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 .هال جلس كل منا في مقعده لو تفضلتم .طاب مساؤكم جميًعا  :الرئيس درايدن

إًذا، أال يأخذ أحدكم المبادرة  .ن هذا الركن من الغرفةيمكنني أن أسمع إنذاًرا يصدر م .لنبدأ

 !مرحى .ليجد هذا اإلنذار ويغلقه وسأكون شاكًرا له

 ]تصفيق[

 .أحسنتم

لنجتمع مع مجموعة سجالت جديدة يطلق عليها  GACفنحن نعود مع  .حسًنا .هذا رائع. حسًنا

نعتقد أنها تحظى  وقد حددنا بعض الموضوعات إذ .مجموعة سجالت العالمات التجارية

ومن المؤكد أن  .ICANNباهتمام مشترك وهي االلتزام واإلشراف على الصناعة من قبل 

GAC وأيًضا التغيرات التي قد تنتج عن إنشاء  .تولي المزيد من االهتمام إلى شيء كهذا

مشغالت جديدة عالية المستوى لنطاقات العالمات التجارية ومدى تأثير ذلك على منظمة دعم 

 .ألسماء العامةا

ولذلك وقبل أي شيء سأسلم الميكرفون إلى فيليب شيبارد والذي سيقدم لنا عرًضا يمكنكم رؤيته 

 .ثم بعد العرض، سيكون هناك فرصة لبعض االستفسارات والمناقشات .على الشاشة أمامكم

 .إًذا، سأسلمها إليك يا فيليب

 

كما أنني المنسق األساسي لهذه  .عى فيليب شيبارد كما سمعتمإنني أد .شكًرا جزيالً لك يا هيثر : فيليب شيبارد

واآلن، يمكن لحاد البصر من  .المجموعة التي يطلق عليها مجموعة سجالت العالمات التجارية

بينكم أن يلحظ شعار مجموعة سجالت العالمات التجارية أعلى الجهة اليمنى حيث هناك 

بمعنى  informationه ليست كلمة واحدة وهذ ."تحت التكوين"كلمتين في األعلى وهما 

إننا في طور  .ألننا مجموعة في طور االندماج" تحت التكوين"المعلومات ولكنها كلمتين تعني 

وهذا يوضح سبب مجيئنا إلى هذا االجتماع في بكين إذ أننا أردنا  .التشارك مع بعضنا البعض
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الهتمام العام على ذلك كما أنه يتعلق أن ننتهز الفرصة لنشرح لكم لماذا نفعل ذلك حيث ينصب ا

  .بكم أنتم

وإذا ما انتقلنا إلى الشريحة التالية، سترون أنني آخذكم عبر بعض المسائل الشارحة لمجموعة 

عن الرؤية والمهمة التي أخذناها على  BRGإذ تتحدث ) BRG(سجالت العالمات التجارية 

لتي تجعلنا مختلفين عن السجالت األخرى، ثم عليكم أن تحاولوا رسم بعض العناصر ا. عاتقنا

 .ICANNوهذا سبب مجيئنا للتحدث قليالً عن الهيكل الذي سنكون عليه وطبيعة حوارنا مع 

وإنني آمل  .GAC، سأسلم الميكروفون إلى زميلي ليتحدث عن بعض قضايا 5وبعد القسم رقم 

 .شكًرا .هذه الجلسة معكم أن يكون هناك متسع من الوقت بعد ذلك لالستفسارات واألجوبة عن

 .إًذا، فلننتقل إلى الشريحة التالية التي تتحدث عن مجموعة سجالت العالمات التجارية

قد تم  TLDوإذا ما نظرنا إلى التطبيقات حتى اآلن، سنجد أن ما يقرب من ثلث تطبيقات 

مات التجارية إذ وقد تم تسليمها من قبل مالكي العال .تسليمها من قبل مالكي العالمات التجارية

إًذا، يمثل  .أنها تمثل سلسلة تتناسب مع عالماتهم التجارية أو إحدى منتجاتهم أو إحدى خدماتهم

  .الثلث من كافة التطبيقات في هذه الدورة عضويتنا المحتملة في هذه المجموعة بشكل أساسي

ريدة لتشغيل السجالت كما أننا حددنا داخل هذا الرؤية العامة أن تمتلك هذه السجالت خطًطا ف

وهذا  .نفسها لتعزيز األغراض التجارية التي تتعدى عرض خدمات السجالت إلى عامة الشعب

كانت تعرض  TLDالسابق ألنه كما تعلمون أن  TLDهو الفرق األساسي بيننا وبين عالم 

  .النطاقات من المستوى الثاني كثيًرا أو أقل من المستوى الثاني في بعض األحيان

ا ما انتقلنا إلى الشريحة التالية، وهي تحتوي على بعض اإلسهاب، سنجد أنها تحتوي على وإذ

التعريف الحالي الذي أتينا به لنحاول أن نكون أكثر دقة عن هويتنا وطبيعة السجالت التي 

  .سننظر إليها عند االلتحاق بالمنظمة

مة تجارية تنظيمية تمثل تطبيق إًذا، فنحن نتحدث عن مشغلي السجالت الذين يمثلون مالكي عال

TLD  إذ تمثلTLD  الخاصة بهم عالمة تجارية مماثلة وموجودة من قبل وأيًضا تقويTLD 

وإني أكرر أن هذه نقطة غاية في  .السابقة TLDالخاصة بهم اهتماماتهم التجارية لعمليات 

وهذا  .ذلك بكثير األهمية ألن الغالبية من مقدمي الطلبات هؤالء لهم مصالح تجارية تتجاوز

وبمعنى آخر، تتجاوز منطقة أعمالهم األساسية إلى أبعد  .ليس سوى ملحق لما يقومون به حالًيا

ولذلك  .الخاصة بهم كيان واحد ومستخدم واحد TLDsوأيًضا ستكون  .من صناعة اسم النطاق



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 3 صفحة

 

 .مة الشعبفهم ال ينتوون في الوقت الحالي بيع أسماء النطاقات من المستوى الثاني إلى عا

  .ولذلك تعد كافة هذه التعريفات تراكمية بالنسبة لتحديد من نكون

كما تستبعد مجموعة سجالت العالمات  .وفي الشريحة التالية، سنرى بياًنا موجًزا عما ال نمثله

 .التجارية في الوقت الحالي السجالت التي تمثل مسجل واحد ونطاقات عامة للمستخدم الواحد

إلى طبيعة بعض المسجلين اآلن، بالطبع سترون أن البعض من نفس هذه وإذا ما نظرتم 

ولكن  .للعالمات التجارية وأيًضا من أجل النطاقات العامة TLDالشركات قد قدموا طلبات 

سيكون االهتمام المشترك بالنسبة لنا كمجموعة هو هذا الشكل من عمليتهم التجارية التي تمثل 

 .لواحد وليس العامالعالمة التجارية للمستخدم ا

 .، فقد أتينا إلى القليل من رؤيتنا ومهمتنا2وباالنتقال إلى القسم 

وبعد قدر بسيط من النقاش الداخلي، فقد حاولنا أن نستخلص العنصر الوحيد الذي يربطنا 

وأعتقد أن هذا ما يميزنا عن بعض السجالت القديمة كما تساعدنا لنركز على بعض  .جميًعا

وتكمن  .تهمكم التي من ضمنها أنماط االهتمام العام ألعمالكم على وجه الخصوصاألشياء التي 

وأعتقد أن الثقة كلمة مفردة ولكنها ملزمة لنا  .رؤيتنا في جعل بيئات اإلنترنت قائمة على الثقة

  .وقد استخلصنا القليل من رؤيتنا .جميًعا

والتي تخاطب الجماهير المختلفة  أما في الشريحة التالية، سآخذكم لنتحدث قليالً عن مهمتنا

  .بشكل أساسي إذ تخاطب أربعة جماهير مًعا

وفيما يتعلق باالهتمامات المشتركة ألعضائنا، فإننا سنقدم خدمات التأييد والعرض وعمل 

 .الشبكات لذاتها

 .في تمثيل االهتمامات المشتركة ألعضائنا ICANNوبالطبع تكمن مهمتنا فيما يتعلق بمنظمة 

كما أننا سنشارك  .ICANNسنسعى حتى يتم االعتراف بنا كمساهمين أساسيين من قبل  وإننا

التي تدعو إلى السياسات البطولية التي تعزز من الثقة  ICANNفي الحوارات والتأييدات مع 

 .لدى مستخدمي اإلنترنت

الثاني فهو  وسنذكر في الشريحة التالية اثنين آخرين من الجماهير، الجمهور األول هو أنتم أما

 .الحكومات والمؤسسات العامة
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وإنني أكرر أنه من أجل أن نمثل االهتمامات المشتركة ألعضائنا، فإننا نود أن تعترفوا 

واآلخرين بنا على أننا من المحاورين األساسيين، على أننا ممن قد تودون رؤيتهم والحديث 

إحدى المجاالت األساسية للحوار  وإننا نعتقد أن .معهم مرة أخرى حول احتياجاتنا المشتركة

التي نود أن نتشاركها معكم تكمن في شرح كيف لسجالت العالمات التجارية أن تساعد في 

  .تعزيز حماية المستهلك وتنشئ اقتصاًدا رقمًيا مزدهًرا

 يعد الجمهور الرابع أكثر شموالً بالنسبة إلى المستخدمين وأكثر تحدًيا للتحدث أوالً، ولكننا رأينا

أنه من األصح أن نشتملهم إذ أنهم على وشك تحسين الفهم حول دور سجال ت العالمات 

وبعبارة أخرى، إننا نتحدث عن مدى اختالفنا . التجارية داخل عالم النطاقات عالية المستوى

وكيف يمكننا أن نكون أهالً للثقة داخل العالم الكامل ألسماء النطاقات عالية المستوى التي 

 .ماية المستهلك في التجارة اإللكترونية واألنماط ذات العالمات التجاريةنوصلها لح

وهذا ما يغطي رؤيتنا ومهمتنا من خالل هؤالء الجماهير األربعة وبذلك ننتقل إلى القسم التالي 

لقد اعتقدنا أنه قد يكون من المفيد أن نستخلص القليل من األشياء التي  .في الشريحة التالية

وهذا ما جعلنا نأتي سوًيا ونشرح لكم بعض األشياء التي . سجالت األخرىتميزنا عن ال

 ICANNاآلن خالل عملية التطبيقات هذه، وقد يكون ما سنسأل عنه  ICANNستسألون عنها 

في المستقبل، وهذا ألننا ننشئ كمنظمة طويلة األجل لنذهب إلى أبعد من عملية التطبيقات 

 .ونتحدث قليالً عمن سنخاطبه

وكما رأيتم من خالل بيان الرؤية، تكمن قيمتنا األساسية  .ا، فالشريحة التالية تتحدث عن القيمإذً 

 .في روح الثقة

وإذا ما نظرنا إلى توصيفات وتطبيقات نوعية الشركات والمنظمات التي تصنع ما نقوم به، إننا 

إننا نقدم . مشتركةنرمي إلى أبعد من تلك الشركات وليس إلى الربح والشركات ذات المصالح ال

عروًضا مبتكرة ألعمال قائمة وموثوق بها إذ أننا نعتقد أنها ستعزز من االقتصاد الرقمي وأنها 

  .أعتقد أن هذا وصًفا موجًزا لقيمنا .ستساهم في خلق الوظائف وأيًضا في خلق الثروة

لى تعرض الشريحة التالية قائمة طويلة بعض الشيء عن عملنا الحالي وهو التحدث إ

ICANN. تتحدث هذه القائمة عن االلتزام  .وإنها تصب جل تركيزها على اتفاق السجالت

بناء على االنتهاء وقضايا التحكيم واالعتمادية والتعويض وعن تغير التحكم  TLDوعن انتقال 

وإجراءات التعديل والقوانين المعمول بها، وعن الحشد الكامل لتدابير حماية المسجلين مثل 

، استخدام UDRPو IPعتماد ومقاصة العالمات التجارية والتعليق الموحد السريع وخطاب اال
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فكل هذه األشياء لها عالقة فريدة بطبيعة سجالت .التزامات أمناء السجل واالهتمامات المشتركة

وبالتالي لن  .العالمات التجارية ألنه ال تباع هذه السجالت في المستوى الثاني إلى عامة الشعب

 .دابير حماية المسجلين نفًعا ما لم يكن هناك حماية للمسجلينتجدي ت

، تعرض الشريحة التالية حلولنا ICANNبعدما عرضنا هذه القائمة الطويلة من المشكالت على و

هال انتقلنا إلى الشريحة التالية من  -التي نتحدث عنها في هذه الشريحة  ICANNالحالية لمنظمة 

لجعل االتفاق الحالي للسجالت له صلة لثلث تلك التطبيقات هو  يكمن الطريق السهل -فضلكم 

الذهاب عبر هذه العناصر التي ال تتناسب مع أغراض سجالت العالمات التجارية ولعمل نموذج 

لقد رأينا بعض الدعم لهذا  .وهذا هو المطلب الذي طلبناه أثناء التعليقات العامة .التفاق السجالت

وهذه هي طبيعة الحوار الفوري الذي  .مختلف المنظمات فيما بعدالحل من مختلف األطراف و

هذا األسبوع لنقول أن عمل نموذج محدد سيسهل كثيًرا إذ أنها تعمل أكثر أو  ICANNعقدناه مع 

 .أقل من سجالت العالمات التجارية وعلينا أن نستخدم ذلك كنقطة بداية للمفاوضات الشخصية

المفاوضات الصعبة من النقاط األساسية للخالف، سيكون  من 300وبدالً من أن يكون هناك 

ولذلك نحن نعتقد أن هذا هو  .من المفاوضات السهلة نسبًيا من النقاط األساسية لالتفاق 300لديكم 

 .ويمكننا التحدث قليالً عن هذا فيما بعد .أفضل الطرق أمامنا

 .لثة وهي ما سنقوم به بعد التفويضوبالتقدم إلى الشريحة التالية، فنحن ننتقل إلى النقطة الثا

كما  .وسأتحدث عن هذا قليالً في ثوان .ولذلك كنا ننتوي أن نكون كمنظمة على المدى الطويل

 .بعد التفاوض بشكل أساسي على أربع نقاط تقريًبا ICANNسيتركز التأييد والمشاركة مع 

حتى تمثل  ICANN وبالطبع عليك أن تكون قادًرا لتبدي النصيحة حول تطويرات سياسة

  .صوت سجالت العالمات التجارية إذ أن ذلك سيؤثر على أعضائنا

ولذلك، نتصرف في الحقيقة، كمنظمة تنجز عملها بشكل جماعي، سواء كان مصلحة مشتركة 

كما أننا سنشارك بشكل مباشر استجابة  .أم ال، وبالتالي نهدف إلى زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة

وحول المفاهيم العامة لنماذج السجالت  ICANNليقات حول ما يتعلق بسياسة للطلبات من التع

المتطورة ألعضائنا ولنبين أنه ال يوجد شيء ثابت في هذا العالم وأنه قد يكون هذا مجال مثمر 

 .من الحوار في المستقبل

من قبل تحت  فلننتقل إلى الشريحة التالية إًذا وهي تأييد الحكومات والمؤسسات العامة كما رأيتم

ولنلتمس دعمكم في مالحقة هذه  .بيان مهمتنا لتحسين الفهم حول ما نرمي إليه وحول أهدافنا

أرجو أال تترددوا إذا كنتم تعتقدون أن ما كنا نتحدث بشأنه  .األهداف عندما يتطلب األمر ذلك
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تطلبوا هذه مؤخًرا عن اتفاق السجالت الخاص بهذه األنواع من السجالت فكرة جيدة وأرجو أن 

  .عندما تتحدثون معهم هذا األسبوع ICANNاألشياء من 

وحتى يكون لنا الهوية القانونية، فإننا نأمل أن تكون خطوتنا  .يتحدث القسم التالي عن الهيكل

األولى بعد اجتماع بكين مباشرة هي إقامة منظمة مستقلة غير هادفة للربح حيث تعمل هذه 

كما أننا  .الجمعيات التجارية وحينها سيكون لنا مجلس إدارةالمنظمة لصالح أعضائها مثل 

كما أننا نتطلع إلى تسجيل الدولة التي ترحب  .سنتلقى رسوًما من أعضائنا لتوظيف العاملين

كما سيكون هذا جزًءا من المناقشات الداخلية التي سنعقدها هذا  .العالمية NPOsبمنظمات 

هذه النقاط العامة حول الهيكل ومن سيكون في هذه األسبوع حتى نعطي صورة أكثر دقة عن 

وعندما ننتقل إلى الشريحة التالية، ستعطينا بعض الخيارات التي تتعلق بطبيعة  .المنظمة

 .يمكننا أن نبقى مجرد جمعية تجارية ونكون كردهة من الخارج: أوالً  .ICANNحوارنا مع 

 .حتمل أن تصبح من األفضل كيان جديدوفي الحقيقة، من الم .أو يمكننا أن نصبح كيان جديد

كما يمكننا أن ننظر إلى الفرص المستقبلية على أن نكون مجموعة مساهمة في منظمة 

ICANN وسأقول كلمتين عن هذا قليالً في ثوان .الجديدة.  

ولكن عندما نتابع من النقطة الثانية هناك وهي الكيان الجديد في الشريحة التالية، فيمكنك رؤية 

 .هناك محادثات جانبية. إنني أطلب العفو منكم وأعتقد أننا نرجع إلى الخلف، أليس كذلك؟هذا 

 .نعم، انتقل إلى الشريحة التالية

في الحقيقة تكمن إحدى المشكالت حول المحادثات الجانبية في أنه لن يكون هناك دعم لمنظمة 

ICANN دمها فيما يتعلق بالمسائل المالية والخدمية التي يمكن أن تقICANN.  وقد ال يكون

ولذلك قد نشعر بالميل تجاه  .حول الطرق الجديدة إلنجاز األعمال ICANNهناك ثقة داخل 

  .الخيار الثاني الذي رأيتموه على الشريحة السابقة حول تكوين كيان جديد

ي عن وباالنتقال إلى الشريحة التالية، فإنني آمل أن تروا خريطة أعتقد أنكم معتادون عليها وه

في األسفل من جهة اليسار إذ  GNSOويقع  .ICANNالنموذج الكامل المتعدد المساهمين في 

وسنرى في الشريحة التالية أن البنية الحالية للمجلس تتكون من فريق  .أنكم معتادون عليه جيًدا

ومن الطبيعي  .األطراف المتعاقدة وفريق األطراف غير المتعاقدة مع أصحاب المصلحة أدناه

  .أن يكون المناسب بالنسبة لنا هو أن نكون في سجل مجموعة أصحاب المصلحة
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فهم  .لنا أن نتقدم اآلن ICANNتسمح عملية  .وتتحد ث الشريحة التالية عن شيء ممكن اآلن

كما  .لديهم العديد من القواعد التي نظرنا إليها ونعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في االلتزام بها

 .حول بعض إجراءات العملية هذا األسبوع ICANNع أننا سنتحدث م

سأسلم الميكروفون إلى زميلي جي سكوت  .وأعتقد أن هذا يجمل ما كنت أقوله منذ لحظات

وهو واحد من األعضاء المؤسسين والذي سيتحدث عن بعض القضايا ! إيفانز من شركة ياهو

 .التي نحن بصددها

 

تدور القضايا التي نحن بصددها والتي تتعلق  .ة التالية لو تكرمتمهل لي أن آخذ الشريح : سكوت إيفانز.جيه

والذي يعتمد  ICANNبمجموعة سجالت العالمات التجارية حول النموذج الحالي لمنظمة 

ويعد هذا نموذج تسجيل إذ يبيعون بواسطته أسماء  .على نموذج عمل واحد قائم حتى اآلن

ويعد  .ء السجل في نظام قائم على النظام التعاقدينطاقات إلى عامة المستهلكين عن طريق أمنا

الذي أغلق وامتلك واستخدم لصالح أعمال قائمة نموذج أعمال مختلف  dot brandسجل 

ولهذا السبب،  .1999 ،1998في عام  ICANNتماًما عما رأيناه في هذه المنطقة منذ بدأت 

ت الخاص بمقدمي الطلبات تم تصميم نموذج اتفاق السجالت والموجود في كتيب اإلرشادا

إنه لم يتم تصميمه لنموذج حيث  .لسجل مفتوح حيث يبيع أسماء النطاقات إلى عامة المستهلكين

يتم امتالك كافة النطاقات في المستوى الثاني من قبل نفس الكيان الذي يستخدمه في تقوية 

 .أعمال أخرى والتي ال تتصل بأعمال النطاقات المباعة

نفسها قد قالت للصحافة ولمالكي العالمات التجارية أن  ICANNألهمية ألن وهذا أمر بالغ ا

أحد الحلول لهذا الكم الهائل من االحتيال والسطو اإللكتروني الذي يقع على مالكي العالمات 

التجارية ويؤثر عليهم وعلى المستهلكين إذ أنه من المهم أن ينشئ مالكي العالمات التجارية 

بها تحت عالماتهم التجارية الخاصة لمستهلكيهم وعليهم أن يكونوا قادرين  بيئات آمنة وموثوق

وإذا ما تم ذلك، سيتم محو بعض العناصر السيئة واإلجراءات .على السيطرة على هذه المنطقة

 .السيئة التي نراها تحدث في السجالت الموجودة في النموذج الحالي

تاج إلى مجموعة تدخل إلى هذا المعترك ونح .ولذلك فنحن نحتاج إلى اتفاق سجالت جديد

بالجلوس وإجراء حوار حول تلك  ICANNوتستخدم الفاعلية والكفاءة وتقديم يد العون إلى 

يحب فادي أن يقص علينا قصة استمعنا لها مرات عديدة منذ انضمامه لنا وهي تحكي  .القضايا

كشأن معظم المنازل  -رنيا عن أحد أصدقائه الذي كان يمتلك منزالً غالي الثمن في كاليفو
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ولم يسبق  .الموجودة هناك، وكان في المنزل أنبوب صغير جًدا خاص بالتسريب تحت المنزل

ومن ثم توجب عليهم في نهايات  .لهم أبًدا أن قاموا بإصالح هذا التسرب الصغير في المنزل

تسريب الصغير المطاف القيام بإصالحات هائلة في المبنى ككل نظًرا إلهمالهم في عالج ال

 .الذي كان موجوًدا في األنبوب تحت المنزل

ونحن نرى أن هذا التغير في السوق والتغير المتصل بالمكان الذي نجلس فيه داخل المبنى هو 

فما نريد القيام به من خالل مجموعة تسجيل  .وقد قمنا بتعريف ذلك الترسيب .ذلك التسريب

على العمل معنا واستخدام آلية القمع للتعامل مع غالبية القدرة  ICANNالعالمات هو أن نقدم إلى 

القضايا التي تواجه مثل هذه السجالت التي تدور حول نفس الفكر داخل أحد نماذج األعمال 

  .التجارية بهدف سد هذا التسريب وتقديم الخبرة حتى يكون ذلك العمل أكثر كفاءة وفاعلية

اصة بمجموعة سجل المساهمين قائمة على الحجم ونحن معنيون أيًضا بأن تكون القواعد الخ

ولن تكون مجموعات سجالت  .وذلك يوضح كيف يتم اإلدالء باألصوات .كما هي مرتبة حالًيا

العالمات التجارية قادرة على امتالك مجلد بأسماء من شأنها أن تعطي معنى لالحتفاظ بالقضايا 

والتي سيتم مناقشتها بهذا المستوى من الوهمية على قمة األمور المتعلقة بإحدى المنظمات 

وهذا أحد  .وسوف تسقط دائًما في الهاوية .الجدية ألنها نموذج مختلف من األعمال التجارية

وهذا أحد المخاوف المتعلقة باألعمال التجارية حيث أنها بطاقة  .األمور التي نكون معنيين بها

وهذا سبيل آخر لتأمين  .تشغيلها بالفعلللتبعية يتم وضعها على األعمال التجارية التي يتم 

  .عالمة تجارية راسخة وثقة وبيئة آمنة لعمالئنا

 GNSOوأخبرنا في  GACكما أنني متأكد بأنه تم إخبار  –وقد أخبرنا  .يتغير TLDوعالم 

وتم االتفاق عليها في نهاية المطاف في عام  2008/2009أن التحسينات التي تمت في موسم 

حيز التنفيذ مع وجود فكرة مفادها أن الكيانات التي تقوم بتشكيل ذاتها قد قد وضعت  2011

 .تتشكل وفق نوع من الطرق الكلية والعضوية –ومن ثم فإنها قد تعتبر  .تقوم بالتعريف بنفسها

 .وبمجرد أن يقوموا بذلك، فإنه يمكن عندئذ وضعهم داخل النظام

ري، فإننا نعتقد أن هذه الفرصة الرئيسية يتغير حسب نمط العمل التجا TLDوحيث أن عالم 

ونحن نعتقد أنها فرصة ممتازة للقيام  .الثابتة لوضع تلك الفرضية وذلك الوعد موضع االختبار

حسًنا ما هي القضايا المتعلقة باتفاقية التسجيل الموجودة  .الشريحة التالية، من فضلك. بهذا

 حالًيا في دليل مقدم الطلب؟
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فاقية العديد من االلتزامات الخاصة بوسائل حماية المسجلين التي ال تكون ذات حسًنا، توجد باالت

لذلك فهناك العديد من القضايا ليست  .صلة بها حيث إن مالك السجل هو المسجل الوحيد

  .ضرورية لهذا النموذج من األعمال التجارية، ويوجد هناك التزامات

ألعمال التجارية وهي التي تم إدراجها في هذا ثمة أمر يجب عليك إدراكه في العديد من هذه ا

فلديها  .المنتدى، وبعضها ممارسات تتعلق باألعمال التجارية التي تستمر منذ مئات السنين

وجب المضي قدًما في الحصول من هاتين  –وهكذا  .إدارات للمشتريات وإدارات للعقود

مون، فإنه سيكون من الصعوبة بمكان وكما تعل .اإلدارتين على الموافقة الخاصة بهذه االتفاقية

مناقشة حول ذلك عندما نستطيع الجلوس في حجرة  600-3عمل ما بين  ICANNعلى 

واآلن، فإنه  .من القضايا بطريقة فعالة% 80-75والتحدث حول ذلك وربما التعامل مع ما بين 

ناقشات حيث سيكون هناك فروًقا دقيقة وبعض الم% 20سيكون هناك تتغيير دائم بنسبة 

بيد أننا نعتقد أن القالب الذي يولي قدًرا من الرعايا لبعض من هذه القضايا سيكون أمر  .الفردية

 .جيد الستبعاد بعض التأخر في الوقت

فإذا قررت  .ال يكون الفشل في الحماية ذو صلة إن لم يكن هناك ضحايا بسبب الفشل

dot Yahoo! -  فإننا سوف نتخذ  –إغالق جزء من أعمالها التجارية  -على سبيل المثال

، وسيكون هذا اختيار العمل !Yahooقراًرا بأننا ال نرغب في الحصول على تمويل من 

سوف نتعامل مع الفشل أو أي شيء يحدث ويتصل بعميلنا بناًء على الطرق  .الخاص بنا

 –ننتزع عمالً تجارًيا منزلًيا  نحن ال .سيكون ذلك هو أحد الخيارات التي نتخذها .الخاصة بنا

فنحن مالكو كافة  .dot comعن طريق إغالق  – dot comكما قد تقوم أنت بذلك في 

 .هو االختيار –نتيجة لذلك  –لذا، فإن الضرر الوحيد الذي سيلحق بنا  .نطاقات المستوى الثاني

يتوجب علينا أما عن الضرر الذي قد نواجهه وخاص بالسمعة هي ذلك الضرر الذي ربما 

كما تعلم  –فعمليات المد والجزر ترتبط بالتجارة  –كما يقوم بذلك أي عمل تجاري  –مواجهته 

 .وبالقرارات بناًء على األسواق ذات الصلة في ذلك الوقت –

المفتوح قد يكون آثار له هائلة على  TLDفمراجعات االلتزام المفوض بها في سجل 

ومن  .ذي تقع فيه العالمة التجارية والمقرات الخاصة بهابناًء على المكان ال -الخصوصية 

الممكن أن يسبب حساسية مفرطة إزاء الكيانات المؤسسية التي ترغب في التأكد من امتثالها 

ونحن نحتاج ألن نكون منتبهين  .لقوانين التشريع القضائي لهذا التشريع القضائي بالذات

  .وحساسين إزاء ذلك

 .فضلكالشريحة التالية، من 
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ووفق ما هو  –فقوانين مجموعة أصحاب المصلحة هي قوانين مجموعة أصحاب المصلحة 

 .فإن جميع التصميمات مرجحة بناًء على تسجيالت المستوى الثاني الخاصة بك –مصمم حالًيا 

سيكون لها عدد قليل جًدا من نطاقات المستوى  – dot brandsإن لم يكن جميع  -فالغالبية 

لم يعد ذا صلة بهذه  dot comفنموذج السجل  .النموذج الخاص باألعمال التجاريةالثاني لذلك 

وهذه السجالت تحتاج ألن يكون لها صوت في  .وهذا يحتاج إلى تصديق .السجالت الجديدة

  .النظام

 .الشريحة التالية، من فضلك

المبتكرة هي أن أعتقد أن إحدى األفكار  .أعتقد أن جميعنا يعرف هذا .لذا فإن العالم يتغير

ICANN  قد أنشئت لتقدم إلى العالم بيئة ومناظر طبيعية تتغير عبر اإلنترنت، تكون إحداها

  .مليئة بالمنافسة ونماذج األعمال التجارية المختلفة والجديدة واألفكار المبتكرة

فسيكون هناك حاج ة  ،1900الجديدة التي يصل عددها إلى  gTLDsلذا فإن تمثيل عمود 

جديد تحتاج لتوضع حيز التنفيذ بغية التعامل مع تغيرات محددة تحدث  GNSOد بنية لوجو

ومع أن ثلث  .ونحن في حاجة لنستعد لذلك .في البيئة بناًء على التجربة التي نشرع فيها

كانت جزًءا من هذا المزيج، فإن النموذج القديم سيتم الطعن عليه  TLDsالعالمات التجارية 

ونحتاج إلظهار روحنا االبتكارية إلى  .حن في حاجة لنكون قادرين على ذلكون .ويلزم تغييره

المجموعات المسموح لها بمثل هذا من أجل تشكيل وإدخال وإحضار صوت جديد ومتنوع 

  .للمستهلكين حول هذا الجدول

وسيتم تشغيل العديد من سجالت  .فمنحنى التعلم لسجالت الدعم هي من األمور التي تحدث

ولكن ستكون عالقة تعاقدية مختلفة أكثر  .ت التجارية عن طريق النماذج الموجودة حالًياالعالما

مما نجد اليوم في هذا النموذج، ألنها سوف تخدم العمالء أكثر من تزويدهم بشكل فعلي 

بالخدمات الخاصة بالمستهلك، والتي تعتبر أكثر من عالقة عمل تجاري بعمل تجاري آخر 

)B2B.( ومن كل هذا فإننا نرى أن  .لمثير لالنتباه بشكل فعال أن نرى تأثير ذلكوسيكون من ا

هناك حاجة إلجراء تغييرات هيكلية من أجل االعتراف بأصحاب المصلحة الجدد في 

ICANN باتخاذ  –كما نعتقد  –وبما أننا هنا، فإننا نقوم  –لكن هذا  .وهذا األمر يتسغرق وقًتا

الجديد والشجاع من البنية وإغراء األصوات الجديدة للدخول في  الخطوات األولى لمتابعة العالم

 .الشريحة التالية، من فضلك .معترك النقاش
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وآمل أال أكون قد تحدثت  .لذا شكًرا جزيالً لكم على استقطاعكم الوقت من أجل االستماع إلينا

من جهد أو من  بسرعة كبيرة جًدا أو أن لهجتي الجنوبية لم تكن محل شك حول ما حاولتم بذله

ولكننا  .جانب فيليب، وذلك نظًرا ألن العديد منكم هنا ليسوا متحدثين أصليين باللغة اإلنجليزية

نقدر الوقت بشكل جيد، ونطلب منكم اآلن توجيه أية أسئلة تكون لديكم حول العرض التقديمي 

 .الخاص بنا في هذا اليوم

 

كان ذلك مثيًرا جًدا لالنتباه وأعتقد أنه  .ذا العرض التقديميشكًرا جزيالً لكل منكما على ه : الرئيس درايدن

أعطانا غذاًء جيًدا حول الفكر بخصوص بعض التغيرات التي طرأت وماذا يعني سجل العالمة 

 .لذا فأنا أرى سويسرا، فلتتفضل .التجارية في الحقيقة أكثر من أنواع السجالت األخرى

 

إنه يذكرني  .إنه مضحك .شكركم على هذا العرض التقديمي المثيروأ .شكًرا لك، سيادة الرئيس : سويسرا

حيث  – 2010و 2009ويرجع تاريخها إلى عامي  GACببعض المناقشات التي عقدناها في 

فقد طلبنا من مجلس اإلدارة أو قدمنا لمجلس  –تستطيعون قراءة البيانات في سيول ونيروبي 

لذا يجب علينا أن نقول أن  .الجديدة gTLDsفئات اإلدارة المشورة الكتشاف وتتبع الفرق بين 

 GACوأفراد مثل بيرتراند دي ال تشابيل عندما كان ال يزال أحد ممثلي  .هذا األمر مضحك جًدا

العامة ومجموعة العمل المشتركة  TLDو TLDوسحبت أوراق وفئات مثل العالمات التجارية 

ألغلبية في المجتمع أنه يوجد حجم واحد ومن ثم قررت ا .في المجتمع للتعامل مع هذا األمر

 .وربما لم يكونوا مخطئين .يناسب جميع الحلول وقد يمثل أعلى فرصة للتحرك بأسرع ما يمكن

ولكنني أعتقد اآلن أن لدينا قطًعا فئات مختلفة مع استخدامات مختلفة وأننا في حاجة آلليات مناسبة 

أننا جميًعا  -فيما يتصل بالمادة  -لذا أنا أعتقد  .لنسمح بالفعل لألغراض التي كانت مطلوبة منها

 .شكًرا .ويجب علينا اآلن أن نجد أفضل الحلول لهذا الموقف .موافقون

 

أعتقد أنه كان من المثير في التدريب الخاص بالتوعية  .مجرد رد قصير .شكًرا لكم على هذا : فيليب شيبارد

لماضية دعوة جميع األفراد لدرجة أننا شعرنا الذي كنت أقوم به على مدار األسابيع القليلة ا

ولعل أحد الردود التي  .باحتمال انضمام أحد األعضاء والتنوع الحقيقي في هذا األمر المثير

أو مدينة  TLDتلقيناها في وقت مبكر كان عما قمنا بتصنيفه في الماضي مثل النوع الجغرافي 

TLD. الضرورة مؤهلة لنفس النوع من القيم وفي هذه الحالة، فإن مقاطعة زيورخ ستكون ب



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 12 صفحة

 

وفي الواقع، فإن بعض المنظمات األخرى التي عبرت  .التي قامت بإعدادها الشركات التجارية

  .مؤخًرا عن مصالحها تضم المذيعين في هيئة اإلذاعة البريطانية بالمملكة المتحدة

هو من  TLDsويب أعني أنني أعتقد أنك على صواب تماًما عندما تقول أن تب –لذا فنحن

لكننا نعتقد أن التبويب الذي نقوم به هو أحد األمور التي ترتكز .المسائل التي يصعب القيام بها

 .وربما يكون هذا هو أبسطها .على القيم

 

هذه التي  dotبأن العديد من عالمات  –كما تعلمون  –وربما يمكنني القول  .أوافق على ذلك : سكوت إيفانز.جيه

يجب أن تتذكروا  –جديدة من الجناح ج ال يقومون بمتابعة هذه القضاْيا عن كثب  قدمت أصواًتا

ال يقوم  .معذرة الستخدامي مصطلًحا أمريكًيا –أعني المديرين التنفيذيين  –فماذا لديهم  .ذلك

فقد اعتمدوا على أولئك الذين  .المديرون التنفيذيون في العديد من الشركات بمتابعة هذه القضايا

فإننا نحتاج ألن نتأكد بأن لدينا حق التصويت على هذه  -واآلن .ا االجتماعات للقيام بذلكحضرو

العملية، وذلك عندما يطلبون منا بشكل واضح أن نقوم بالمشاركة وتقديم كافة األموال إلنشاء 

وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن تشكيل الذات الخاص بنا يتم عن طريق تحديد الهوية  .4.0شبكة ويب 

أي أننا سنحاول تقديم المساعدة إلغراء أصوات جديدة كي نتمكن من العمل بفعالية  .والمساعدة

لنا  .في التعرف على القضايا وحلها بطرق فعالة ومناسبة للمجتمع الخاص بنا ICANNمع 

 .جميًعا، والسيما مجتمعنا والمستهلكين التابعين لنا

 

 .حدة ثم هولندامعنا المملكة المت .شكًرا : الرئيس درايدن

 

 .أجل، شكًرا لك سيادة الرئيس : المملكة المتحدة

يجب علي أن أبحث عن  .ج-الجناح .فمع أنني متحدث أصلي، فأنا أتعلم كل يوم شيًئا جديًدا

 هل هذا مصطلح من أمريكا الجنوبية؟ .لم يسبق لي أن صادفته .ماهية هذا الشيء

 .حسًنا



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 13 صفحة

 

ويصل  ICANNفي جدول األعمال الخاص بالتدويل لدى أردت فقط أن أقوم بنوع من التفكير 

 .، وسيقوم فادي بتقديم جدول أعمال جيد خاص بالتدويل140حالًيا إلى  GACعدد أعضاء 

فبادئ ذي بدء، سأكون مهتًما بمعرفة عدد األعضاء  .وأتعجب أن العالمات يمكنها تقديم ذلك

أمريكا الشمالية وما إذا كانت التوعية  الذين لديك من غير األوروبيين والذين ال ينتمون إلى

 .الخاصة بك تمتد إلى العالم النامي

وبشكل خاص، فإن هناك ثمة إجراء يتخذ تحسًبا للمزيد من الجوالت حيث نرى الكثير من 

الشركات من الدول النامية تنتهز فرصة نطاقات المستوى األعلى الجديدة لتقديم مساهماتها 

وكنت مهتًما بأن أسمع ذلك كأحد أنواع أهداف المهمة  .لرقمي العالميومشاركتها في االقتصاد ا

 .الخاصة بك

ربما من خالل جمعيتكم أو  -فكيف ترون هذه العالمات  .لذا فإن هذا في الحقيقة هو سؤالي

 ICANNوهي تساهم في تدويل  -دائرتكم االنتخابية أو التي تم تشكيلها في نهاية المطاف 

 ص باسم النطاق؟وتطوير النظام الخا

 .شكًرا

 

يكمن في أن  –بطبيعة الحال  –أحدها  .أعتقد أن هناك إجابتين .شكًرا لك يا مارك على ذلك : فيليب شيبارد

ولكن ذلك كان يمثل  .التوعية التي نقوم بها محدودة نحو أولئك الذين يعتبرون مقدمين للطلبات

 .الثلث وكان هناك الكثير من األشياء المتنوعة

كاتب الرئيسية ربما تكون هي الغالبية من تلك الجهود التي يقوم بها أفراد أوروبيون أو من فالم

 .أمريكا الشمالية الذين يعتمدون على طبيعة من هم على وشك التقدم بطلبات

اهتمام بهذه الدولة  –وفي واقع األمر  –وبالطبع، فإن التوعية الخاصة بنا عالمية، ولدينا بالفعل 

من العالمات الموجودة في أمريكا الشمالية أو أوروبا،  –في واقع األمر  –يعد وبالصين، و

والتي قامت بتقديم طلبات الحصول على أسمائها والعالمة الخاصة بها كاسم نطاق مدول 

IDN.  إدراجها –نتيجة لذلك  –وتم أيًضا. 

بغض  –ذه المنظمات هي أن الطبيعة الحقيقية لبعض ه –بطبيعة الحال  –لكن اإلجابة الثانية 

 .فهي موجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم .هي عالمات عالمية -النظر عن مقرها الرئيسي 

لذا فإن التنوع يكمن حالًيا في صلب  .فهم مواطنون متعددي الجنسيات يقومون بالتداول عالمًيا



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 14 صفحة

 

ات التي يقدمونها ، وبالتالي تكون مجموعة القيم واالبتكارDNAاإلشراف على مراقبة األقسام 

 .وأي شيء آخر في صميم إشرافهم في اإلشراف على مراقبة األقسام الخاصة بهم

والذي يعتبر في بعض الحاالت مركًزا رئيسًيا  –لذا فإن األصل في التقدم بطلب إلى هذا الكيان 

هو أمر غير ذي صلة  –وفي بعض الحاالت شركة خاصة تم إنشاؤها بغرض تلقي الطلبات 

 .إنها قيم المنظمات التي ننضم إليها والتي تعتبر عالمية ومتنوعة .ما إلى حد

 

لذا  .وأود يا مارك أن أكرر وأذكر أن العالم اليوم هو عالم اإلنترنت وأحد خطواته هي التوطين : سكوت إيفانز.جيه

 .لكفإن جميع الشركات الكبرى تفكر في ذاتها باعتبارها جزًءا من السوق المحلي، وهي تقوم بذ

وبذلك، فإن الطبيعة الكبرى التي تحدث بها فيليب تعد محاولة بغية الوصول إلى األسواق 

 .المحلية واجتذابها

فنحن نقوم  .البرازيل! المكسيك !Yahoo محلي !Yahooنحن  .اليابان !Yahooأعني أننا 

بنية تحتية تعد لدينا أيًضا  .ولكن أيًضا الطبيعة الحقيقية للعالمات .بالترجمة، لذا ها هي ذي

نحن نمتلك الجمعية الدولية للعالمات التجارية والتي تعتبر منظمة كبرى  .دولية بشكل حقيقي

عالمة تجارية من كافة أنحاء العالم وسوف نستخدم  5600للعالمات التجارية وتضم أكثر من 

ين وتشجيعهم هذه الشبكة من أجل الوصول إلى هذه العالمة وتقديمها إلى مقدمي الطلبات الحالي

 .على استخدام هذه اآلليات في تطبيقها في الجوالت األخرى وأن يكون لهذه الجمعية صوت

التي تم تدويلها  APACوفي كل أرجاء قارة آسيا ومجموعات  FIPTو IPTAلدينا عالمات 

 .وسوف نقوم بالتواصل من خالل ذلك ونستخدم تلك اآلليات في تقديم هذا .بالفعل

نا نمتلك هذا الصوت في هذا البناء قيد التشغيل وسيحظى بتشجيع كبير في مكان لكننا نعتقد أن

مناسب لتلك األصوات من أجل التشجيع بشكل واسع النطاق من قبل تلك األصوات بغية 

 .االنخراط واالنضمام وإنشاء واإلقبال على عالم جديد ومختلف من التجارة اإللكترونية

 

 .شكًرا : الرئيس درايدن

 .هولندا ومن ثم الواليات المتحدةمعنا 



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 15 صفحة

 

 

فمن المثير أيًضا أن أرى مجموعة جديدة وهي  .وأقدم أيًضا شكري للحضور .شكًرا لك هيذر : هولندا

 .المتحدث الرسمي لهذه المجموعة الجديدة –وأن يكون لديها أيًضا متحدث رسمي  .تتشكل

في  –عنية بالسياسة العامة، وننظر واعتذاري لقيامي بتوجيه النقد، لكنني أعتقد أننا منظمة م

بل ربما ما  –وما سأفشل في النظر إليه  .إلى السياسة العامة والمصلحة العامة –واقع األمر 

يكمن في أهداف  –ودعونا نقل ذلك  –هو بشكل عام  –تستطيعون شرحه بطريقة أفضل 

اختيار المستخدم في  TLDsالجديد، فما فشلت فيه هو رؤية مساهمة العالمة  gTLDبرنامج 

ولكن ما أفشل في  .فما أراه هو وصول العمالء .فما أراه عبارة عن ابتكار .الخاص بالمنافسة

التي تم تنظيمها عملًيا كي تساهم في واقع  TLDرؤيته هو الوصول إلى أسماء العمالء في بنية 

 .األمر في توسيع مساحة االسم للوصول إلى األسماء

 .شكًرا

 

ودعونا نقل بأن أحد األمور التي تقدمها للعديد من المستخدمين في الصناعة المصرفية أو  : زسكوت إيفان.جيه

صناعة التأمين هي اإلحساس بالثقة وأن مستوى الثقة في السلع الترفيهية التي ستعتبر بالنسبة 

 .لك مصدًرا وتقوم باستعادتها من خالل التحكم الفعلي في المصدر

وحيث أنك تتحكم في  .الم جديد ومختلف من الثقة غير موجود هناكلذا فإنك ستقوم بإعطاء ع

، dot HSBCأو  dot Suisse Bankذلك العالم، فإنه يمكنك أن تقول عند االنتقال إلى 

واليوم، فنحن ال نمتلك نفس النوع من  .تحصل بالضبط على ما تريد –كما تعرف  –فأنت 

 .اماألمن الموجود بسبب البنية الخاصة بهذا النظ

وقد تتم عملية لتصعيد المعلومات وتقوم لمدة  HSBC dotفقد تنتقل إلى شيء يخص 

عن  .ساعة باالحتيال على كل األفراد والحصول على تفاصيل الحسابات الخاصة بهم 24

طريق هذه النماذج الجديدة والتي قدمتها أنت من خالل الجدول، وأعتقد أن هذا أمر جيد جًدا 

لعرض األشياء   Al houseلك الموجودة في صناعات محددة داخلمن أجل المنافسة وت

الخاصة بها على المستهلكين والتنافس فيما بينها بشكل بناء حيث تزداد أهمية القسم الخاص 

 على متداولة تكن لم التي للقطاعات بالنسبة حتى مضى وقت أي من أكثر بالتجارة اإللكترونية 

 مضت عاًما 15 أو 10 منذ اإلنترنت



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 16 صفحة

 

 .شكًرا : الرئيس درايدن

 .معنا الواليات المتحدة، ثم لبنان

 

وشكًرا لضيوفنا على إعطائهم هذه النظرة العامة المثيرة لالنتباه إلى  .شكًرا لك، سيادة الرئيس : الواليات المتحدة األمريكية

 .حد كبير

اسب أن تنظر إلى قد يكون من الغباء تماًما أو من غير المن .اعتذر مقدًما –لدي سؤال مفاده 

كمجموعة  –ولكني فقط أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كنتم  .األمر على أنه عمل تجاري سري

قد قمتم بتطوير قالب التفاقية تسجيل تمت مراجعتها لدرجة أنكم قادرين على تنفيذها  –

 ا؟وإذا كان األمر كذلك، فهل ترغب في تقاسم ذلك، فقط أخبرن وترغبون في التوقيع عليها؟

 

هذا سؤال وجيه، وبطبيعة الحال فإننا كمجموعة خاصة باألعمال يكمن عملها في األعمال  : فيليب شيبارد

 .الخاصة بتقديم الحلول، فإن اإلجابة تكون نعم

منذ اللحظة التي قمنا فيها بإرسال التعليق على جولة التعليق  –أعني أنني بدأت  –لقد بدأنا 

لتي تمت مراجعتها بالقول بأننا نعتقد أن قالًبا على هذا النحو يكون العام حول اتفاقية التسجيل ا

فكرة جيدة، وقد شعرنا بأننا ندين بالفضل لبداية العمل المتعلق بذلك لكي نكون قادرين على 

 .إنتاج شيء عملي ولذلك عرفنا أن ما نطلبه شيء ممكن

ا األسبوع وسيكون التصديق إننا نجتمع كمجموعة في وقت الحق في هذ .هذا هو العمل الدائر

على االتفاقية الخاصة بالجماعة حول بعض النقاط المتعلقة بها جزًءا من الهدف الخاص بذلك 

تقاسمها عبر العالم بشكل  –في واقع األمر  –وبمجرد أن تتم دراستها، فإنها تنوي  .االجتماع

 .واسع

 .لذا فإن اإلجابة على سؤالك الثاني هي نعم، ولكن ليس بعد

 



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 17 صفحة

 

لذا فقد تكون هناك أصوات تحتاج ألن تسمع  .والسبب في ذلك هو أننا ما زلنا نقوم بالتوعية : سكوت إيفانز.جيه

 –إذا صح التعبير  –لذا فإن هذا االجتماع هو نوع من بداية من المد  .حول بعض هذه القضايا

ول على أصوات حيث قمنا بتعريف القضايا، وبدأنا العمل، ولكننا نأمل في أن نستطيع الحص

متباينة من جميع أنحاء العالم والتي تقدمت بطلبات من أجل الحضور وتقديم التصورات، لذلك 

 .فإننا عندما نرجع لشيء ما، فإننا نعود لجزء من صلب العمل

 

 .شكًرا  :الرئيس درايدن

 .لبنان، تفضل

 

 .شكًرا لكم مرة أخرى : لبنان

وما عالقة هذا بكل ما يجري في  تع بها هذه الجمعية؟ما هو تقييمكم للسلطة التي يمكن أن تتم

 السوق؟

 

 .شكًرا لكم على هذا .هذا السؤال صعب جًدا : فيليب شيبارد

أعتقد أنها أقل من حيث القوة مقارنة بقدرتنا على التعبير عن االهتمام المشترك الذي قد يكون 

وقت واحد وهذا ما نريده  لذلك فإن هناك بعض األمور التي سنصرح بها في .لدينا كجمعية

هذا ما نريده بالنسبة للعالقة التي تربط بيننا وبين  .بالنسبة للعالم، أي العرض الذي نقدمه للعالم

ICANN بينما نحن نقوم بتوجيه األسئلة عن ذلك. 

فيما يتعلق بعدد  ICANNلذا نأمل أن ينظر بالتأكيد إلى هذه المصلحة المشتركة من قبل 

وكما رأيتم في السابق في هذا العرض  .ستكون تلك المصلحة ذات صلة بهماألفراد الذين 

 .TLDالتقديمي، فإن األسواق المحتملة الخاصة بنا تمثل ثلث طلبات 

وكمعلومات خاصة بالمجموعة، فإنني  .ICANNلذا فإنه من المحتمل أن تكون ذات أهمية لـ 

بخصوص ذلك، ولكنني أعتقد أنه ربما  أعتقد أنه ربما حان الوقت للتعليق على أي أمر إضافي

 .يتعلق بالمكان الذي نتجه إليه



 AR مع مجموعة سجالت العالمات التجارية GACاجتماع  –بكين 

 

 19 من 18 صفحة

 

 .شكًرا : الرئيس درايدن

 .ممثل هولندا

 

فقط بقول  –لقد قلتم أنه كان لديكم نوع من تجميد المواعيد أو أنكم قمتم  .مجرد سؤال سريع : ممثل هولندا

موعد  -إًذا  –فهل هناك  .بكمالعالمات الجديدة المسجلة بالفعل، في إحدى األوراق الخاصة 

 محدد يكون فيه الموعد المجمد ثابًتا في مكان ما أو هل هو شيء يتم تسجيله؟

 .شكًرا

 

وحتى تاريخه، فإن هذا االحتمال قائم  .ال، أعتقد أن ما قمنا به معروف لمن سيصبحون أعضاء : فيليب شيبارد

 .ي هذه الجولة األولىف ICANNمن قبل أولئك الذين يقوم بتقديم الطلبات إلى 

إن الطموح الخاص بهذه المنظمة هي التواجد على المدى الطويل، وبالتالي سيكون هناك مجموعة 

في المستقبل والتي ستؤهلهم جميًعا لكي يصبحوا  ICANNمن االحتماالت الجديدة في جوالت 

عون ولكي يستطي .وسوف نكون منفتحين على األعضاء لإلنضمام في أي مرحلة .أعضاء

 .اإلنضمام أثناء تقديمهم للطلبات، فإنه يمكنهم ضم أولئك المفوضون بأسماء النطاقات

وطالما أنهم ال زالوا مؤهلين للمعايير التي سوف نتفق  .مثلهم كأي جمعية موجودة في الواقع

 .على اعتبارها ذات صلة بالمجموعة

 

 .شكًرا لكم على هذا : الرئيس درايدن

طلبات إضافية للتحدث، لذا فأنا سوف أوجه لكل منكما خالص شكري عند لذا فأنا ال أري أية 

وأقول مرة أخرى أنها كانت عروض تقديمية مثيرة لالنتباه بشكل كبير حيث  .هذه المرحلة

 .أعتقد أنها أعطت كل منا معلومات ثقافية عن هذه الفئة الخاصة بتسجيل العالمات
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جلسة أخرى اآلن تتعلق بإنفاذ القانون حضورًيا  لدينا .، يرجى عدم الحركةGACبالنسبة لـ 

لذا سنقوم فقط بالحصول  .لمناقشات المراجعات ذات الصلة باتفاقيات اعتماد أمناء السجالت

 .على تسوية لذلك، ولكن يرجى عدم الحركة

 .شكًرا


