا أعلم. إلمكان

على كيفية التعاو

لنقطة التي أثارھ

 بتنفيذ عملية تط

، GACسبة لـ 

أعتقد أنه قد، لية

ى أن عليھا تلّقي

 على ما تريدون

وف محددة استم

عن مشاركة الدو

حس. من الصراحة

ANNجلس إدارة 

لمتحدة أو السؤال

ي أنھا تحاول أن

يقوم بإد، اوست

الموض د كبير من

GAC أو لجنة

،ط الموضوعات

G -- وأنا أعلم

جاد الطرق إلشر

كون شاملة قدر

C كالً من، رفون

جذر واللجنة االس

GNSO أن 

 بسرعة قدر اإل

ع GACمل مع 

  .  المستقبلية

وبالعودة إلى ال

ذا كنتم تقومون

وأعتقد أنه بالنس

وع في ھذه العمل

G وجھات أخرى

موافقة كمجتمع

رتكز على مخاو

سنوات األخيرة ع

G بأقصى قدر من

) ومجGACكة (

  

 

ن المملكة الّدم م

ل أحد األشياء في

ُيدعى بريت فا

حاولين كتابة عدد

 أي من أعضاء

والتقاط، ي عقلك

GNSOن تفعله

إليج GACل مع

  . مستقبل

GNSO أن تك

ي أعتقد أنكم تعر

ولجنة خادم الج

gTLD .وأعتقد

رية في عمليتھا

 حول كيفية العم

بتطوير السياسة

،وأعتقد أنه. وس

ومفادھا أنه إذ، ة

.ن إلى األھداف

ع باريس للشرو

GAC شعرت

ي الواقع عن الم

تر، في الحقيقة

س متسق في الس

GACرسالة من

حكومية المشترك

سبة للمقترح الُمقّد

GNSO .يتمثل

، ھناك شخص

مح،  األشخاص

إذا أراد، ولذلك

 األمر جديًدا في

 الذي تحاول أن

G -- وأنھا تعمل

ر للسياسة في الم

تريد، تحديًدا،

AL ولكنني. اليوم

،مة واالستقرار

Dsالت على

وعات االستشار

ل المستمر ھناك

ي أعمال خاصة ب

برو،  جزيالً لك

مة أنھا نقطة مھ

ي مدى تنظرون

سنوات في اجتما

وربما. بهللقيام

  . غته

 يختلف تماًما في

، وما إذا كانت

GAC اسعلى أس

 آمل أن تأتي الر

رك بين اللجنة الح

وبالنس

Oبھما 

ولذلك

عقول

.اآلن

يكون

اآلخر

GAC

تطوير

ولذلك

LAC

السالم

المدخال

المجمو

بالعمل

في أي

شكًرا

أعتقد

إلى أي

عدة س

جيًدا ل

صياغ

وھذا

بعينھا

Cلجنة 

ولذلك

االجتماع المشتر
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ص
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موضوعات 

لى توضيح 

وعات التي 

صغيرة على 

. ات التالية

لمجموعات 

قد  --لفعل 

ظى باھتمام 

وب األمثل 

 عن بعض 

فاصيل في 

. الھتمامات

.  باختصار

في كل من 

. على إجابة

جابات التي 

ة تماًما في 

 ھناك عدًدا 

ر أن ھناك 

 لتنفيذ ھذه 

 R

   

ة بالضمانات وم

عينا للحصول عل

ك بعض الموضو

يل مجموعة ص

فكير في الخطوا

جيھاتنا يتعلق بال

 بأن البرنامج بال

ات تنفيذية تحظ

ط ما ھو األسلو

ل لمنحكم فكرة

ف على كافة التف

ك المخاوف واال

سأتحدث. لقصر

ن األسئلة سابًقا ف

وقد حصلنا ع 

ھي بعض اإلج

 تعد غير وافية

را ألننا نرى أن 

ا وحيث ال نشعر

قصى جھودھما

ICA 

وجيھات الخاصة

اإلدارة حيث سع

IC .كما أن ھناك

قمنا بتشكي، قُُدًما

الخاصة به والتف

ن قدًرا من توج

ك ينبغي أن نقّر

ھناك موضوعا 

 نعرف بالضبط

دة في ذلك العمل

 ال يمكننا التعرف

ليكم بطبيعة تلك

 .  

ليس بذلك ال، كال

طرحنا عدًدا من

.فيذ الضمانات

  . بر

وھ، ت ُتعد جيدة

أعتقد أنھا أيًضا

فنظًر. يسية اآلن

ري تنفيذھا حالًيا

I ببذل أ تقومان

ANNجلس إدارة 

لى موضوع التو

جلس اضوع مع م

CANNت في 

ي سنمضي به قُ

فاصيل اعلى الت

ث أننا نعرف أن

لذلك. قود وھكذا

،ي الوقت نفسه

نا في موقف ال

ين بصورة محدد

نامع العلم بأن، ك

كان أن نشير إل

  . فضل

ال تقلقوا. موجز

ك. دث باختصار

إلى أننا ط، لطبع

 لندن حول تنف

سبتمب 2منذ يوم 

 بعض اإلجابات

محيًرا للغاية وأ

د المخاوف الرئي

والتي يجر، لثانية

NG وCANN

) ومجGACكة (

  

 

 االنتقال اآلن إل

 نثير ھذا الموض

فيذ تلك الضمانات

  

يد األسلوب الذي

ع للتعرف أكثر 

تحديات من حيث

ن وقعوا على عق

وفي. حلة بالفعل

ولذلك نجد أنفسنا

زمالء المشتركي

 الموجودة ھناك

من األھمية بمك

تف، حاد األوروبي

ول رأيي بشكل م

سأتحد، كال --ط

  . ة

بال، باإلشارة إلى

ًضا في بيانات

كم على اإلجابة م

على الرغم من

 منھا ال يزال م

أحدعتقد أنه لدينا

 األولى والفئة ال

GPCأن  -- الـ

حكومية المشترك

ذا ما كان يمكننا

لقد كنا، حسًنا.

ي حول كيفية تنف

.ل تثير مخاوفنا

جھة ذلك وتحدي

ش ھذا االجتماع

واجھنا بعض الت

شغلين اآلن الذين

 إلى تلك المرح

و. ل وباستمرار

  . س مع ھذا

سأنظر إلى الز،

ضوعات المحددة

ولكن م. ة كھذه

ب مفوضية االتح

سأقو.  جزيالً لكم

ار فقطدث باختص

 للغتي اإلنجليزية

با، أنا أعني فقط

 وسنغافورة وأيض

فنحن نشكرك، بع

أنه ع، ي أعتقد

ولكن العديد، ينا

أع. ة عن أسئلتنا

سالسل في الفئة

ات كافية أو أن

رك بين اللجنة الح

إذ، إًذا

التنفيذ

إضافي

ال تزال

ولمواج

ھوامش

وقد و

وبالمش

وصل

بالفعل

للتنافس

ولذلك

الموض

مناقشة

مندوب

شكًرا  ي:

سأتحد

آسف

كال، أ

بكين

وبالطب

ولكنني

ترضي

اإلجابة

من الس

ضمانا
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لة في ھذا 

ك موضوع 

تحوم حول 

كلة بسيطة 

من تدريب 

ستجابة إلى 

ن المشاكل 

ن مختصًرا 

افة القواعد 

 الموضوع 

 لكي ألفت 

ل أن نكون 

نكون غير 

ييز من قبل 

 R

   

 بعدد من األسئل

نه ال يزال ھناك

ل ھناك أسئلة تح

ا تتبقى لدينا مشك

م --كجزء من 

 فيه الكفاية لالس

انية قد تكون من

  .  في اإلجابة

 أحاول أن أكون

لقد غطيت كا. ة

ويتعلق ھذا. بع

فقط GACى 

وسنحاول. سابقة

ية بطلب بأن ن

أنه تعرض للتميي

ICA 

 أن نعود إليكم

وأعتقد أن. سية له

عتقد أنه ال تزال

كما. اطر األمنية

 الصالح العام ك

ون سريًعا بما

تين األولى والثا

يفية معالجة ھذا

فإنني، وبالطبع 

وضية األوروبية

ته بالطبأود إثار

التماس ثانية إلى

 من توصيتنا الس

متطلبات الشفافي

سجل الذي يعتقد أ

  . عالج

ANNجلس إدارة 

 فقد نرغب في

 العناوين الرئيس

WHOIS .ونع

الخاص بالمخا ر

بااللتزام بتحقيق

وقد ال يكو. كلًفا

ماد مسجلي الفئت

سبة إلينا حول كي

.ت على ما أعتقد

يلي مندوب المفو

وع بسيط آخر أ

وأود أن أتقدم با

ر واضًحا للغاية

  . ة

شل في تكملة م

تمثل في أن المس

ية لن يكون له ع

) ومجGACكة (

  

 

كولذل. المناسبة

قوم فقط بوضع

Sت المرتبطة بـ

 االجتماع األخير

لنزاع الخاص با

قد يكون مك --

 من عملية اعتم

عد موضوًعا بالنس

ضعة موضوعات

  . وروبي

  . ات المتحدة

وشكًرا لزمي، س

لكن لدي موضو

و.  بالفئة الثانية

بما لم يكن األمر

ًحا في ھذه المرة

إطار الفش في،

ف الحالي الذي يتم

سلسلة الفئة الثاني

حكومية المشترك

انات بالصورة ا

.  

سأق --د أن ھذه

 تنفيذ الضمانات

ات الواردة من

 بعملية حسم الن

.  

إنه --إنه . عقد

  . ت العاجلة

أن التحققعتقد

إنه يعد --وإنه . ة

 فإن ھذه تعد بض

 . شكًرا جزيالً 

ضية االتحاد األو

ضل مندوب الواليا

 لك السيدة الرئيس

و. صة بنا تقريًبا

صيات الخاصة

ورب --كم لألمر

صراحة ووضوح

، ما يفاجئنا أنه

فإن الموقف، يين

ت التسجيل في س

رك بين اللجنة الح

الضما

.البيان

وأعتقد

حول

اإلجابا

تتعلق

PIC.

إنه مع

الحاالت

كما نع

العالقة

ولھذا

.نسبًيا

شكراً لممثل مفوض

ليتفض

شكًرا

الخاص

بالتوص

انتباھك

أكثر ص

ولكن

تمييزي

سياسات
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علم إلدخال 

 يشعر أنه 

 .  

عات أخرى 

قق من دقة 

غي المضّي 

. صلنا عليھا

  . ين شلبي

جيد اإلشارة 

ا للغاية أن 

ى الھوامش 

عليقات التي 

 أننا نواجه 

ود قد ن العق

ريقة المثلى 

فليس لدينا  

 R

   

قة المسبقة عن ع

ھا للمسجل الذي

شكراً لكم. صالح

اك أية موضوع

فيما يتعلق بالتحق

 النحوي أو ينبغ

اإلجابة التي حص

شيري. شيرين؟ ك

ن سيكون من الج

سيكون مفيًد؟ ع

ت صغيرة على

 والنظر في التعل

غم ذلك أعترف

أن، كما تعرفون

ضح تماًما الطر

،GACا نحن 

ICA 

افقمواصفات المو

 يمكن من خاللھ

دمھا لطلب اإلص

ھل ھنا؟ ة ھناك

ح للمضّي قدًما في

ق اإلعرابي أو

حن لسنا سعداء با

 التعليق على ذلك

ولكن. ائدة كبيرة

ول ھذا الموضو

عاتمل في مجمو

ذه الموضوعات

ولكنني رغ. ات

ك، صيل ومعرفة

فإننا ال نستوض، 

ومن جانبنا، ذلك

ANNجلس إدارة 

 يجري تعديل مو

كون ھناك آلية

تمييزية أن يستخد

  . ية

لرئيسية المتبقية

  ؟ إسبانيا

الطريق المقترح

لتحققوقف عند ا

نح. من االعتماد

 اإلدارة الرد أو

إلجابة لن تمثل فا

حو GACصية 

 الحالي ھو العم

ضع مخطط لھذ

ي صورة توصيا

ج من حيث التوص

،وبذلك.  بالفعل

ولذ. ل على حلھا

) ومجGACكة (

  

 

ما لم، ولذلك. ھم

ومن ثم لن تك، "

 سياسة تسجيل تم

المتحدة األمريكية

 الموضوعات ا

مندوب إ؟ ثارتھا

ًضا فيما يتعلق با

كان ينبغي أن تتو

من ذلك للتحقق م

ھل يود مجلس

د أن تفاصيل اإل

 عندما نتلقى توص

GA في الوقت

وس أنجلوس لو

حًقا أو تقدمھا في

فة مكان البرنامج

لمشغلين يعملون

لمخاوف والعمل

حكومية المشترك

 ھناك إصالح لھ

 "غير تمييزي"

ض ألذى من قبل

ندوب الواليات ا

نا بتغطية كافةم

ب أي زميل في إث

لدينا مخاوف أيض

WH ،سواء أكا

لى ما ھو أبعد م

  .  لكم

. لمندوب إسبانيا

أعتقد. ھيذرك يا

وضوع التوقيت

  . لك

ACإن ما تفعله

صة باجتماعات لو

الح GACرھا

 من خالل معرف

 توقيعھا وأن الم

عكم على ھذه ال

رك بين اللجنة الح

فليس

عبارة

تعرض

لمن، شكًرا جزيالً

ھل قم

يرغب

ل. نعم

OIS

قُُدًما إل

شكراً

شكراً

أشكرك

إلى مو

نعلم ذ

فإ، لذا

الخاص

قد تثير

تحدًيا

جرى

إلطالع
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م
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ش
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AR  

 التوصيات 

وأن نوصل 

تقديم قائمة 

طبيعة ھذه 

  . نا

صحيح في 

ھذا قد أّدى 

GA  وعلى

تنفيذ  جرى

ستمرار في 

قشنا األمر 

نا متشبثين ك

عّما إذا كان 

GAC  كان

وبعد .  ھنا

   

إلشارة إليھا 

، ولذلك. مع

وذلك لكافة 

خاصة بأي 

 R

   

درة على توجيه

قشات إضافية و

قل من خالل ت

نكم النظر في ط

  ؟ ضل

شبث به مع أنفسن

د فعلنا الشيء الص

قت متأخر أن ھ

ACلى مستوى 

 الطريقة التي ج

إذا ما قررنا االس

وإذا ما ناق. رة

ولذلك فقد ك. دل

مجلس اإلدارة عم

Cبصفتنا  --جه 

اية لتتبعھا منكف

؟ الذي نحن فيه

رة التي يمكننا اإل

لعمل في المجتم

 الجولة الحالية و

ول األھداف الخ

ICA 

صغيرة وتكون قاد

ا أن نجري مناق

ل أنه على األق

عليھا وربما يمكن

تفض، ب أستراليا

 ھذا أمر كّنا نتش

االً عّما إذا كنا قد

ننا أدركنا في وق

س اإلدارة وعلى

وف شديدة من

وإ. بعض العقود

مع مجلس اإلدا

ى موقف غير عاد

أن نستمع من مج

إننا نواج. جوھرية

طيرة بما فيه الك

ن نبدأ من المكان

ن النقطة األخير

 موضوع حجم ا

ذ الضمانات في

وھرية تدور حو

ANNجلس إدارة 

 المجموعة الص

يمكننا،  أنجلوس

كنني آمل بالفعل

يل مالحظات ع

مندوب.  المناسب

ألنني أعتقد أن.

 نفسي أوجه سؤا

ه أسئلة فقط ولكن

ى مستوى مجلس

  . د

ن أن لدينا مخاو

ونظًرا لتوقيع ب؟

 األمر بمناقشة م

ھاية المناقشة إلى

ن المفيد للغاية أ

جھھا بصورة ج

ت نعتقد أنھا خط

ذا كان وال بد أن

أعتقد أن -- فھذا 

ثيره وھذا كانن

مع موضوع تنفيذ

نا أمام أسئلة جو

) ومجGACكة (

  

 

ي أرجو أن تعود

نا ھنا في لوس

ولكن. ب فرصة

مكنتم من تسجيل

الوقت ظرنا في

.لخاص بالتوقيت

أجد، كرة للخلف

 حيث كنا نوجه

 به مناقشة على

جرى توقيع العقود

GA تقول اآلن

؟ذي نفعله إزائھا

فإننا سنختتم،

سنصل في نھ، ر

وسيكون من، ھنا

لمشكلة التي نواج

خالل موضوعات

إذ،  ذلك بعقالنية

إًذا. أس في ذلك

ع آخر أردنا أن ن

ال زلنا نتعامل م

سنجد أنفسن، ردة

حكومية المشترك

ولكنني. لوضوح

في أثناء وجودن

في أقرب، ثانية

ضوعات التي تم

وف من وجھة نظ

  . ھيذرك يا

را على السؤال ال

إذا عدنا بالذاكر،

ن األخيرينماعي

موقف كان لدينا

وقد جر. ى التنفيذ

ACإذا كانت ،

فما الذ، انات بھا

،كما تعلمون --

ضة ونجح األمر

  . ل بھذا األمر

سننطلق من ھ،

 حل رائع لھذا ال

 أن نعمل من خ

كيف يمكننا فعل

ال بأ. شكراً لكم

قلنا إلى موضوع

تم تعتقدون أننا ال

لمراجعات الوار

رك بين اللجنة الح

ذلك ال

وف. لنا

،ذلك

بالموض

المخاو

أشكرك 

وشكًر

ولذلك

االجتم

إلى م

مستوى

ولذلك

الضما

، ھذا

باستفاض

بالفعل

ولذلك

ھناك

ينبغي

ك، ذلك

.حسًنا

ھنا تنق

إذا كنت

ھذه ال
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عوبة للغاية 

فقط ، ة ھذه

 عالقة مع 

يات بالفعل 

وقد كانت  

WH  التي

 GACير 

والتي ، يھا

ذ لسياسة في

الت العمل 

ولكن مثلما 

ة استشارية 

ي نقول أننا 

ن ولكنكم ل 

WHOIS 

ومن . باھنا

د ألوطاننا 

 من العمل 

 GACجنة 

الكيفية وما 

قشتنا معكم 

يمكن إعادة 

كل األشياء 

وقت الحق 

ذا نكون قد 

 أستمع إلى 

 R

   

ومن الصع، مع

 النشاط المختلفة

جوھا تأتي عبر

عل وتواجه تحدي

.ھھا بشكل دقيق

HOISي جلسة 

 أعرب عن تقدي

 .  

كما نطلق علي، 

ا يكون ھناك تنف

لداخلية بين مجاال

و، طوير السياسة

  . ألھمية أيًضا

لتحاق بمجموعة

نوع الطلب الذي

،ه النقطة كثيًرا

G  كـGAC بـS

حتاجه لتركيز انتب

ھو أن نعو، ھنا

اتخاذ كم كبير

ر ھذه بصفتنا لج

كان والتوقيت وا

 نؤكدھا في مناق

W ،ھل ي، أعني

كننا أن نعتبر ك

ت للحضور في و

وھكذ، تھاء منه

 في الحقيقة أن

ICA 

جھة إلى المجتم

دير كافة مناحي

 النقطة التي أرج

G تناضل بالفع

G لتركيز انتباھ

ونكين باألمس في

أود أن، ة ثاني

.قد ذلك االجتماع

،مسار المھم ھذه

وعندما، للسياسة

راك العالقات ال

على عمليات تط

توى نفسه من األ

لب منا اليوم االل

د بالضبط نفس ن

لتركيز على ھذه

GACصة بلجنة 

التوقيت الذي نح

 من المندوبين ھ

 القانون لدينا و

غة وجھات النظر

لك حتى نعلم المك

ة التي أردنا أن

WHOISيذية لـ 

ال يمك؟ جم العمل

جه إلينا انتقادات

قرار ينبغي االنت

أود، ي أي حال

ANNجلس إدارة 

خرى الموجل األ

كنھا بالفعل أن تد

فمن المؤكد أن

W  وھو أنAC

ACحتاج إليھما 

 عن بروس تو

GAC .ومرة

ادر من لندن لعق

ث عن وثيقة الم

 عملية تطوير ل

ة التنفيذ تلك وإدر

تأكيد أن تركز ع

التنفيذ على المست

فقد ُطل، ه النقطة

وھذا ُيعد، وطني

 أن أبالغ في الت

ط المدخالت الخاص

ضوع المكان وا

وما تحتاجونه،

صوصية وتنفيذ

وذلك لصياغ، ن

 ال يمكننا فعل ذل

لنقطة الجوھرية

الستشارية التنفيذ

ة الخاصة بحجم

فقد ُتوج، شاركوا

ن أو أن ھناك ق

ولذا في.  القصيد

) ومجGACكة (

  

 

 مسارات العمل

ن نرى كيف يمك

g .  

،WHOIS بـ

WHOISة في

لتوقيتات التي تح

ت رائعة صادرة

ت قّيمة للغاية لـ

جابة لطلبنا الصا

ية ھنا أننا نبحث

ندما تكون ھناك

ك قياس ألنشطة

G ستريد بكل ت

أن تكون عملية ا

ضرب مثال بھذه

ت مع القانون الو

وأنا ال أريد. عه

كافة مدى ارتباط

من مواجھة موض

GACونه من

ت المعنية بالخص

خبرائنا في الوطن

ونحن. وجيھات

تلك ھي ال، لذا

مثل المجموعة اال

جيلھا إلى النقطة

وإذا لم تش. وقت

من األھمية بمكان

وھذا ھو بيت

حكومية المشترك

 مستقبلية وكافة

أن GACة إلى

gTLDsتعلق بـ

لجانب المتعلق

األعمال الجارية

اف المناطق والت

بالفعل توجيھات

ت عن معلومات

ء تلك اللجنة استج

ود أن أؤكد ثاني

عدنا أن نرى عن

عندما يكون ھناك

GACوأعتقد أن

يمكن أ، ف األمر

ولض،  يتعلق بھذا

ة حول التناقضات

تطيع التكيف مع

وا من استيعاب ك

GACن تتمكن

ضح أن ما تحتاجو

اتث مع السلط

قي والعمل مع خ

قدم إليكم تلك التو

.لكللقيام بذ، لك

وفي ظل أمر م

ر التي يمكن تأج

 أولوية في كل

ركنا فجأة أنه م

.ا للنقطة المھمة

رك بين اللجنة الح

جولة

بالنسبة

فيما يت

وفي ا

كافة ا

الكتشا

لدينا ب

أسفرت

إلنشاء

لذا، أو

ستساع

وع، ما

و. تلك

نكتشف

اوفيم

تنفيذية

ال نست

تتمكنو

إلى أن

الواض

ونتحدث

التنسيق

وأن نق

إلى ذل

.اليوم

األمور

بمثابة

إذا أدر

وصلنا
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ساء اللجان 

لين ووالمسؤ

. تطوًرا ما

 لدينا جولة 

ة وأن نقوم 

قدرتنا على 

 

إلى كريس 

من  --الل 

يمثل األمر 

أعبر عن  -

 الموضوع 

 أنني أعتقد 

لست  --دا 

ون بھا إلينا 

ي ترسلون 

أو لكي  --

مل الخاص 

 --ن أطلب 

 --ثنين من 

 R

   

ي ُعقد بين رؤس

مدير التنفيذي و

 أن ذلك يعكس ت

فلتكن، تمر ھذا

عمل المتخصصة

ن األمر يفوق قد

 . رة حول ذلك

سأحيل األمر إ -

لى حد ما من خال

أن ھذا ي. ه تماًما

-- ھو أن أعبر 

عمل لتولي ھذا

أعني --عل أننا 

لست متأكًد -- 

رسالة التي تبعثو

الرسالة التي، ألمر

- للقيام باألمور 

ن يتمثل في العم

ربما أستطيع أن

اث --ى اثنين من 

ICA 

عن االجتماع الذي

م الجمعة مع الم

ض الواقع وأعتقد

وإذا است، يام بھا

إلى مجموعة الع

إن، إنه --نعم ، 

راء مجلس اإلدار

--ولكنني ، قولھا

  ؟ ك

أنكم عاجزون إلى

ا أمر ُمعترف به

يع أن أفعله اآلن

إنشاء مجموعة ع

كنني أعتقد بالفع

وأعتقد، ل الجدم

أعتقد أن الر -- ن 

كد من صحة األ

منكم ما نحتاجه

ي الذي لدينا اآلن

ر --كذا أستطيع 

 والحصول على

ANNجلس إدارة 

GAC بالفعل ع

قد عندنا في يوم

ألمر على أرض

ر التي ينبغي القي

WHO ولننظر إ

 لتلك التوصيات

االستماع إلى آر ل

  . ضوع

ور التي يمكننا ق

أليس كذلك،  ھذا

وأعتقد أ. ب واحد

وھذا، ألمور بھا

أستطيعوكل ما .

ني فقط أقترح إ

ولك.  المنوط بكم

لراءكم على محم

ولكنني أعتقد أن

مكم ثانية وأن أتأك

فلن نفھم م،  ما

فاألمر األساسي

وھك --ن يعدان 

صال باإلنترنتت

) ومجGACكة (

  

 

Cوقد أبلغت . ل

ت الدعم الذي ُعق

ي معالجة ھذا األ

من األمور لكثير

OISحدث حول

جديدة استجابة

أود بالفعل، حال

ي بدلوه في الموض

ھناك بعض األمو

 لستم وحدكم في

لجميع في قارب

جب أن تتولون األ

ي أي حلول لكم

اك وأن أقول أنن

يادة حجم العمل

فوا أننا نأخذ آر

و، فعله إزاء ذلك

ءة رسالتكم أمامك

 لم يحدث شيء

،وبالطبع. ريدھا

واللذان --اللذان

ي وضع عدم االت

حكومية المشترك

المن ردود األفع

شارية ومنظمات

يين للشروع في

 ال تزال ھناك ال

gT ولنتح، جديدة

PDPء عملية

ولذلك في أي ح.

 زمالئي أن يدلي

  ات قھقھة]

ھ. ضل يا كريس

  . ذه اللحظة

أعتقد أنكم، ظوا

 أنني أعتقد أن ال

 الطريقة التي يج

وليس لدي. واقعه

ى تعاطف وإدرا

 ھذا من شأنه زي

بحاجة ألن تعرف

 مما يمكن أن نف

ربما أستطيع قراء

ينا تفيد بأنه إذا

 األمور التي نر

قال والمساءلة و

 أن نأخذ ھذا في

رك بين اللجنة الح

نوع م

االستش

التنفيذي

ولكن

TLD

بإنشاء

الجدل

بالتأكيد يريد أحد

[أصو

فلتتفض

في ھذ

الحظ، لذلك أعتقد

أعني

خالل

على و

مستوى

ولكن

أنكم ب

متأكًدا

ور --

بھا إلي

تحدث

باالنتقا

أطلب
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AR  

 في ما إذا 

ھل  --كننا 

وعة العمل 

الصة األمر 

- حاجة إلى 

 أن تكونوا 

ق واضحة 

GA  القيمة

ف والتوقيت 

لتفاعل مع 

وكما . عادة

ك نوًعا من 

   

 R

   

ل األمر والنظر

ھل يمك -- يمكن 

طة األمر لمجمو

خال،  بالنسبة لي

إنكم بح؟  صحيح

وعليكم.  أيًضا

ى خريطة طريق

ACلخاصة بـ 

 تحديد الظروف

ية العمل بين ال

 زمنية مختلفة ع

ي أن يكون ذلك

. الوقت المناسب

ICA 

ين للتحدث حول

  . عامل معھا

ھل يم، ف األخير

ھل يمكننا إناط -

ألن األمر يبدو 

ھل ھذا، لويات

 نتفق على ذلك

 أنھم بحاجة إلى

ون للمدخالت ا

ھو أنكم بمجرد 

عليكم تحديد كيفي

را لوجود جداول

وينبغي. ثة أشھر

ك المدخالت في

ANNجلس إدارة 

الفرصة لشخصي

شاف طريقة للتع

مر في التصرف

-- GACدارة 

،عاجل لمناقشته

ع من تحديد األول

نحن بحاجة ألن

أعتقد، ھيذرضح

ريق بحيث يكو

،أنكم تواجھونه

GAC ،ينبغي ع

ول الزمنية نظًر

ل كامل كل ثالث

كحصول على تل

) ومجGACكة (

  

 

عة اآلن وترك ا

ما كان يمكننا اكتش

ومثلما ھو األم،

 عاتق مجلس إد

كأمر ع GACة

نوع. األولويات 

ولكن ن، نعم --

  . ة أيًضا

وكما أوض. ذلك

ي خريطة الطر

وھو ما أعتقد أ

Cلى مدخالت

 من ناحية الجداو

ن االجتماع بشكل

 بحيث يمكنكم الح

حكومية المشترك

وج من ھذه القاع

إذا م --مقدورنا

  . روفون)

،بيل --لذا  ،نعم

 إلقاء ھذا على

صة بمجلس إدارة

كم بحاجة لتحديد

ن نريد أن نتفق

 من ھذه المناقشة

مر أشمل من ذأل

صر واضحة في

،وثانًيا. وى أوالً

 تحتاجون فيه إل

G ومع المجتمع

فإنكم تحبون، ن

 خطة للمشروع

رك بين اللجنة الح

الخرو

كان بم

(بعيًدا عن الميكر

ربما ن

يمكننا

الخاص

ھو أنك

نحن -

جزًءا

  --دعني ، نعم

  . ھا أنت ذا

إن األ

وعناص

القصو

الذي

GAC

تعلمون

إنشاء
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AR  

جة إلى أن 

نا نعتقد أن 

 ال نرغب 

على التحكم 

ى المستوى 

ك أمر مھم 

ى العمل مع 

حديد ماھية 

 موضوًعا 

احية كيفية 

في الوقت  

ن يحرزوا 

ICANN ،

G  يمكن أن

فلنستمر ، ة

 ICANN 

يات الثالثة 

،  القيام بھا

ء التي تعد 

ل الخاصة 

 R

   

  .  الطريق

ظ أوالً أنھا بحاج

وأن GACة أن 

ونحن. لقي فقط

ن لسنا قادرين ع

مكننا فعلھا على

وأن ذلك، جانبنا

حاجة بالفعل إلى

ي تلك العملية لتح

وية أو أن ھناك

ة من ناثر مرون

،ج أن نكون به

تحديًدا سُيرجح أن

Nانب ًضا من ج

GAC عمليات 

حل ھذه المشكلة

 تماًما على أن

صة من األولوي

ألمور التي نريد

ك بعض األشياء

في بعض األعمال

ICA 

كم على خريطة

بمكان أن نالحظ

ومالحظة، جتمع

ثل الطرف المتل

ونحن. المه فقط

وھناك أشياء يم

وم بأشياء من ج

ه وبذلك فنحن بح

حة أو إشراكنا في

ثة أمور لھا أولو

كن أن نكون أكث

ھذا ما نحتا، علم

ھذا الموضوع تح

وأيض GACانب 

تجدون أن --ث 

لك يمثل دافًعا لح

عتقد أننا متفقون

وخاص، ألولويات

فإن ھذه ُتعد األ 

وھناك. ة الوقت

وھي تتمثل ف. ق

ANNجلس إدارة 

بمجرد عملك، وع

نه من األھمية ب

ألولويات في المج

ونحن نمث. أيًضا

 فإننا نقوم باستال

و. ق من طرفكم

 دعًما وأننا نقو

فإننا نتلقاه، لعمل

  . ولويات تلك

 أولويات واضح

لم أن ھناك ثالثة

كتشفون أننا يمك

عندئذ نع --ندئذ

مالء المھتمين بھ

اب إليھم من جا

ا الصحيح بحيث

ولذا إذا كان ذل

أع.  األمور فقط

ن عملية تحديد ا

، الوقت الحالي

وط من ناحيةضغ

ا إلى وقت الحق

) ومجGACكة (

  

 

ية كإدارة المشرو

وأعتقد أن، جابة

وتحديد األ، جتمع

ألخرى ستوافق أ

ولذلك. ي العمل

صادق ن تعاون

للتأكد أننا نتلقى

جانب المتعلق بال

د األوعملية تحدي

 الخاصة بمنحنا

تعل GACكانت

ي أعتقد أنكم ستك

ألنه عن.  العملية

وأن نعلم أن الزم

لديكم دعم بالذھا

ھور في نصابھا

.ارنة بتوقعاتكم

  . ب نيوزيلندا

ضكيد على بع

ن أن تستفيد من

غي أن نركز في

 التي تتميز بض

أنه يمكن تأجيلھا

حكومية المشترك

 يصبح في النھاية

كم على تلك اإلج

مج قائمة على ال

ن االستشارية األ

ل في الشروع في

دون، لك بالفعل

ل GACي في

ولكن على الج. ل

ين بھدف تنفيذ ع

ناحية المحفزات

إذا كا، ألولويات

ثم إنني،  واحًدا

 واالشتراك في

و، ي وسبب ذلك

عندئذ سيكون ل

 األمور في الظھ

 أكثر مرونة مقا

مندوب. األسلوب

أردت التأك.  لكم

مع متكامل يمكن

وإذا كان ينبغ. ى

ھذه ھي األمور

ولكنني أعتقد أ،

رك بين اللجنة الح

  . فھمت

وذلك

أشكرك

تكون

اللجان

بالفعل

في ذل

الداخلي

بالفعل

اآلخري

ومن ن

تلك األ

فرعًيا

العمل

الحالي

.تقدًما

وتبدأ

تكون

بذلك ا

شكراً

كمجتم

األولى

وأن ھ

،مھمة
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AR  

 ليست أھم 

رد تأجيلھا 

IC ، ًوأوال ،

 عن عملية 

ولذلك فإن  

وصلنا إلى 

 من عملية 

، باإلشراف

وجيھات لنا 

 العديد من 

ذلك وكيفية 

اد التقارير 

جلس ور م

ربما تفكير 

إًذا فأنا . رة

ك فأنا ولذل 

 أفكار عن 

 بالفعل أحد 

ديد بغي تح

اية في ھذا 

عمومية من 

 R

   

ولكنھا،  بالفعل

 بالفعل من مجر

CANNاص بـ 

ي لوس أنجلوس

.عالية المستوى

وإذا و، االجتماع

يساعدنا في كل

لجانب المتعلق ب

 من المبادئ كتو

لدينا بالفعل. بعه

غي إدراجھا في ذ

ناك تقدم في إعد

لصباح يتعلق بد

لس اإلدارة أو ر

مناقشات المستمر

.ون قراًرا بشأنه

 إذا كان لديكم

وأن ذلك يعد ب، ع

ينب، تلك العملية

ألحمر المھم للغا

ناك أمر أكثر ع

ICA 

إنھا مھمة. ديدة

الستفادةيمكننا ا

ع المساءلة الخا

تي جرت ھنا في

بعض المبادئ ع

ش الخاصة بھذا 

نعتقد أن ھذا سي

ICANN .وفي ال

G تلك المجموعة

لتفكير الذي سنتب

ساسية التي ينبغي

أمل أن يكون ھن

 التمھيدية لھذا ال

كيفية تناول مجل

ادرة عن تلك الم

 إليه أو قد تتخذو

رة بالمناقشة أو

عناصر المجتمع

توصيات بشأن ت

  --لذا  

ضوع الصليب األ

 عقلكم أو أن ھن

ANNجلس إدارة 

gTLDs الجد

ي، مل الذي لدينا

تقل إلى موضوع

ض المناقشات الت

ل في الخروج بب

يرة من الھوامش

ن --نعتقد ، كًرا

Nلة الخاصة بـ 

GACكون لدى 

فھذا ھو نوع ال

المبادئ األس --ة

لعمل مستمر ونأ

اھا في مناقشتنا

بدور في تحديد ك

 التوصيات الصا

إضافة مدخالت

له مجلس اإلدار

حلة ما مع بقية ع

إذا كان لديكم تو

.إلدارة بالمناقشة

ھناك موض. يثك

 الذي لديكم في

) ومجGACكة (

  

 

ض األعمال حول

 على حجم العم

  . راً لكم

لننت، إًذا. ي ذلك

تحديًثا حول بعض

ن نقوم به يتمثل

ي مجموعة صغي

 تلك العملية مبك

عملية المساءل ًضا

سيك، المقترحات

،ومن ثمّ . مقترح

المتعلقة بماھيةفة

ولكن ذلك ال. ئ

حددة التي تناولنا

مجلس اإلدارة بد

م الموافقة على

مكن أن تقوموا بإ

 ذلك شيء تناو

عتقد أننا في مرح

وإ.  ھذه العملية

تناولھا مجلس اإل

لفة يتضمنھا حدي

و األمر المحدد

حكومية المشترك

WHO وبعض

وبناًء،  نواجھه

شكر.  من الوقت

ال بأس في.  لكم

ي أن أقدم إليكم ت

نريد أن وما، ءلة

ثانية في،  قد بدأ

من اإلجماع في

وأيًض IANAف

ا ننظر إلى أحد 

لنظر في ذلك الم

ت النظر المختلفة

ر عن تلك المباد

  . صة بذلك

 أحد األسئلة المح

ة أو اضطالع م

س اإلدارة في عدم

 أن ھذا شيء يمك

ل عما إذا كان

ألنني أع، ھة ذلك

صر المھمة في

ى أھميتھا كي يت

مور عديدة مختلف

وھل ھذا ھو، ت

 

رك بين اللجنة الح

ISبـ 

شيء

لبرھة

شكراً

يمكنني

المساء

العمل

نوع م

إشراف

فعندما

عند ال

وجھات

التعبير

الخاص

وكان

اإلدارة

مجلس

أدرك

أتساءل

مواجھ

العناص

مستوى

ثمة أم

التوقيت

؟ ذلك
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عندما يتلقى 

يجب أن . ع

لتي نتعامل 

G وASO 

لكن المبدأ 

 نسبة تمثل 

ينئذ بإعادة 

ناصر التي 

 حينئذ بعقد 

G  منذ عدة

غييرات من 

فقة كل من 

صيات منذ 

 للتوصيات 

 R

   

مجلس اإلدارة ع

س ھذا الموضوع

دعم بالطريقة ال

GNSOكل من 

و.  بين الثالثة

المجلس (وھي

يقوم المجلس حي

مع توضيح العن 

سيقوم المجلس 

GACل مع لجنة 

وم بإجراء أي تغ

 التوصيات بمواف

 من تغيير التوص

إرسال المجلس

ICA 

ل عما سيفعله م

  ؟ 

قد ناقش المجلس

صة بمنظمات الد

الئحة الداخلية لك

ختالفات طفيفة

ت إذا شعر ثلثا ا

وسي.  التوصيات

،عمل عليھا ثانية

،GACعلقة بـ 

علناه في بروكسل

 مفاده أنه لن يقو

رى على أي من

يحدث أي نوع

مرحلة س وبين

ANNجلس إدارة 

ھل تسأل، ھيذر

؟ ھذا ھو السؤال

لق. حسًنا؟ اللسؤ

ن إجراءات خاص

وكذلك في الال

وھناك اخ --لى

 على التوصيات

وافق على تلك

مل المعنية للعلع

ئح الداخلية المتع

سة مشابھة لما فع

س إلى قرارمجل

ي تغييرات سُتجر

لذا لن ي.  األمر

صيات إلى المجلس

) ومجGACكة (

  

 

.ني أفھم سؤالك

ھل،  العمل ھذه

ھل ھذا ھو ال؟ ة

خلية اليوم تتضمن

،خاصة بالسياسة

قد نظرنا إلىننا

جلس سيعترض

ام العالمي لن يو

ت إلى مجموعة ال

 الحال في اللوائ

لعمل وعقد جلس

سيصل الم، ألمر

ب أن تحظى أي

جلس في نھاية

عة العمل التوص

حكومية المشترك

 

أود التأكد من أنن

ر من مجموعات

  ؟ ساءلة

وضوع المساءلة

ن الالئحة الداخل

ع التوصيات الخ

ccNS ،ولذا فإن

سي ھو أن المج

ة) أن الرأي العا

ل تلك التوصيات

ومثلما ھو. قلقنا

ع مع مجموعة ا

وفي نھاية األ. ت

 واحد بحيث يجب

عة العمل والمج

ة إرسال مجموع

 . ي طرف آخر

  . روفون)

رك بين اللجنة الح

. بروس تونكين

أ، نعم

تقارير

من موضوع المس

من مو

نعلم أن

بھا مع

SOو

األساس

أغلبية

إرسال

تثير ق

اجتماع

سنوات

جانب

مجمو

مرحلة

إلى أي

(بعيًدا عن الميكر
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ب
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AR  

بغة رسمية 

 صيغة بھا 

ف ما يرمي 

إجراء ھذه 

  . لة

رح للعملية 

وليس ، زيل

بھا العملية 

  . ة العملية

 مجرد نقل 

ُتعد ت التي 

 بكل شيء 

على سبيل 

ناك سرعة 

ن الحكومة 

 R

   

 في إضفاء صب

ون تحويلھا إلى

أو أن نعرف، ف

للمجيء ھنا وإ 

وعملية المساءل 

لمي لتطوير مقتر

صفتنا دولة البراز

يقة التي ُتصاغ ب

 أن نراه في نھاية

ون قاصرة على

مة والموضوعات

ميكيات الخاصة

. لعمل كالمعتاد

ءلة فقد تكون ھن

وأعتقد أن إعالن

ICA 

تنا لھذه المرحلة

 

سيتولى المحامو 

بة لنا أن نعرف

  . ك العملية

ICANNجلس 

IANAنتقالية لـ

العاللق للمجتمع 

بص، ھذه العملية

  .  للعملية

ن ذلك أن الطريق

لخاصة بما نريد

IA ينبغي أال تكو

لمساءلة والحوكم

ة قد غّير الدينام

 مناسًبا للقيام بال

ا يتعلق بالمساءم

و. ر األكثر أھمية

ANNجلس إدارة 

إًذا تتمثل خطت،

 .  يوم الخميس

.مرلمستوى لأل

مفيد للغاية بالنسب

لصادرة عن تلك

  . ًء

شكر أعضاء مج

حول العملية االن

د النداء الذي أُطل

بشكل كامل في 

معنية متحمسون

أقول بالرغم من

ن وجھة النظر الخ

ANAالنتقالية لـ 

غي أن تتضمن ال

حكومة األمريكية

ن الوقت لم يعد

كير في ذلك فيم

ي مناقشة األمور

) ومجGACكة (

  

 

،س للتو بأمر ما

كل قرار يصدر

د نظرة عالية الم

ومن الم. روس

 مع التوصيات ا

رجاء، ب البرازيل

وأود أن أش، س

في الوقت نفسه ح

ل أننا جميًعا نؤيد

وقد كنا نشارك ب

كافة الجھات الم 

يجب أن أ، ومي

بشكل واضح من

 في أن العملية ا

ولكنھا ينبغ، فنية

  . سياسية

ذي أصدرته الح

ولذا أنا أعتقد أن

وللتفك، بالمساءلة

تغلونھا الحًقا في

حكومية المشترك

لقد ذكرني كريس

ذلك البيان في شك

ي أعطيكم مجرد

 . د من الكلمات

 جزيالً لك يا بر

س عمله للتعامل

ليتفضل مندوب

 ا للسيدة الرئيس

  . شة معنا

أن أدلي بتعليق ف

ي البداية أن أقول

و. IANAلية لـ

--كحكومة ولكن

فتي مندوب حكو

تبدو غير كافية ب

 إدراكنا للموقف

نب التشغيلية والف

سة من الناحية الس

د أن اإلعالن الذ

و.  في المنظمة

وفيما يتعلق ب،

ة يمكنكم أن تست

رك بين اللجنة الح

ل، نعم

على ذ

ولكنني

المزيد

شكًرا

المجلس

.حسًنا

شكًرا

المناقش

وأود أ

أود في

االنتقال

فقط كح

وبصفت

وم تالي

يتمثل

الجوان

حساس

ونعتقد

يحدث

المثال

مختلفة
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 المخاوف 

ICA  ملزمة

ت المعنية 

ب اعتقادي 

  ". صالح

 -- مثل في 

. وًدا للغاية

شاركة في 

 كان ُيعتمد 

حيوية يجب 

gTL  التي

طقة القريبة 

 ھذا األمر 

ضًيا لنا بكل 

م يكن أحد 

 فنية حول 

ام السياسي 

سيحدث فقط 

 R

   

و موقف يعالج

ANN على أن 

 كالً من الجھات

يه الجميع حسب

 المراجعة واإلص

يتم، ية االنتقالية

سيكون حالً محد

ساعين للمش، ى

ية الجانب التي

عتقد أنھا نقطة ح

LDsي فيھا أحد 

كومات في المنط

يتولى الحكم في

لة لن يكون مرض

لم، بالمناسبة، ھو

ن ھناك مشكلة

 نوع من االھتما

وھذا سي.  األمر

ICA 

جھنا جميًعا نحو

NE  الذي ينص

لة التي ترضي

والذي يتفق علي 

تقلة عالوة على 

 فقط من العملية

س، ھرية األخرى

  . مة

بطاقتنا القصو 

ة القضائية أحادي

ونع. رمائدة الحوا

لتي كاد أن يؤدي

جه عدًدا من الحك

وسي، ى الشركات

يغفل ھذه المشكلة

   

وھو --ضوع فني

وأعتقد أنه لم تكن

د أنه كان ھناك

ة ھذان يتم معالج

ANNجلس إدارة 

 ينبغي أن يوج

  

ETmundial

ھا آليات المساءل

NETmund،

 والموازنة المست

ق لجانب واحد

ك الجوانب الجوھ

 مخاوفنا كحكوم

ICANNعات 

 حادة للصالحية

مطروًحا على م

 أحد المواقف ال

ا األمر قد يواجه

مر إلى إحدىاأل

IANA ولكنه ي

.ر فيه باالرتياح

من مجرد موض

و. ة من البداية

وأعتقد. ن البداية

ICANN .ولن

) ومجGACكة (

  

 

الزمني المقترح

.شعر بھا الجميع

بيان --شير إلى

ظمة عالمية لديھا

  . المي

dialءلة حسب

ثل آليات للتحقق

حلول التي تتطرق

ن يتطرق إلى تلك

ا الحل لن يعالج

ارك في اجتماع

ا نوجه انتقادات

وھذا األمر ليس م

  . ھا

د واجھنا مؤخًرا

وھذ. ية قضائية

وقد يصل ا، بية

 

 موضوع انتقال

إلى موقف نشعر

ق بما ھو أكثر م

ارت ھذه العملية

 اتخاذ القرار من

زز من شرعية

  . وع

حكومية المشترك

يكية والجدول ا

طن القلق التي يش

أشس، سمحتم لي

ور لتصبح منظم

ية والمجتمع العا

ص تعريف المساء

ثن "المساءلة ُتم

عتقد أن أحد الح

ولن --اف على

ذفإن مثل ھ، كيد

كنا نشا،  البداية

شات؛ ولكننا كنا

و.  إلى حد كبير

جري التعامل معھ

لقد، سبيل المثال

 طلبھا إلى تسوي

في أمريكا الجنوب

.  من كاليفورنيا

الحل الذي يعالج

وھذا لن يؤدي 

 أن األمر يتعلق

ضوعات التي أثا

ة التي أدت إلى

األمر الذي يعز،

كزنا في الموضو

رك بين اللجنة الح

األمري

ومواط

وإن س

بالتطو

الداخلي

وينص

على أ

لذا نع

اإلشر

وبالتأك

ومنذ

المناقش

عليھا

أن يجر

على س

جرى

مني ف

قاض

فا، لذا

.تأكيد

أعتقد

الموض

العملية

،الزائد

إذا رك
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ود الخاصة 

 للغاية ولن 

  . اركة

ستمعنا للتو 

واتخاذ ، س

فإنھا ، لمي

ي عضويته 

  

وال . فضل

أخشى ، اية

تي ستقول: 

، ت المتحدة

مع مصالح 

إلى ن ننظر 

 ومخاوفھم 

 R

   

بغي وضع الحدو

ج بمھمة مرھقة

لى استعداد للمشا

حوكمة في أننا اس

ساءلة إلى المجلس

صالح العام العال

لذي ال يضم في

.  العام العالمي

جعتھا بصورة أف

ولكن في النھا، م

لتقبل حكومتي ا

 حكومة الواليات

كنه ال يتوافق م

وينبغي أن، صالح

ألطراف المعنية

ICA 

ينب، وبالطبع. لية

يمكننا أن نخرج 

 جھود ونحن عل

ا فيما يتعلق بالح

ت خاصة بالمس

يتعارض مع الص

 بأن المجلس الذ

ت تتعلق بالصالح

ي إدراكھا ومراج

  . ألطراف

شكل جّدي معكم

 عليه حتى من ق

ت بحل يرضي

ولك، وموظفيھا 

ف أصحاب المص

عالج مصالح األ

  . ھا للتو

ANNجلس إدارة 

د على ھذه العملي

،ع ھذه الحدود

ألمر يستحق بذل

كالت التي نراھا

 وصول توصيات

ي ء وكان القرار

عض الحكومات

يتخذ ھو قرارات

ي ينبغيعات الت

سترضي جميع ا

 ھذا االجتماع بش

يتم االعتراض

اوضات وخرجت

ICANNجلس 

ديد من األطراف

ي سيصدر سيع

NET التي قرأتھ

) ومجGACكة (

  

 

 نوًعا من التعقيد

 حالة عدم وضع

األلكننا نعتقد أن

جسد إحدى المشك

IC أنه في حالة

ة ثلثي األعضاء

  . ر

غريًبا للغاية لبع

تخاذ قرارات سي

دًدا من الموضو

صورتھا الحالية س

ألننا اشتركنا في

 محدود للغاية و

قد قمت بعقد مفا

جيد بالنسبة لمج

ن عملية بھا العد

ترح األخير الذ

Tmundialصية

  . ردت الرد

حكومية المشترك

د أن ھذا يضفي

ألنه في، لعملية

ول.  من إنجازھا

تتج، سبيل المثال

CANNوظفي

س لقرار بأغلبية

رض على القرار

فاألمر قد يبدو 

ات تتمتع بحق ات

عتقد أن ھناك عد

أن العملية في ص

قول ھذا نظًرا أل

خذ قرار بشكل

لق؟ أكنت ھناك

كون أكثر من ج

  ". تك

عتقد أننا مشتركون

المقت --قة التي

نصت عليه توص

  .  لكم

  . رازيل

لقد أر، س تونكين

  . ھيذر

رك بين اللجنة الح

وأعتقد

بھذه ا

نتمكن

على س

من مو

المجلس

ستعتر

ولذا ف

حكوما

لذا أع

نعتقد أ

وأنا أق

أن ُيتخ

،"حًقا

وقد يك

حكومت

لذا أعت

الطريق

مثلما ن

شكراً

شكًرا مندوب البر

بروس

ھ، شكًرا لك، نعم
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شكل محدد 

ي مجموعة 

موضوعات 

 في المقام 

اليات مة الو

د من آليات 

ي ينبغي أن 

ل ينبغي أن 

متكم ستود 

 أننا بحاجة 

يل مندوب 

ًضا مشكلة 

س خاضًعا 

مثل النظام 

 R

   

عملية تتناول بش

صلة أخرى وھي

 بالنظر في الم

ثانية تلك تھدف

نج من حكومةيكل

 ألن ھناك العديد

ت المساءلة التي

ك يعني أن العمل

 يبدو أن حكوم

أعتقد، بعد ذلك

 .  

زميي طرحھا ال

ود أن تطرح أيض

وھذا األمر ليس. ة

مرف عليه دولًيا 

ICA 

فھناك ع. صلتان

ھناك عملية منفص

يست مقيدة فقط

نية بالمساءلة الث

  . شمل

السيد/ ستري  قاله

ويات في عملھا

لب باختيار آليات

  . ورھا

ولكن ذلك. حوال

عة العمل التي

وب. حسًنا. حسًنا

.ي جدول أعمالنا

س المشكلة التي

نت إندونيسيا تو

 المعنية المتعددة

م القانوني المتعار

ANNجلس إدارة 

عل عمليتان منفص

ولكن ، ما أشرتم

لمساءلة وھي لي

  . ظائف الفنية

ي المتبادل المعن

IC في اإلطار األش

فما، ص بالمساءلة

جة لتحديد األولو

بل وُمطال، جتمع

اليات المتحدة لدو

بأي حال من األح

تلك ھي مجموع

ح، يران واليابان

وعات الواردة في

ن أشترك في نفس

كان، أول أمس

ة ذات األطراف

كنه يخضع للنظام

) ومجGACكة (

  

 

ھناك بالفع، ضًحا

مثلم، IANA لـ

بادل المعنية بالم

ما يتعلق بتلك الوظ

 العمل المجتمعي

CANNمساءلة

اإلطار الخاصا

وعة األشمل بحاج

ن يفكر بھا المج

غيير حكومة الوال

ب IANAا على

 . ت الخاصة به

 العمل الثانية ت

  . لھا

غال والصين وإي

شة بقية الموضو

  . تفضل،

بداية أود أن. س

GAC اجتماع

ؤسسات العالمية

ولكن، دولة بعينھا

حكومية المشترك

لكي أكون واض

 الوظائف الفنية

 المجتمعي المتب

ءلة فيمصة بالمسا

فإن مجموعة،

 إلى النظر في م

وفي داخل ھذا،

دة ھو أن المجمو

ءلة التي يمكن أن

 ُمطبقة نتيجة لتغ

ًرألمر ليس قاص

ي تحديد األولويات

 فإن مجموعة

ركة فيھا بكل ثقلھ

  . لرد

والبرتغإندونيسيا

مضي قدًما لمناقش

ممثل إندونيسيا

السيدة الرئيس،

وفي أثناء. زيل

 بكيفية عمل المؤ

 قانوني خاص بد

رك بين اللجنة الح

ل، منع

للغاية

العمل

الخاص

ولذلك

األول

واآلن

المتحد

المساء

تكون

لذا فاأل

يجري

ولذلك

المشار

شكًرا على ھذا ال

لدينا إ

إلى الم

.حسًنا

،شكًرا

البراز

تتعلق

لنظام
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متحدة على 

  . ة متعددة

 GACع لـ 

خادم الجذر 

N  وما ھي

ينما تتولى 

ين ممن ال 

ن يجب أن 

 -- وافق مع 

 أن أعرف 

سوًيا للتأكد 

س أن يدرك 

ن المجلس 

 R

   

لقانوني لألمم الم

ت أطراف معنية

ثناء آخر اجتماع

ول كيفية عمل خ

NTIA تعاقد مع 

 VeriSign بي

  . ي

لمصالح المتعددي

لمصالح العالميين

كيف ستعمل بتو

Ve أريد فقط؟

تعمالن بتوافق س

  .  الصين

ة بمكان للمجلس

ولكن،  الخاصة

ICA 

فالنظام ال.  تبّنيه

تظل منظمات ذا

  . تو

لفعل أيًضا في أث

ثال توضيًحا حو

VeriS بموجب

جذر من خالل

ھتان بشكل توافقي

 من أصحاب ال

ة ألن أصحاب ال

فك، عة من الدول

eriSignتشغيله 

كن أن تتلفين يم

لبرتغال عذًرا ثم

   . بالبرتغالية

G ،ومن األھمية

 لدينا اھتماماتنا

ANNجلس إدارة 

مثال؛ كيف يمكن

ولكنھا ت، لمتحدة

وب البرازيل للت

تمت مناقشته بال

ن على سبيل المث

Sign من خالل 

تشغيل خادم الج

كن أن تعمل الجھ

 إطار مجموعة

يةحكومة األمريك

ي دولة أو مجموع

ذر الذي تتولى ت

ھما رئيسين مخت

  . كم

الب --ذلك الصين 

وسوف أتحدث،

GACعقاد جلسة 

فنحن، وبالطبع

 

) ومجGACكة (

  

 

على سبيل الم، ة

لمنظمات األمم ا

ذكره زميلنا مندو

وّد إثارته ھو ما ت

قد طلبت الصين

ي الوقت الحالي

NTIAتتولى 

IAN .ولذلك يمك

في IANAغيل

مثلما تطلب الحً 

أليبعون إدارياً

ق مع خادم الجذ

ھناك منظمتان لھ

شكراً لك.  بكفاءة

لدي بعد ذ. نيسيا

، مختصًرا للغاية

ألحد في أثناء انع

و. GAC في

.  وجھات نظره

حكومية المشترك

ني لألمم المتحدة

 من كونه تابًعا ل

أيًضا مشابه لما ذ

اني الذي أور الث

فق. ألحد الماضي

يجري تشغيله في

  . ھذه األنشطة

،الوقت الحالي

ICA  تشغيلNA

إذا جرى تشغ،

ارياًإد NTIAن

 يتبا حياديين وال

 تعمل في توافق

يمكن ترتيبھا؛ ھ

ن اإلنترنت يعمل

 لك مندوب إندون

  . ب البرتغال

سأكون.  جزيالً

ا مناقشة يوم األ

ال توجد مصالح

صل التعبير عن

رك بين اللجنة الح

القانون

الرغم

وھذا أ

واألمر

يوم األ

الذي ي

حالة ھ

وفي ا

ANN

واآلن

يتبعون

يكونوا

وتظل

كيف ي

من أن

شكراً

مندوب

شكًرا

أجرينا

أنه ال

سيواص
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لرئيس درايدين:

 

 ممثل البرتغال:

لو

ص

ال

م



AR  

مة البرتغال 

لق بالعملية 

ولكن . فقط

 بعد كلمة 

ض شروط 

ة للغاية في 

 الواقع فإن 

وذلك لكافة 

ولن تقول  

نريد قانوًنا 

  

سؤال مھم ل

اإلجراءات 

 اجتماعات 

الستراتيجية 

 R

   

وقف حكومةھو م

مجال وفيما يتعلق

علق بالمساءلة ف

 كلمة "عولمة"

م األمور أو فرض

NETmu مفيدة

وفي، لموضوع

و، يد من التعقيد

. للقانون الدولي

إننا ن. د من ذلك

. باللغة الصينية

ونعتقد أن ھذا ال 

بقة الكثير من ا

ي ذلك حضور

أسيس اللجنة اال

ICA 

ت فقط توصيله ھ

منطقة أو ھذا الم

ھذا ال يتع. ھرية

بحقيقة استخدام

لجاًنا تقوم بتنظيم

undialكانت . 

ال  أو مناقشة ھذا

ھا المزيد والمزي

ن تكون خاضعة

األمر أبعد ولكن 

سوف أتحدث ب 

.ن أثارا السؤال

وات القليلة الساب

بما في،  الدولية

ول اإلنترنت وتأ

  . ألخرى

ANNجلس إدارة 

ما أردت. مجلس

ري في ھذه الم

 العناصر الجوھ

ب فھذا يتعلق. ك

حكومات ليست لج

ورة مثيرة للغاية

اصلون التحدث

وعات التي يكتنفھ

إذ ينبغي أن. رنيا

.بين الحكومات

.س على الحضور

يل والھند ھما من

  .  أيًضا

ICA .  

على مدار السنو

علق بالحوكمة

عاون الدولي حو

IT والفعاليات األ

) ومجGACكة (

  

 

ر أي رد من الم

ما يتعلق بما يجر

 

أحد IANA لـ

ھو أبعد من ذلك

فإن الح،  أخرى

 فقد تم ھذا بصو

ستوا، ور القادمة

كل ھذه الموضو

عة لقانون كاليفور

 حالً أو عملية ب

وشكًرا للمجلس

ن مندوبي البرازي

يًرا من االھتمام

NNة الدولية لـ

IC قد اتخذت ع

ألنشطة فيما يتع

أسيس لجنة التع

TUو IGFعات

حكومية المشترك

ال أتطلع أو أنتظر

وقت الراھن فيم

. IANAلية لـ

لعملية االنتقالية

 يمتد إلى ما ھ

ICA .ومرة تلو

ولذلك. شركات

وفي الشھو. ألمر

ال يبدو منطقًيا لك

ضوعات الخاضع

غال أبًدا أننا نريد

  . دولًيا

  .  لكم

، سيدتي الرئيس

أريد أن أقول أن

ونحن نوليه كثي.

 سؤالنا بالحوكمة

CANNرأينا أن

ت بالكثير من ا

NETmun وتأ

 وحضور اجتماع

رك بين اللجنة الح

وأنا ال

في الو

االنتقال

تعد الع

األمر

ANN

على ش

ھذا األ

ذلك ال

الموض

البرتغا

عاًما د

شكراً

  . لتالي

شكراً

، أوالً 

.للغاية

يتعلق

وقد ر

وقامت

ndial

أيًضا
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 لصين:

لو

ص

ال

ال



AR  

ز للمنتدى 

ة اإلنترنت 

متعلقة بھذه 

ت الصينية 

  . ي ذلك

عھدنا منھم 

ذه المرحلة 

بناه مجلس 

يتعين على 

 مع مسألة 

لة األخرى 

سوف ، ات

. ذا بالكامل

نعلَم المكان 

على مجلس 

ه بالطريقة 

ICAN  أو

التي ، ساءلة

نود ، د ذلك

و أي نظاٍم 

إننا ال . ءلة

 R

   

W الذي يرمز

من ناحية حوكمة

طوات التالية الم

شجيع المجتمعات

ال بأس في. حسًنا 

كما ع، كالعادة 

 أن ُنركز في ھذ

ة النھج الذي تب

ومن ثم سي. تمًعا

ثم يتم التعامل 

البرتغال والمسأل

بعد تلقي التعقيبا

جراء المساءلة ھذ

سنود أن نع --لم 

حيُث ُيعرض ع

أنه إذا تم إعداد 

NNُتجري ھيئة 

 على قصية المس

بعد. طرًقا جزئًيا

ك نظام دولي أو

شة مسألة المساء

ICA 

NE  معWEF

م ICANNية لـ 

ھل لديكم الخط. 

 يمكننا تھيئة وتش

  . الً لكم

؟السؤال تحديًدا

. لمجلس اإلدارة

 أنه يتعين علينا

يتعين دراسة --

مجت 13يمثلون

،وضع ميثاق له

لة التي أثارتھا ا

وب. تمعات عليھا

ت العامة عن إج

علينا أن نعل، ير

ح. ICANNة يئ

،ئي لھذا الفريق

فلن ُت، ICGعة 

ضيفا تعقيباتھما

وزمالء آخرين تط

د أن يكون ھناك

NETmلمناقش "

ANNجلس إدارة 

ETmundial

يح الخطوات التال

NETmundia.

فة المزيد بحيث

شكًرا جزيالً. صلة

ء الرد على ذلك 

لشكر والعرفان

أعتقد. ينا لھمرأ

- عملية المساءلة

األعضاء الذين ي

ثم و، عة للفريق

ل والسّيما المسأل

ي تعقيبات المجت

ھا لمعرفة تعقيبات

لنسبة لھذا التقري

  . يفية مناقشته

 الحالي على ھي

لق بالتقرير النھائ

وال أقل لمجموع

ضولكنھما قد يُ . يه

سيا والبرتغال و

البد. ن للمساءلة

mundialتمر "

) ومجGACكة (

  

 

مؤخًرا مبادرة

 أو فادي توضيح

alتعلق بمبادرة

تمكنوا من معرفة

عاليات ذات الص

د أي من الزمالء

  

إننا نتوجه بال. س

صة لنعرَب عن ر

ع. لية المساءلة

شكيل فريق من ا

بعةء منظمات تا

ه ممثل البرازيل

يتم طرحھا لتلقي

م سيتم طرحھن ث

أما با. ق تقريره

 ھذا التقرير وكيف

شيء في الوقت

أو نراه فيما يتعل

ا آنًفا ال أكثر و

 أية مراجعة علي

رقت إليھا إندونيس

الذين سيخضعون

رازيل آلية لمؤت

حكومية المشترك

ICANNت

 . صادي العالمي

من المجلس --

ما يتع، فة خاصة

ونرجو أن تتم؟ ة

لمشاركة في الفع

ھل يود.  للصين

.ممثل إيران، لك

السيدة الرئيس،

يتيحوا لنا الفرص

 أكبر على عمل

وسنستھل بتش. ة

لفريق أواًل إنشاء

ءلة وفًقا لما قاله

سيتم تناولھا وسي

ومن. النتھاء منھا

ذلك سُيعد الفريق

سيتم فيه مناقشة

ن ُيعرض كل ش

إن ما نقترح . ة

لة التي ذكرناھا

س أي تعديل أو

ھا البرازيل وتطر

رف األطراف ا

لقد اقترحت البر

رك بين اللجنة الح

وأطلقت

االقتص

أرجو

وبصفة

النقطة

على ا

شكًرا

بعد ذلك

،شكًرا

أنھم يت

بشكٍل

اإلدار

ھذا ال

المساء

التي س

يتم اال

وبعد ذ

الذي س

البد أن

اإلدار

المماثل

المجلس

أثارتھ

أن نعر

.كان
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 يران:

لو

ص

ال

إي



AR  

إذا كانت . 

ھذه المسألة 

إننا نرى ، 

 أيام جميع 

 وضع نھج 

وھذا  .اءلة

سي بل ھي 

و أن ھناك 

تي نصرح 

   

ى عدد من 

عوني أبدأ 

ھناك . عنھا

شكلة أخرى 

ا أن تبين  ّدً

دعونا . طاق

جزم الوثيقة 

. ك المسألة

ب أن  يتوج

ن المسارين 

في االنتقال 

 R

   

. ترتبط بنشاطھا

ا كانت وھ. يئة أّيً

لذلك. ذه المسألة

ICA قبل ثالثة

عتبار وسنحاول

طة مالئمة للمسا

اءلة إجراء أساس

ة مرات أنه يبدو

ى الشواغل الت إل

.شكراً لكم. عتبار

  . على ھذا

 أود اإلجابة على

د.  لي الفرصة

أكشف النقاب ع

وھناك مش. تقال

 من الواضح جد

ل شيء في النط

ال ُتج. ية النطاق

 واضحين في تلك

نج أنهة ستريكل

تعامل أحد ھذين

واليات المتحدة ف

ICA 

حيث إنھا، سائلة

ولة أمام ھذه الھي

تولي ھذف سيتم

ANN عنھا ھيئة 

زمالء بعين االع

شطيكون لدينا أن

حيث ُتعد المسا 

 ذكرنا ھذا عدة

 عدم اإلصغاء

 ُتؤخذ بعين االع

حاتة سيود الرد ع

شارت إلى أنني

حھا إذا سنحت

لذا دعوني أ. ور

ساءلة بمسار االنت

أعتقد أّنه. نطاق

مساءلة تعتبر كل

شيء خارج تغطي

لذا دعونا نكون

خارجية األمريكية

حيث يت،  مختلفة

ة قبل مباشرة الو

ANNجلس إدارة 

ICAN أمر المس

ICANN مسئو

ننا ال نعرف كيف

لھا التي أعلنت

ع من مختلف الز

فال أرى أنه سي

.IANAم ھيئة 

ولقد، ولألسف

بل، لى ما نقوله

وأن --ة نظرنا 

ظن أن فادي شح

لقد أش،  الفرصة

 قلياًل في توضيح

سمعت ثالثة أمو

مسار المس بربط

  . نشطة

بالنسبة للنط، أواًل

ضعة أيام أن الم

ال يوجد ھناك ش

ل. ث عن "ص"

وزير الخ مساعد

ة ذوي وتيرات

ع أنھا ضرورية

) ومجGACكة (

  

 

NNتتولى ھيئة

تكون ھيئة. الھا

إن، وقت الحاضر

دراسة العملية كل

 في ھذا االجتماع

ف، وإال.  النتائج

نشاط انتقال مھام

.ن يتم مناقشتھا

 في اإلصغاء إل

ة أن ُتسمع وجھة

أظ، ل دولة الصين

ت ليإذا سنح.

ھا للتو ألساعد 

أعتقد أنني س. ة

ك مشكلة تتعلق ب

ي نتائج ھذه األن

أ. ھا على عجٍل

صدرناھا قبل بض

ال. في ھذا الصدد

ن "س" وال نتحد

حه في تعقيبات م

في ھذه المساءلة

تي يرى المجتمع

حكومية المشترك

أنه يتوجب أن ت

 ھيئة أخرى تتوال

 واضحة في الو

وجب أن تأخذ د

بات التي ذكرت

ي ويحقق بعض

 أھم بكثير من ن

ر العمل والبد أن

من عدم الرغبة

ونأمل ھذه المر

  . ران

على مداخلة ممثل

السيدة الرئيس،

بات التي سمعتھ

يث عن المساءلة

وھناك. ة النطاق

 بدور المجلس في

ي أتناول كل منھ

ة الجديدة التي أص

 واضحيَن جًدا في

مكننا الحديث عن

 أنه ما تم اقتراح

 ھناك مسارين ف

ضايا المساءلة الت

رك بين اللجنة الح

نرى أ

ھناك

ليست

أنه يتو

التعقيب

مجدي

األمر

محور

نوًعا م

.عنھا

شكًرا لمندوب إير

رًدا ع

،شكًرا

التعقيب

بالحديث

مشكلة

تتعلق

دعوني

الوثيقة

نكون

أنه يمك

أعتقد

يكون

مع قض

االجتماع المشتر
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 فادي شحاتة:

لو

ص

ال

ف



AR  

لذا .  محدد

كان مساعد 

قبل اقتراح 

   

على تدابير 

أحتاج إلى  

 أخرى من 

س اإلدارة 

رة المجتمع 

ل المجتمع 

 أريد شيًئا 

ة الواليات 

ھنا في  ھا

لتأكيد على 

ساءلة نتفق 

ھا ولم نعد 

، ضيح فقط

ًضا نوعين 

 R

   

ال تخضع لوقت

لقد ك. تقال نفسه

ث قال إنه لن يق

.بط بينھما تماًما

موافقة المجتمع ع

.طة بشكل رائعٍ 

ھنا وفي مناطق

قد يرفضھا مجلس

 

ك مجلس اإلدار

التي تشمل، آلراء

وقال "إني. لس

ذا كانت حكومة

وأعاد تكرار. عٍ 

مساءلة ھذا مع ال

دابير بسيطة للمس

 المجلس ورفضھ

VeriSig .للتوض

ألنھا تقدم أيض. قة

ICA 

ول في تنفيذھا و

  . ضحة تماًما

 أنه يتعلق باالنت

حيث. ا في كالمه

ورب. ھذا االنتقال

 االنتقال دون مو

 أوضَح ھذه النقط

التي تردد ھ، ف

وق. ن التوصيات

 . روس تونكين

ذا كان ال ُيشرك

اتفاقية لتوافق اآل

لتي يتبعھا المجل

  . ومتي"

  .  إلى أنفسكم

وإذ. حات علنية

ضحھا بشكل رائع

 في موضوع الم

ن تكون ھناك تد

ھذاالفعل على 

gnي لدى شركة 

جذرية في المنطق

ANNجلس إدارة 

ستغرق وقًتا أطو

ت تلك النقطة واض

ئج المسار حيث

نج واضًحا تماًما

ساءلة المتعلقة بھ

 بأننا قد ُنجري

لقد. ملية االنتقال

المخاوف.  اإلدارة

ضع مجموعة من

ھا من زميلي بر

إذ.  مرة أخرى

صدر ما يسمى با

 كانت القواعد ال

عرضه على حكو

ن تدخل السكينة

 وأدلى بتصريح

ولقد أوض. قيباته

لى المضي قدًما

ناك انتقال دون أ

تعلقة بالمسائل با

  .  التوصيات

 النطاق الجذري

الح الخوادم الج

) ومجGACكة (

  

 

 األنشطة التي تس

لقد باتت. ود البتة

ي الربط بين نتائ

نيكلسطنبول ستر

لمجتمع على المس

أية سؤال يتعلق

ضي قدًما في عمل

لق بدور مجلس

إننا نض. مل بكد

نية التي علمتمو

نجيكلوزير ستر

ساءلة ھذه وُيص

ا. غير مقبول أّيً

تى يمكنني أن أع

يع ھذه األمور أن

 بالغة األھمية

ترحب بتأييد تعق

 يساعدنا ھذا عل

ولن يكون ھن. يه

ت التوصيات المت

فإنه يقبل ھذه، ع

تحدَث عن خادم

ھا كشركة إلصال

حكومية المشترك

وعة أخرى من

نطاق غير محدو

مسألة الثانية ھي

 الخارجية في إس

ال ل دون موافقة

ھذا جواب على أ

ءلة الالزمة للمض

  . ا

مسألة الثالثة تتعل

ھي أننا نعم، مع

إلجراءات القانو

  .  عمليين

ث الوس من حدي

ي في عملية المس

فھذا أمٌر غ. جلس

يًعا حتن عليه جم

 أن من شأن جمي

وضع ضمانات

فإنھا ست، دة ھنا

وآمل أن. لجلسة

س ھناك ما نخفيه

  .  كمجتمع

أنه إذا ُعرضت

وفاق مع المجتمع

لقد تح،  إندونيسيا

 أنَك تقصد دورھ

رك بين اللجنة الح

ومجمو

إن النف

أما الم

وزير

االنتقال

لذا فھذ

المساء

كليھما

ا المأم

المجتم

وفًقا لإل

لنكوْن

وأقتبس

المحلي

والمجل

تتفقون

أعتقد

ولقد و

المتحد

ھذه الج

أنه ليس

عليھا

وثالًثا:

على و

ممثل

أعتقد
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لو

ص



AR  

 التي نحن 

IC  وعقدھا

عقًدا أو أية 

سنشرع ، ة

ة العمليات 

 وضع آلية 

حتى ُتخبرنا 

 نحتاج إليه 

لذا . ستقبلي

من خاللھا 

ث لم يصدر 

يلية وھيئة 

في جينيف 

ش وال يوجد 

ي حال كان 

خرى ل األ

 نقف على 

ى المرحلة 

لنقاش وال ا

وفي حال  

ل األخرى 

 R

   

ت طائلة المناقشة

CANNع ھيئة 

  .  طرفين

كون ھذه اآللية ع

صل على النتيجة

حيح ودون إدارة

سيتوجب،  كلينا

فيذ أي شيء ح

ونجرب كل ما

ھية النموذج المس

م والتي طريق 

حيث اولھا نقاًشا

التعددية البرازي

ا فاجتماًعا موسعً 

زالت قيد النقاش

وفي، يع القادمة

 البرازيل والدول

نھا جعلنا جميًعا

تعددة الموزع إلى

رة ال زالت قيد ا

،ألسابيع القادمة

ة البرازيل والدول

ICA 

يندرج ھذا تحت

  . ة

عقدھا المبرم مع

نألننا لدينا اآل؟ 

قد تك.  أنشطتھما

بمجرد أن نحص. ة

صح معه بشكل 

يكية دورھا تجاه

كن ال يمكننا تنف

ونفھمھا ومتعددة 

نا المجموعة بماھ

  . لكَ 

ألسس وخارطة

زال المجتمع يتد

حاب المصالح 

فقد عقدنا ا، مكم

ھذه المبادرة ال ز

 معنا في األسابي

ي سرور دولة

جًيا التي من شأن

ب المصالح المت

ال أن ھذه المبادر

صلوا معنا في األ

عي سرور دولة

ANNجلس إدارة 

وال ي مر منفصل

لنطاقات الجذرية

كومة األمريكية 

؟سيتم تنسيق ھذا

 إلى آلية لتنسيق

لمجتمع بالنتيجة

ذا دون التعامل

 الحكومة األمريك

ولك. ھذه األمور

الفعل خيارات م

شيء حتى تخبرن

إلجابة على سؤال

 مجموعة من األ

والتي ال يز  قدًما

 مجموعة أصح

وكما نما إلى علم

إال أن ھ، لعالمي

رجاًء تواصلوا

د أنه من دواعي

خطة التالية تدريج

ء بنموذج أصحاب

إال. يق البرازيلية

ولكن رجاًء تواص

ؤكد أنه من دواع

) ومجGACكة (

  

 

إنه أم. الجذرية

عن دورھا في ال

د أن تنھي الحك

VeriSكيف س ،

 ھذين الطرفين

يء حتى ُيخبرنا ا

نترك األمر ھكذ

 حتى إذا لم تؤِد

فعل في جميع ھ

إننا ندرس با. ج

 ُنقدم على فعل ش

ض الشيء في اإل

  ؟  التالي

NETm للعالم

ؤدي إلى المضي

ونتناقش جميًعا

و. ي ھذا الصدد

دى االقتصادي ال

ولكن ر. ج محدد

مات فمن المؤكد

نتطلع التخاذ الخ

مكن من االرتقاء

ته خارطة الطري

و. ظة نتاج محدد

علومات فمن المؤ

حكومية المشترك

خدمات النطاقات

إننا نتحدث ع. ھا

ن سؤالَك:بُمجرد

ignم مع شركة

 جلّي أنه يحتاج

  . خرى

دم على فعل شي

لكن لن ن. فيذھا

قد بشكل صحيح

  . ى

فريق العمل بالف

عة بنوع النموذج

ولكننا لن. ا إليه

ن يساعد ھذا بعض

ا ھومّ ن تسأل ع

mundialمؤتمر

 عدة أمور قد تؤ

و.  بشأنھا بعد

ICA وآخرون في

ي استضافه المنتد

ھذه اللحظة نتاج

 رؤى أو معلوم

كما نت، الع عليھا

 واحدة حتى نتم

وھو ما طرحت،

 حتى ھذه اللحظ

ديكم رؤى أو مع

رك بين اللجنة الح

من خد

بصدد

لقد كا

المبرم

حسًنا،

آلية أخ

لن ُنقد

في تنف

والتعاق

أخرى

ُيفكر 

الجماع

كل ما

أمُل أن

الصين

قدم مؤ

طرح

قراًرا

ANN

والذي

حتى 

لديكم

االطال

أرض

التالية

يوجد

كان لد
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لو

ص
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 نقف على 

ى المرحلة 

 يران حيث

ضحة تماًما 

صبح حكومة 

ھا الحكومة 

البعض أن 

مع جھودنا 

ض نتواجد 

 ة ولنتعاون

جاه الصالح 

بان بحاجة 

 رجاًء من 

لتي أبديتھا 

 IANAرة 

ونعتقد . وح

 IANAرة 

لتوازي في 

امة ما زلنا 

الضروري 

 R

   

انھا جعلنا جميعً 

تعددة الموزع إلى

إيعلى تعليق دولة 

ة األمريكية واض

 لن تتحول لتص

وط التي وضعتھ

وقد اقترح . ولًيا

عن ذلك أن نجم

ولھذا الغرض، ءة

المنتظرة المھمة 

اللتزام الكامل تج

ث وأعتقد أن الياب

لذا، يل مداخلتك

على التعليقات ال

 العالقة بين إدار

أن نفھمھا بوضو

 المتعددة في إدار

س العمل على ال

س في الجلسة العا

 نرى أنه من ا

ICA 

جًيا التي من شأن

ب المصالح المت

حديثي بتعليق عل

الحكومة. خرى"

حيث. ح المتعددة

 تلك ھي الشرو

كياًنا حكومًيا دو

لم ال عوًضا ع؟ 

 اإلدارية والكفاء

وذلك لتحقيق. 

ل المسؤولية واال

التحدث يابان في

ن دور اليابان قبي

البرازيل بالرد ع

ص بالمھام حيث

لتي ال نستطيع أ

صحاب المصالح

لى االندماج وليس

يد/ فادي باألمس

لذا. عات النقاش

ANNجلس إدارة 

خطة التالية تدريج

ء بنموذج أصحاب

  . ق البرازيلية

د فقط أن أنھي ح

د على كيانات أخ

صحاب المصالح

ولكن، االحترام

  . ش

مكن أن يصبح ك

؟م إعادة اإلنشاء

عزيز المسؤولية

.ن ونعمل سوًيا

 من خالل تجمل

يحين دور الي، ة

ذكرت ربما حان

ثم تتفضل دولة 

  

ط استفسار خاص

خاص التقارير ا

ورة) من قبل أص

إلدارية بحاجة إل

دير التنفيذي السي

بط بين مجموع

) ومجGACكة (

  

 

نتطلع التخاذ الخ

مكن من االرتقاء

ه خارطة الطريق

أود، ى دولة إيران

تمادا بحاجة الع

على مجموعة أص

مع كامل ا، ولية

 غير قابلة للنقاش

 كياًنا آخر ال يم

ICA ،ولكن فيم

ن من خالل تع

دعونا نتعاو، س

لنتائج لنا جميًعا

ن أعطيك الكلمة

وكما ذ،  للتعليق

ث، فضل بالتعليق

.فليتفضل، يابان

لدي فقط. رئيس

ICAN ،وبشكل خ

غيير (غير المنظو

اإل ICANNلية

الًفا لما ذكره المد

ًسا أو سبياًل للرب

حكومية المشترك

كما نت، الع عليھا

 واحدة حتى نتم

وھو ما طرحته،

 ھنا موجھة إلى

زميلي يقول "أننا

تعلق باالعتماد ع

ظمة حكومية دو

مسألة يكية وھي

حن بصدد إنشاء

NNنشاء ھيئة

ا أفضل ما يكو

ي لوس أنجلوسف

صل على أفضل ال

  . للعالم أجمع

قبل أ.  لك فادي

عطائھا الفرصة

 دول اليابان التفض

مندوب الي، لذلك

السيدة الر، شكًرا

NNة ومسؤولية

وكمة ما بعد التغي

ة وتحسين مسؤو

خال. ين مختلفين

ى تعاوًنا ملموًس

رك بين اللجنة الح

االطال

أرض

التالية

الكلمة

كان ز

فيما يت

منظ أو

األمري

ا فنحلذ

نعيد إن

لجعلھا

اآلن ف

لنحص

العام ل

شكًرا

إلى إع

ممثل

.اآلن

ش. نعم

الجيدة

أن حو

ةالجيد

مساري

ال نرى
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لرئيس درايدين:

 

 ان: ممثل الياب

لو

ص

ال

م



AR  

نقدر تماًما 

 تعليقاته قد 

لتغيير كما 

إلدارية فيما 

رحه ذي ط

ن حكومتنا 

كما يجب  

والتي حدود 

  . عا

رية المنفذة 

وامل رج ع

ن تلك ھي 

IANA  وما

جل ية من أ

موائمة بين 

اقشتھا فيما 

ع قبول اتبا

ول سبتمبر 

نا ملتزمون 

يان بأشياء 

. يخ المقرر

 له مؤتمر 

 R

   

و،  وقت ممكن

فيأعتقد أنه  ي

 وندرك عملية ا

ير المسؤولية اإل

ذي سنسلكه والذ

حدة األمريكية فإن

.شمولية من ذلك

التأثير المح ذات

عل تلك المھام مًع

 المسؤولية اإلدار

ي من خاللھا ُتدر

لذا فقد تكون. 2

Aصة لإلنترنت 

لمسؤولية اإلداري

تسع المجال للم

 أكثر تعقيًدا لمنا

أنه من غير المق

ي سُتدرج بحلو

  . ف

األحيان نعتقد أنن

 في بعض األحي

ك لاللتزام بالتاري

تثال لما خلص

ICA 

ICA في أقرب

تعليقاته ولكنيى 

ستطيع أن نرى

معايي 2015ر 

ذا ھو المنھج الذ

ج الواليات المتح

أن تكون أكثر ش

الممارسة ذة ھذه 

لذا نتطلع لتفاع. 

حيث ذكر مھام

وضع الحدود التي

015ل سبتمبر 

 األرقام المخصص

 المجال لمھام الم

ك، أعتقد أنه يت

رك أمور أخرى

وأعتقد ، ختلفتين

لية اإلدارية التي

غير كاف.  كاف

في بعض ا. ماًما

يرتبط ذلك. ھم

غير الفعالة وذلك

من الجھد لالمت

ANNجلس إدارة 

IANA وANN

ر السيد فادي على

 نحو ذلك كما نس

دم بحلول سبتمبر

يع إدراك أن ھذ

 لمنھجكم ولمنھج

ة اإلدارة يجب 

نھا تغيير طبيعة

.2015 سبتمبر 

ح، ال أتذكر االسم

 ما يمكنھم من و

ئي المقدم بحلول

على تغيير ھيئة

 قيل حيث يتسع

ن الوضع كذلك

قد ُتتر. ب تضمينه

جھتي النظر المخ

 معايير المسؤول

قد أنه ذلك غير

نا ملتزمون به تم

ھذا التاريخ أحدھ

ة عن االتفاقات غ

ود بذل المزيد م

) ومجGACكة (

  

 

 بين إدارة ھيئة

 . شكراً لكم. ت

  . ازيل

وأود أن أشكر.

ت في انتھاجاتنا

من المقترح المقد

IANAكما تستطيع

 كامل االحترام

عتقد أن مسؤولية

ر أخرى من شأن

بشكل مؤكد بعد

ال، عفًوا، زميلك

يھم من المرونة

ي المقترح النھائ

ارية المقتصرة 

ك ما أدركته مما

إذا كان. سُتدرج

ل إلى اتفاق يجب

 أن أبدأ من وج

يتعلق باقتصار

ونعتق. IANAئة

فإنن 2015تمبر

عتقد أن ھي ال أ

 االتفاقات الفعالة

تماًما إال أننا نو

حكومية المشترك

نقاش متكامل 

كم لھذه المعلومات

ممثل البرا. يابان

السيدة الرئيس،

ح فقط االختالفات

حتھا حيث يتضم

A بتغيير ھيئة

ولكن مع. السر

منھًجا مختلًفا ونع

ضمن ذلك معايير

 قوتھا وتأثيرھا ب

فضل ما ذكره ز

ة النطاق وأن لدي

ولية اإلدارية في

ر المسؤولية اإلد

ذلك. عد من ذلك

 أي مسؤولية س

عين بحيث نصل

أود، ولكن بدايةً 

 المحدود فيما ي

على مھام ھيئة 2

تعلق بتاريخ سبتم

خ صوري ولكني

نفضل سة ولكننا

حن ملتزمون تم

رك بين اللجنة الح

إجراء

تقديمك

شكًرا لمندوب الي

،شكًرا

أوضح

أوضح

يتعلق

أمين ا

تريد م

أن يتض

ستفقد

كما أف

واسعة

المسؤو

معايير

ھو أبع

تحديد

الوضع

و. بعد

الفھم

2015

فيما يت

بتاريخ

ملموس

لذا فنح
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ما في ذلك 

اقشتھا قبل 

 القائم على 

 إذا ما كان 

ألحمر وھو 

عتقد أنه من 

فيما يتعلق 

را لتطرحه 

ة والقضايا 

استغرقت  

نة المركب 

التفاق وقد 

. سخي جًدا

د كذلك أن 

ألجل ينتظر 

 أو ضمان 

من القضايا 

ذه الفرصة 

 R

   

حلية والعالمية بم

مور التي نود منا

طرف الخارجي

ثم، SPA قة بـ

مر/ والھالل األ

وأع. في الالئحة

تى ينتوي ذلك ف

ن لديھا استفساًر

ن الصورة الكلية

GACجميًعا أن 

على نموذج األمان

مسات األخيرة لال

مانحة لدعمھم الس

وأعتقد. GACه 

ف لفترة طويلة األ

ول على تحديث

سھا مثل غيره م

ردت أن أغتنم ھذ

  ؟ ية نفسھا

ICA 

 المجتمعات المح

 فقط بعض األم

طتراليا يتعلق بال

ض األمور المتعلق

ت الصليب األحم

يرات المقترحة ف

إجراء آخر ومت

يا التي أعتقد أن

ننتقل من. كانم

علم أننا ندرك ج

حاولة االتفاق عل

ا قد وضعت اللم

ى لتلك البلدان الم

ان الذي اختارته

حقيق ھذا الھدف

ان يمكننا الحصو

س باألھمية نفس

أر، لذلك. لةطوي

  . ف

عليق على القضي

ANNجلس إدارة 

 المعنية بصالح

تھى وقتنا ولدينا

سار من دولة أست

ضح بلجيكا بعض

تتعلق بإجراءات

سة وأيًضا التغيي

ن بصدد اتخاذ إ

آلن إلى أستراليا

أختصر قدر اإلم

أع. ل لھا أھميتھا

مفصلة للغاية لمح

أنھاما أعتقده . ه

شكًرا مرة أخرى

ACI وھي الكيا

ححيث يبدو أن ت

ساءل عما إذا كا

جيًدا أن األمر ليس

لفترة ط GACه

تحقيق ھذا الھدف

ھل لديكم أي تع،

) ومجGACكة (

  

 

اإلداريةمساءلة

  

لقد انت. حسًنا. ل

لدينا ھنا استفس

GA .كما تستوض

NG مستجدات ت

ره في بداية الجلس

جلس ما إذا كان

أنتقل اآل، لذا. ن

سأحاول أن أ. س

ية ولكن ال تزال

عملية طويلة وم

يالً كذلك لتحقيقه

وش، دول المانحة

IGالتفاق أيًضا

،ICANNوقيع

لذلك أتس. توقيعھا

أدرك ج.  قريًبا

ه أمر سعت إليه

 أننا نقترب من ت

،ن مندوب ھولندا

حكومية المشترك

NETmun .الم

.شكراً لكم. مات

 مندوب البرازيل

.ختتم ھذه الجلسة

ACلسكرتارية لـ

GPلمجلس أو

 الذي غفلت ذكر

 أن يخبرنا المج

ضوعين المعنيين

.  

السيدة الرئيس،

ة إلى أمور نثري

 من الوقت في 

تغرقت وقًتا طوي

ت عليه بالفعل الد

قعت على ھذا ا

 اآلن مستعًدا لتو

أو ت ICANNة

ألمر سيتم تناوله

ية األخرى ولكنه

صول على ضمان

واآلن. بيتر،  لك

رك بين اللجنة الح

ndial

الحكوم

شكًرا

أن نخ

دعم ال

لدى ا

األمر

الجيد

بالموض

عليكم

،شكًرا

المھمة

الكثير

ثم است

وافقت

وقد وق

األمر

موافقة

أن األ

العالمي

للحصو

شكًرا
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لو

ص
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م
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قب الجلسة 

ناك بعض 

فھمكم لھذا 

ام ذلك في 

كد على أن 

GAC  دون

لك وسوف 

ھاء جلسات 

لقد تلقينا . 

ھذه الوثيقة 

لمالحظات 

 R

   

يمكننا تناولھا عق

فھن.  كل األمور

أقدر ف. وقت ينفد

نأمل بإتما --إننا

لكنني أود أن أؤك

Cلـ دعم ممكن 

اھدين لتحقيق ذل

 القضايا بعد انتھ

وجه من وزيرنا

ف نقوم بتحليل ھ

ن نذكر بعض ال

ICA 

  . ..بداية

بعض األسئلة في

 وھكذا نتناول

كني أعتقد أن الو

و ACIGن مع 

ول. ي ھذا الشأن

في تقديم أفضل د

نعمل جا، ولھذا 

جًدا لمناقشة ھذه

على خطابنا المو

سوف. ذا األمر

ت ونود أيًضا أن

ANNجلس إدارة 

 عنھا أيًضا في ب

 إذا كانت ھناك ب

قضايا الرئيسية

ي ھذا السياق ولك

  ؟  أستراليا

ي محادثات اآلن

مجلس اإلدارة في

ا نستمر فيمان أنن

.ة على األخرى

بالفعل خاص ج –

  . نسية

اإلدارة لردھم ع

م المخصص لھذ

د من المعلومات

) ومجGACكة (

  

 

G والتي تحدثت

ولكن. وقًتا كافًيا

التركيز على الق

 نتحدث عنھا في

جابة على سؤال

وضح أننا نجري

صل على موافقة م

سبة لنا ھو ضما

عدم تقديم قضية

–اإلدارة خاص

  . ندوب بلجيكا

حدث باللغة الفرنس

بالشكر لمجلس ا

  . ضى

قتكم ومجھودكمو

سعنا لتقديم المزيد

  . موضوعين

حكومية المشترك

GAYنت قضية

 أننا ليس لدينا و

 بحيث ال نفقد ا

يا التي نريد أن

  

ھل تستطيع اإلج

سريًعا أود أو أو

ب العاجل ونحص

وية الرئيسية بالنس

ع وبھذا نضمن 

جتماًعا لمجلس ا

ICANN .  

الكلمة اآلن لمند.

سأتح. ھيذرك يا

لجيكا أن تتقدم ب

منذ وقت قليل مض

متنون للغاية لو

 أقصى ما بوسع

قة في األساس بم

رك بين اللجنة الح

لقد كان 

أعتقد

اليوم

القضاي

.جيًدا

،فادي

س، نعم

القريب

ولواأل

انقطاع

نعقد اج

N 51

.حسًنا. شكراً لكم

أشكرك 

تود بل

الرد م

إننا مم

ونبذل

المتعلق
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ص

م
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ف
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م



AR  

ن ن المتقدمي

ين خطورة 

حكومة في 

 األسئلة أو 

مجتمع في 

ھل يمكنكم 

مشروع إذا 

ل طنية بشك

طبيق دليل 

 استثمروا 

ھيئات  م أو

دخل الحيز 

 R

   

 لم يذكر أي من

كر أحد المتقدمين

  . اط

تي تقدمھا الحء ال

رض ھذا بعض

 أخذ جوانب الم

لھذا ھ. حقيقھاب ت

إلجراء المؤيد لم

 عن مصلحة وط

قية قانونية في تط

 المتقدمين الذين

ع أصحاب أسھم

  . العلني

ءات يجب أن تد

ICA 

ذكرتم أنه، بكم

ذك، وفي اعتقادنا

فية مثل ھذه النقا

مام اللجنة باآلرا

لذا قد يفر، بكين

ن وكيف يمكن

ة بحيث يصعب

فما قيمة اإل، كذا

  ؟ في المجتمع

ا ال تريد الدفاع

رين ولھا مصداق

والمخاوف بين

فاوضات عدة مع

ألمر في المزاد ا

ولكن ھذه اإلجرا

  ؟ دارةس اإل

ANNجلس إدارة 

في خطاب. غرافية

و. Spaبمدينة 

S .  

 األسماء الجغراف

 على كيفية اھتم

في بك GACن

ية في ھذا الشأن

حقاق ملحة للغاية

ذا كان األمر ھك

 إمكانية تطبيقه ف

حقيقة أن حكومتنا

 حقوق المستثمر

يد من األسئلة و

 وشاركوا في مف

ث سينتھي بھم األ

ض األولويات و

ا من جانب مجلس

) ومجGACكة (

  

 

جنة األسماء الجغ

ال الذي يتعلق ب

Spaواسم مدينة

يف تتناول لجنة

نود أن نتعرف

ھا اللجنة قبل بيان

 الخطوات التالي

ن معايير االستح

وإذ؟  المتطلبات

سيؤول إلى عدم

على ح  بالتأكيد

ألرجح تدافع عن

 المجتمعية العدي

بًقا لدليل المتقدم

ھودھم سدى حيث

فعل أن ھناك بعض

ليقات أو إقرارھا

حكومية المشترك

 يتعلق بدور لجن

SPA اسم المجا

 بين ھذا االسم و

نود أن نعرف كي

،ا في ھذا الشأن

رات التي اتخذتھ

  . وف

نود أن نعرف

لقد علمنا أن. بار

أكيد طبيعة ھذه

ألمر في النھاية س

كالميأن أختتم

ص ولكنھا على األ

  . مين

ض ھذه القضايا

 من أموالھم طب

ون أن تذھب جھ

إننا نؤمن بالف، را

  . ي الواقعي

  .  لكم

بة على ھذه التعلي

  . شحاتة

رك بين اللجنة الح

األول

Aإلى 

اللبس

ن، لھذا

وأيًضا

القرار

المخاو

،ثانًيا

االعتبا

فقط تأ

كان األ

وأود أ

خاص

المتقدم

تفرض

الكثير

ويخشو

وأخيًر

العملي

شكراً

لإلجاب

فادي ش
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نية الكاملة 

 NGPC 

يب األحمر 

وكان لدى  

موضوعات 

يكل المقرر 

وم المجلس 

اية المؤقتة 

جنة الدولية 

 كما قدمته 

ICAN  في

 R

   

ICA مع العالن

  . ًرا

جلس اإلدارة أو

GA بشأن الصلي

،ض المخاوف

G أن بعض الم

الھتمامات والھيك

جلس وسوف يقو

راًرا لتوفير الحما

سماء الكاملة للج

 والھالل األحمر

NNس اإلدارة و

GNSO .  

ICA 

ANNركتكم في 

ًقا ما أضفته أخير

 ھناك ما يود مج

ACعلى نصيحة 

  . وبيان لندن

كان لدينا بعض، ن

GACحيث ترى

تتناول االمشورة

حة من قبل المج

قر NGPCرت 

الل األحمر واألس

معيات الصليب

GNSO ومجلس

Oوتوصية سياسة 

ANNجلس إدارة 

 جھودكم ومشار

  . ضايا

 رسمًيا ونقدر حًق

ھل. الل األحمر

 نحن فيه بناء ع

سنغافورة وببيان 

وكما تتوقعون،

ح GACشورة 

GNS .  

ى المجلس أن الم

تؤخذ ھذه النصيح

أصدر، اليوم – 

والھال ب األحمر

صليب األحمر وجم

و GACيستمر 

و GACمشورة 

) ومجGACكة (

  

 

إننا نقدر . جيكا

لتحقيق ھذه القض

ن تناقش أسئلتك 

يب األحمر/الھال

  . كم

 تحديًثا على ما

صة فيما يتعلق ب

جتماعات مختلفة

خاوف تتعلق بمش

SOطوير سياسة

إلى NGPCبت

أن ت NGPCت

  . جل

إننا، مضي قدًما

ية تابعة للصليب

حاد الدولي للصل

  . ي سنغافورة

لى حالھا بينما يس

الخالفات بين م

  . فيه

حكومية المشترك

ممثل بلج،  لك

ون والعمل مًعا ل

نقدر حًقا منك أن

  .  لكم

 المتعلقة بالصلي

  ؟ GACه لـ

شكراً لك. ن شلبي

أود أن أقدم لكم

وخاص، الل األحمر

قشنا ھذا في اج

NG بعض المخ

مناسبة لعملية تط

كتب،  لھذه الغاية

وأوصت للقانون

في القريب العاج

من أجل الم، ذلك

جمعية وطنية 18

ب األحمر واالتح

G في بيان لھا في

ى ھذه القضايا عل

 بنشاط مًعا لحل

ھذا ھو ما نحن ف

رك بين اللجنة الح

شكًرا

والتعاو

ن، لھذا

شكراً

النقاط

تحديثه

شيرين

.أجل

والھال

لقد ناق

GPC

غير م

تحقيًقا

طبًقا ل

بالرد ف

ومع ذ

89لـ 

للصليب

GAC

ستبقى

العمل

لذلك ھ
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لو
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AR  

 إلى الثلث 

س اإلدارة 

الھتمام لنا 

 والمجتمع 

لس اإلدارة 

لذي يعقب 

ي المستوى 

العتماد من 

ريطة توفر 

 R

   

ي األغلبية ثلثي

 جديد يود مجلس

  ؟  كذلك

مر أيًضا مثير لال

ة مجلس اإلدارة

  . ه خطتنا

زمالئي في مجل

ث االجتماعي ال

  . راتك

رموز الثنائية في

حصول على اال

ستوى الثاني شر

ICA 

 إلى تغييره برأي

ك أيھل ھنا، 

أليس؟ س اإلدارة

للسياق ولكن األم

   

GAC ومصلحة

وأشمل وھذه ھذه

وأن أشكر ز فرد

بيننا وبين الحدث

على أحد استفسار

 موقفھا في الر

نية التسجيل للح

حرفين في المس

ANNجلس إدارة 

لقانون الداخلي

GAC مشورة 

مر يتعلق بمجلس

  . مقترح

ء فھم للھدف ول

.مسألة المساءلة

Cميع ومصلحة 

ه في سياق أعم و

د أن أشكر كل ف

أنت توفق بي. ن

  

G بدالً من الرد ع

ستفسارات بشأن

gT تتوفر إمكان

أو رموز من ح

) ومجGACكة (

  

 

 

ت المقترحة في ا

رار ال يتفق مع

N أعتقد أن األم؟

فعل إزاء ھذا الم

ن إلى حد ما سو

 يأتي في وسط م

من مصلحة الجم

نًبا وأن نعود إليه

أود،  ھذا السياق

 

بروس تونكين

.  تفضل بروس

GACوجه إلى

أي اس GACى

  

TLDsوباتفاقية

اء من حرفين أ

حكومية المشترك

. ى ھذا التحديث

تعلق بالتغييرات

ض أو التخاذ قر

NGPCأو  –ته

لقد رأيتم رد الف

لفعل ھذا يتضمن

ذا التوقيت أن ھ

أعتقد أنه م –ه

ن ننحي ھذا جان

في. حسًنا.  لكم

. ضور لجمع آخر

. تعليقات أخرى

اآلن. حسًنا. ماع

ي الواقع سؤال مو

ل لدىال ھو ھ

؟gTLDs من

وقت الحاضر و

ICA لمنح أسما

رك بين اللجنة الح

شكراً جزيالً على

فيما يت

للرفض

إضافت

  . نعم

،حسًنا

فرد ال

جميًعا

لذا إنه

ككل أن

شكراً

للحضو

لديك

االجتم

إنه في

والسؤ

الثاني

في الو

ANN
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سارات كما 

ل فإن على 

عة الزمالء 

 GACيق 

بدئية ويبدو 

واضح في 

صدار رمز 

ى مناقشتنا 

 إيضاحات 

 األمر ثرًيا 

 GACس و

رشادنا إلى 

  . ك

تكم الدائمة 

 R

   

ُتعلن تلك االستفس

لخاص بالتسجيل

لصدد قبيل متابع

 المسألة مثل تعلي

جرينا مناقشة مب

وكما ھو و. مور

ات المتعلقة بإص

الدراسة بناًء على

 بحصولكم على

فقد كان، ت اليوم

جتماعية للمجلس

ن فريق الدعم إر

  . فاءة

لغموض في ذلك

شكر لكم لخدمات

   

ICA 

قد أنه يجب أن ُت

التنفيذ المقترح ا

ھا لنا في ھذا ال

ت الخاصة بھذه

لقد أج. خاص بنا

مل مع تلك األم

 تقديم االستشارا

ظر بالمزيد من ا

  . ي ھذا الشأن

لة وھو ما ينبئ

معنا لألطروحات

الء بالفعالية االج

أرجو من. قم ب

عم عليه من الكف

ھناك بعض ا. حة

أتقدم بخالص الش

. حفل الكوكتيل

ANNجلس إدارة 

أعتق. موز الدولة

 اعتراض على 

 مشورة إلسدائھ

 لبعض اإلسنادات

رج في البيان الخ

عن كيفية التعام

ات ترغب في

  .  أيزو

ظى وجھات النظ

ات التالية فيخطو

شات مبدئية فعالة

وركم وتناولكم م

كر السادة الزمال

عة كاليفورنيا ر

ما نعھد فريق الد

ألعلى في الساحة

وأود أن أ. ولھا

 األعلى لحضور

) ومجGACكة (

  

 

ارض مع رمي تع

 حال وجود أي

ا كان لديكم أي

نتطلع اآلن. س

 األمر حتى يندر

وجھات النظر 

كل من الحكوما

رجة على قائمة

ن أرجو أن تحظ

عد في تحديد الخط

لقد حظينا بمناقش

  . ھذا الصدد

  . ك

رة أخرى لحضو

كما أود أن أذك

ذه الجلسة في قاع

 الطريق، وھو م

 أعتقد إنھا في األ

 

 بسيطة نود تناو

ي انتظاركم في

حكومية المشترك

ة التعامل مع أي

وفي، متبًعا سابًقا

ICA دراسته .  

 نتساءل عما إذ

  . اعم

بروس،  جزيالً لك

شورة تتعلق بھذا

وجد العديد من و

ت الحاضر فإن ك

 للحكومات المدر

 ننتھي من البيان

ة وھو ما سيساع

ل، ي كل األحوال

 من جانبنا في ھ

ال بأس في ذلك

ي ھنا أشكركم مر

،عادته دائًماًيا ك

ة فور انتھاء ھذ

ة حتى ال نضل

كنت؟ يحذا صح

. في األعلى، ة

 تفاصيل أخرى

وفي، GACمة لـ

رك بين اللجنة الح

إمكانية

كان م

ANN

ولكننا

لالجتم

شكًرا

أو مش

أنه يو

الوقت

الدولة

وبينما

السابقة

لذا في

أفضل

.حسًنا

دعوني

ومجدًي

المقامة

الفعالية

ھل ھذ

الساحة

ھناك

المقدم
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ICA  جلس إدارةANN

 

) ومجGACكة (

  

 

  

  

.  الدور العلوي

حكومية المشترك

.فة من التصفيق

  يق]

. كم المشروبات

 لكم وأراكم في

  .  لكم

رك بين اللجنة الح

عاصف

[تصفي

قدم لكن

شكرا. شكراً لكم

شكراً
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