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 .سنعقد اآلن جلسة مجتمعية حول موضوع األسماء الجغرافية .لنبدأ جلستنا .صباح الخير جميعاً  : الرئيسة درايدن

مجموعة عمل تنظر في المسائل المستقبلية المرتبطة  GACمنحكم بعض السياق، لدينا في ل

وتنظر إحداها في  .وثمة عدة مجموعات فرعية ضمن مجموعة العمل تلك .gTLDsبـ

 .موضوع األسماء الجغرافية

في صباح اليوم، سننتهز هذه الفرصة حتى تتفاعل تلك المجموعة الفرعية مع المجتمع حول 

ولدينا متحدثة من المجموعة الفرعية، أولغا كافالي من األرجنتين، والتي  .الموضوع هذا

 .ستترأس هذه الجلسة صباح اليوم

وكما فهمت، ثمة بعض الوثائق ترتبط بهذه الجلسة تم توفيرها أو نشرها بما أنه تفاعل مع 

 .لذا نرجو أن تكون متوفرة أمامكم لدعم هذا الحوار .المجتمع

 .تفضلي رجاءً  .هذا، أعطي الكلمة ألولغاوب .حسًنا

 

  .صباح الخير جميًعا .شكراً لك سيدتي الرئيسة    :أولغا كافالي

الحاضرين وكذلك لجميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون في هذه  GACشكراً لزمالئنا من 

  .إننا ممتنون لهذا .الجلسة

رة ولكن الوقت داهمنا في ذلك االجتماع أحد أهداف هذه الجلسة التي أردنا القيام به في سنغافو

 .هو أننا سنرحب بالتعليقات من المجتمع حول وثيقة معلومات الخلفية التي سأقدمها اآلن

أعتقد أنها منشورة عبر اإلنترنت، ولكني ال أعرف إن كانت على الويكي الخاص بنا أو متوفرة 

 .بالرابط إذا لم يكن متوفراً لديكميمكننا تزويدكم . حسًنا أهي كذلك؟ .عبر اإلنترنت للعامة

لقد قمنا بتغييرها عدة مرات بشكل رئيسي بناًء على التعليقات المستلمة من  .الوثيقة قيد التطوير

 .سنرحب اليوم بالتعليقات من المجتمع حول األفكار التي تضمها الوثيقة .GACالزمالء من 

رحب بالتعليقات حول تلك النقاط وسأ .وفي آخر شريحة، سأطرح بعض األسئلة على المجتمع

 .من المهم أن نحددها للمضي قدماً  --المحددة التي
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  .لذا سأبدأ

 .الشريحة األولى من فضلك

أود أن أوضح محتويات  .بشكل عام، أود اطالعكم على العمل الذي تقوم به مجموعة العمل

ولكن  .سنقدمها في سنغافورةما حدث مع هذه الوثيقة أننا كنا  .النسخة الجديدة من مسودة الوثيقة

 .ما بين اجتماع سنغافورة وهذا االجتماع، وقع حدث مهم لهذا اإلصدار حول األسماء الجغرافية

وبالطبع،  . AMAZONالمتعلقة بـ GACحول مشورة  ICANNوهو قرار مجلس إدارة 

ر أيضاً ولكن ذلك القرا .فإن صلة هذا القرار هو مهم للدول التي كانت مهتمة في حدوث ذلك

للحصول على مشورة من  ICANNكان مبنياً على بعض الوثائق التي طلبها مجلس إدارة 

ووجدنا فقرات ومفاهيم قّيمة مشمولة في تلك  .لقد راجعنا تلك المعلومات .مصدر خارجي

 .وقد شملنا بعضها في وثائقنا .اإللكتروني ICANNالوثيقة المتوفرة عبر اإلنترنت على موقع 

قيقة عدم تقديمها في اجتماع سنغافورة لم تكن سيئة ألننا حظينا بفرصة لتقديم وثيقة لذا فإن ح

 .جديدة، والتي أعتقد أنها معززة أكثر من سابقتها

في  GACألن هذا جزء من مشورة  .كما نود تحديد خطواتنا التالية .لذا سنرحب بتعليقاتكم

لرؤية ما إذا  ICANNاآلخرين ومع نود التفاعل مع أعضاء المجتمع  .بيان ديربان الرسمي

كان من الممكن إضافة تلك األفكار التي نتحرى عنها والتفكير حول حماية األسماء الجغرافية 

 .التالية إلى الوثائق التي سيتم النظر بها عندها gTLDفي جوالت 

  .الشريحة التالية من فضلك

الرسمي في  GACفي بيان كما قلت بشكل موجز قبل قليل، إلزام عملنا هذا هو مشمول 

 .فالغرض منها هي أن تكون مرجًعا لكم .لن أقرأها .وقمت بتضمين الفقرة هنا .ديربان

تم تضمين هذه الفقرة بعد مناقشات شاملة أجريناها ألن بعض الشركات طلبت استخدام بعض 

 وبعضها قيد .وتم سحب بعضها .جديدة gTLDsاألسماء الجغرافية الستخدامها على أنها 

لقد  .من مجلس اإلدارة --بعد GACالنقاش اآلن مع مقدمي الطلبات، وبعضها تلقت مشورة 

  .حولها GACاحترم مجلس اإلدارة مشورة 

الجديدة أثار بعض الشكوك  gTLDsولكننا الحظنا أن استخدام تلك األسماء الجغرافية في 

هذا ما ينص عليه بيان  .لة التاليةلذا وجدنا أنه ينبغي تعزيز هذه القوانين للجو .للدول والشركات

  .ديربان الرسمي، ولهذا السبب نعمل على تلك الوثيقة منذ ذلك الحين
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  .الشريحة التالية من فضلك

 .أعدت األرجنتين ورقة معلومات الخلفية ألول مرة، وهي تترأس مجموعة العمل الفرعية هذه

وقدمناها بشكل  .لقينا تعليقات عليهاثم تم تعميمها على الدول األعضاء في مجموعة العمل، وت

 .بأكملها، وقمنا بدمجها في الوثيقة GACثم تلقينا تعليقات من  .موجز في اجتماع سنغافورة

 ICANNواآلن، كما قلت سابقاً، قمنا بتضمين بعض المفاهيم التي استخدمها مجلس إدارة 

 . AMAZONالمتعلقة بـ GACالتخاذ قرار حول مشورة 

 .لية من فضلكالشريحة التا

 .يمكنكم رفع أيديكم فحسب، وسأشرح لكم .ال مشكلة بهذا .إذا كانت لديكم أية أسئلة، يمكنكم مقاطعتي

إنها هذه الوثيقة الموزعة على  .إنها ليست طويلة .وأعتقد أن لديكم نسخاً عنها --هذه الوثيقة

وثائق سابقة تتحدث عن تتعلق معلومات الخلفية ب .وتحتوي على معلومات الخلفية --طاوالتكم

 .وبعضها مشمول بشكل ما في دليل مقدم الطلب .حماية األسماء الجغرافية

وهنا قمنا بتضمين تحليل وثيقة  .الجديدة gTLDsثم تتحدث عن الفرق بين العالمات التجارية و

ثم من أجل  . AMAZONفيما يتعلق بـ ICANNمشورة الخبير التي طلبها مجلس إدارة 

الجديدة، اقترحنا بعض مسارات العمل،  gTLDsاستخدام األسماء الجغرافية في تجنب إساءة 

 .واإلجراءات على المستوى القومي واإلقليمي

وأود توجيه الشكر  .األمر الجديد في هذه الوثيقة هي أننا نفكر بوضع إرشادات ممارسات مثلى

 .الحوارات معهم أجرينا الكثير من .، وخاصة ديرك كريشونسكيBERLIN.إلى طاقم عمل 

اتصل بي  .أعتقد أني قلت هذا سابقاً، ولكني أود تكراره .وكان لديهم وثائق مثيرة لالهتمام

آنذاك ألنه عرف أن ثمة بلدة  GACعندما كنت ممثلة األرجنتين في  2007ديرك في عام 

ع أسماء لقد أراد تضمين جمي .وقد فاجأني ذلك كثيراً  .صغيرة اسمها برلين في شمال األرجنتين

جديد ناجح للغاية، وأعتقد أنهم قاموا بعمل رائع  gTLDولديهم اآلن  .برلين في مشروعهم

 .بالتحري بالسابق عن المدن أو األسماء األخرى التي قد تتضارب مع مشروعهم الخاص

  .وأعتقد أن هذا كان مثاالً جيداً 

الوثائق التي شاركني بها هي وإحدى األفكار التي جاءت من إحدى  .لذا قدموا لي بعض األفكار

وضع إرشادات ممارسات مثلى ينبغي على مقدمي الطلبات والدول وجميع المعنيين في تلك 

 .جديد  gTLDالعملية أن يأخذونها بعين االعتبار قبل تقديم طلب جديد لـ
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بصراحة، ال  --أنا .ثمة نص منقح مقترح لدليل مقدم الطلب. ثم جاء هذا من النسخة السابقة

عرف إن كان دليل مقدم الطلب سيظل كما هو، أم أننا سنضع وثائق أخرى ذات صلة لتحديد ن

ولكن في حال كونه مشابهاً لدليل مقدم الطلب هذا، فقد وضعنا  .gTLDsالجولة التالية من 

 .ثم سنرحب بتعليقاتكم حول كيفية المضي قدماً  .نصاً يعزز من النص السابق، وسأعرضه عليكم

 .الية من فضلكالشريحة الت

المتعلقة  GACحول مشورة  ICANNمجلس إدارة  --في تحليل الوثائق التي نظر بها

، وجدنا بعض الفقرات المثيرة لالهتمام حول ذلك النقاش حول العالمات  AMAZON.بـ

ولكن إن كنتم  .وجدنا بعض الفقرات التي أود التشديد عليها هنا .الجديدة gTLDsالتجارية و

يتوفر الرابط في مالحظة  .بهذا الموضوع، سأقترح عليكم مراجعة تلك الوثيقة مهتمين فعالً 

إنها وثيقة طويلة،  .ويمكنكم االطالع عليها هناك .في الوثيقة التي قمنا بإعدادها --التذييل في

 .ولكن يمكنكم مراجعتها بسهولة ألنها جيدة التنظيم الهيكلي

حق الملكية الفكرية، " .إحدى الفقرات .رة لالهتمامسأقرأها ألنها مثي --ما يقول بشكل أساسي

مثل أية ملكية، هو حق استثناء األطراف الثالثة، وفي هذه الحالة، حق استثناء األطراف الثالثة 

بما أنه ملزم  .غير المفوضة من نطاق الحماية التي يمنحها القانون إلى مالك حق الملكية الفكرية

ملكية الفكرية مطلقاً مالكه حق استغالل أو استخدام الموضوع ضد أطراف ثالثة، ال يمنح حق ال

 ".الذي يمتلك الحق به

  .ما يعنيه هذا هو أن العالمة التجارية ال تسمح باستخدامها ألغراض أخرى

  .والشريحة التالية، من فضلك

  .هذا النص مثير لالهتمام للغاية

يمنحه  .لموضوع غير الملموس المعنيال يمنح حق الملكية الفكرية مالكه الحق باستخدام ا"

الحق الملكية، الملكية الملزمة دائماً لألطراف الثالث غير المفوضة، ولكن ليس، إال في حالة 

 ".إساءة تفسير فكرة الملكية الفكرية، إمكانية استغالل الموضوع الذي يملكه تحت أية ظروف

أخرى مختلفة عن العالمة لقد حددت التنظيمات المحلية ظروف  .gTLDsهنا يأتي دور 

 .التجارية

 .الشريحة التالية من فضلك
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ينطبق األمر : "وفي النهاية، من الفقرة التي ظننا أنها مرتبطة للنظر بها، تنصل على ما يلي

ال يمكن للمالك نقض هذا الحق باستخدام العالمة، حتى  .نفسه بموجب قانون العالمة التجارية

ي التسجيل، أو حتى حق استخدام العالمة في أشكال معينة، مثل للمنتجات والخدمات المحددة ف

gTLD الجديد." 

كانت تلك المفاهيم مشابهة للغاية للمفاهيم التي استخدامها باالعتراض الذي قدمته األرجنتين 

في غرفة التجارة الدولية، والذي كان جزءاً من التحذير المبكر  PATAGONIA.ضد 

أخرى مثل تشيلي التي عملت معنا وبعض الدول التي أيدت  من دولتنا ودول GACومشورة 

أعتقد أن هذا النص يضفي المزيد من اليقين على موقفنا  .كان ثمة بعض الشكوك آنذاك .موقفنا

 .الذي استخدمناه للدفاع عن أسمائنا الجغرافية

 .الشريحة التالية من فضلك

 .س لدينا قوائملي هل ينبغي أن نجمع قوائم؟ .ثم هنالك مسألة القوائم

 --في اجتماع سنغافورة GACفي الوثيقة السابقة، إذا كنتم تذكرون، التي قدمتها إلى 

لتكوين مخزون من المواقع اإللكترونية ذات األسماء الجغرافية  --وبصراحة، كانت تلك فكرتي

بعض أعضاء والتعليقات التي تلقيتها من الزمالء و .أو اإلشارة المرجعية إلى األسماء الجغرافية

لم تكن مشمولة في  .المجتمع اآلخرين، لقد أخرجت ذلك المفهوم من الوثيقة في الوقت الراهن

لذا فإن فكرة مخزون الروابط أو المواقع اإللكترونية التي تشير إلى األسماء الجغرافية  .الوثيقة

لطلب، كانت القوائم المشمولة في دليل مقدم ا --ألن القوائم .ذات الصلة غير مشمولة بها

ولكن في الوقت نفسه، كانت مربكة إلى حد ما ألن مقدمي  .موضوعية من ناحية تلك القوائم

ثم كان علينا  .الطلبات اعتقدوا أن األسماء غير المشمولة في تلك القائمة هي متاحة للجميع

 .أكملهاثم أضفى ذلك شكوكاً معينة حول العملية ب .GACالمرور بعملية التحذير المبكر ومشورة 

كما  .لذا ينبغي اعتبار القوائم التي ستتضمنها الوثائق المستقبلية على أنها مرجع عام فحسب

جديد، حتى إذا لم  gTLDباالعتراض على تفويض  --تتناول الوثيقة حق الحكومات باالحتفاظ

 .يكن متضمناً في إحدى تلك القوائم

إننا مقتنعون  .جديد هو الحوار gTLDوما حاولنا تحديده كخطوة واضحة قبل أي طلب ألي 

تماماً أن إذا تم إجراء حوار مبكر بين مقدم الطلب والدولة، فسنحقق قصص نجاح أكثر مما 

ولكننا نعتقد أن  .ولكن ذلك لم يحدث لعدة أسباب غير مرتبطة بمراجعتنا الحالية .نفعل حالياً 
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ة أو إقليمية أو شبه إقليمية، هو الحوار المبكر واالتصال المبكر مع السلطات، سواء كانت قومي

 .الطريقة المناسبة للمضي قدماً والحد من الشكوك

لقد تم  .به ICANNكما تعزز الوثيقة من فكرة التواصل الذي يجب أن تقوم  ماذا غير ذلك؟

الجديدة هي  gTLDالتوعية في أمريكا الالتينية وإفريقيا، ولكن عملية  .تكرار هذا كثيراً 

ولم تكن الكثير من الدول على علم بهذه  .لم تكن العديد من الشركات على علم .منخفضة للغاية

بذل جهود خاصة بالتواصل  ICANNلذا نعتقد أن على  .ونشهد اآلن بعض العواقب .العملية

مع المناطق غير الموجودة في هذه العملية، حيث ال يفهمون بشكل جيد جميع تضمينات هذه 

  .الجديدة  gTLDsالجوالت الجديدة لـ

 .الشريحة التالية من فضلك

بالطبع، إننا نرحب بالتعليقات حولها  .هذه هي بعض اإلجراءات المحتملة التي تقترحها الوثيقة

 .وحول المفاهيم األخرى التي شرحتها للتو

، سترون بعض الدول، على سبيل المثال، ISO 3166-2وإحداها، إذا ذهبتم إلى قائمة 

ولكن ليس لدينا  .ألرجنتين وعاصمة البالد القومية في تلك القائمةإقليم من ا 23ستجدون 

، )تذكر مناطق(لدينا باتاغونيا وميسوباتاميا وتشيو  .رغم أنها لدينا في البالد .مناطق فرعية

إذا راجعتم  .ولكن بعض الدول لديها مناطق .ولكنها غير مذكورة في تلك القائمة .وهي عديدة

  .بر اإلنترنت، يمكنكم رؤية ذلكتلك القائمة المتوفرة ع

ومحاولة تعزيز  ISOولكن على المستوى القومي، يمكنكم الذهاب إلى السلطة المرتبطة مع 

  .ستستغرق بعض الوقت .هذه ليست عملية بسيطة .إننا نعمل على ذلك في األرجنتين .تلك القائمة

ستستغرق بعض  .ناجحة ليس ثمة ضمانة بأنها ستكون .وهذا تعليق قدمه زميلي من البيرو

 .ولكنها محاولة تستحق القيام بها .الوقت

يمكن اتخاذ بعض اإلجراءات على المستوى  .الذي ذكرته ICANNوكذلك التواصل حول 

أصبحت تمتلك مكاتب أكثر حول العالم،  ICANNعلينا التذكر اآلن أن  .القومي واإلقليمي

ينبغي أن يكون  --لذا ينبغي أن يكون هذا .ولديها طاقم عمل مكرس ويتحدث لغة تلك المنطقة

 .الشريحة التالية من فضلك .أسهل في الوقت الحالي

لنفكر بإرشادات الممارسات المثلى التي ينبغي أن يراجعها  .وهذه هي الفكرة الجديدة في الوثيقة

 .مقدمو الطلبات ويأخذونها بعين االعتبار، ثم اتباعها إذا أمكن
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والدوائر  GACاقتراحي هو أن يضعها  دات الممارسات المثلى هذه؟َمن ينبغي أن يضع إرشا

سيكون من المناسب القيام بهذا العمل مع أعضاء آخرين من المجتمع في مجموعة  .األخرى

ما الذي يجب أن  .الجديدة gTLDsجميع الدوائر، على سبيل المثال، للجوالت المستقبلية من 

أنه ينبغي على مقدمي الطلبات القيام بأبحاث  .رد فكرةهذه مج تشمله تلك اإلرشادات الجديدة؟

إذا كتبتم كلمة باتاغونيا  .وتحريات مسبقة حول المعاني المختلفة للسلسلة التي يتم تقديم طلب لها

في ويكيبيديا في غوغيل، أول ما سيظهر هو ويكيبيديا في المنطقة في جنوب أمريكا الجنوبية 

  .األمر ليس صعباً  .لذا ستجدوا كالهما .ثم الشركة

تعريف السبا في ويكيبيديا يذكر المدينة في بلجيكا على وجه التحديد،  .كذلك تحققت مع السبا

 .وكذلك مفهوم المكان الجميل حيث يذهب الناس لالسترخاء

  .ولكن كال األمرين يظهرا بأول بحث ألي بحث على غوغيل عن كلمة سبا

 .ثم، حتى إذا كانت بلغات مختلفة .بحث والتحري مسبقاً لذا ينبغي على مقدم الطلب القيان بال

ما إذا كانت أمازونيا  .أقصد أمازون --كان ذلك أحد مصادر الحيرة أو النقاشات حول باتاغون

  .إنه اسم نهر .يظل المفهوم هو نفسه .هذا ال يهم .أو أمازون أو أمازونيس

ال يسبق الطلب مع السلطات وفي حال وجود أي شكوك، يجب على مقدم الطلب إجراء اتص

على سبيل المثال، تتألف  .المعنية للدولة سواء كانت دولة أو مدينة أو منطقة أو منطقة فرعية

  .باتاغونيا من ستة أقاليم في جنوب األرجنتين

 .الشريحة التالية من فضلك

 أيضاً اتباع إرشادات الممارسات المثلى وتعزيز ICANNينبغي على  --األمور األخرى

 .قلت هذا مرات كثيرة، ولكنه أمر مهم .التواصل

يجب أن يكون ثمة عملية واضحة لكي تثير الحكومات مخاوفها عندما يتم استخدام أسماء 

وكذلك طريقة مستقبلية لكي  .الجديدة هذه gTLDsأقاليمها واألسماء الجغرافية في جوالت 

 .الذي تم تقديم طلب له  gTLDـتتوصل الحكومات ومقدمي الطلبات إلى إجماع فيما يتعلق ب

 .قدمه أيضاً زميلي من البيرو --وهذا تعليق قدمه --اعتناق المبادىء األساسية للقانون الدولي

 .وأعتقد أنه من المهم تضمينه في الوثائق

تضمين عملية تقييم مسبق أو مراجعة  .وهذا أيضاً مفهوم أخذته من وثائق أخرى من المجتمع

ولكن في بعض الحاالت، يمكن أن  .غريباً بالنسبة لبعض مقدمي الطلبات قد يبدو هذا .مسبقة
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 .أعرض عليكم هذه الفكرة وأرى ردود أفعالكم --أنا أوضح فحسب .يكون جزء من العملية

وبالطبع، ترغب بعض الشركات االحتفاظ بالفكرة سراً خاصاً بها  .تقييم مسبق ومراجعة مسبقة

 .ولكن يمكن تضمينه بشكل ما .ييم المسبق يخالف تلك الفكرةوأفهم أن التق .ألنها ذات قيمة

 .الشريحة التالية من فضلك

كان هذا اقتراح قدمه زميلنا من  .كان هذا النص متضمناً بالفعل في النسخة السابقة من الوثيقة

ال نعرف ما سيكون عليه  .بشكل عام GACواتفقت عليه مجموعة العمل بالكامل و .تشيلي

ولكن في حال كونه مشابهاً لدليل مقدم الطلب هذا، ثمة نص يعزز من  .لطلب الجديددليل مقدم ا

إنه يعزز من حقيقة أنه ينبغي مراعات  .النص السابق حيث ثمة إشارة إلى األسماء الجغرافية

 --لن أقول ما تشير إليه، ولكنه في .الجديدة  gTLDsالمتعلقة بـ 2007لعام  GACمبادىء 

لقد تم وضعها وإنهائها في اجتماع لشبونة  .، ستجدون الرابط إلى تلك الوثيقةفي مسودة الوثيقة

  .وكان بعضنا حاضراً هناك ذلك اليوم .2007في عام 

 .والشريحة التالية، من فضلك

في حالة : وكذلك ثمة نص تمت إضافته إلى جزء من دليل مقدم الطلب ينص على ما قلناه سابقاً 

مقدم الطلب التشاور مع الحكومات والسلطات العامة المعنية وجود أية شكوك، ينبغي على 

واالستفادة من تأييدهم بعدم االعتراض قبل تقديم الطلب من أجل الحيلولة من اية اعتراضات 

ألننا نعرف أن . محتملة والمواجهة المسبقة ألي غموض حول السلسل والمتطلبات المطبقة

لطلب، حيث يستثمرون المال ووقت مواردهم البشرية، العملية هي طويلة أيضاً بالنسبة لمقدم ا

 .ووجود الشكوك ليس مفيداً ألحد

 GACلدينا هذا اإللزم من بيان  كيف نتمسك بهذا؟ .الشريحة التالية من فضلك، وأكاد أنتهي

لقد تم تعزيز الوثيقة وتغييرها بناًء على التعليقات  .ونضع هذه الوثيقة .الرسمي في ديربان

 .والمجتمع GACتي نراجعها مع واألمور ال

هل علينا تنقيح دليل مقدم الطلب المستقبلي أو الوثائق المرتبطة  مع َمن يجب أن نتحدث؟

 للجوالت المستقبلية؟

كيف نمضي قدماً لوضع مجموعة من قوانين الممارسات المثلى الستخدام األسماء الجغرافية 

ادرات التواصل وكيف نحدد لتعزيز مب ICANNكيف نعمل مع  الجديدة؟ gTLDsفي 
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إجراءات حل النزاعات المنصفة والفعالة ومحايدة التكلفة لكي تحمي الحكومات أسماءها 

 الجغرافية؟

 .والشريحة التالية، من فضلك

وشكراً  .التعليقات التي تلقيتها في هذا االجتماع هو أنه ينبغي أخذ القانون الدولي بعين االعتبار

 .، ويمكننا العمل على تعزيز الوثيقة مع النص الذي قدمتهلك يا ميالغروس على هذا

أنا  .االستشارية لحماية المستهلك وذلك العمل كله ARTولجنة  UDRPوكذلك النظر بقوانين 

في تلك المجموعة، لذا يمكنني التحقق إن كان ثمة جزء من عمل مجموعة العمل يمكن تعزيزه 

 .في وثائقنا وأفكارنا

هل تعتقدون  هل تعتقدون أنها مناسبة؟ .بالتعليقات حول الوثيقة بشكل عام وأود اآلن الترحيب

 هل تعتقدون أنه ينبغي تعزيزها بأفكار أخرى ووثائق أخرى؟ أنها تحتوي أموراً غير مقبولة؟

 .ال يمكنكم الرؤية هناك

هل هي  قوائم؟القوائم، هل نحتاج إلى  .الكلمتين أو الثالثة التي ال يمكنكم رؤيتها هي تلك القوائم

 هل هي مثيرة لالرتباك؟ هل هي محدودة؟ هل هي موضوعية؟ هل هي سيئة؟ مناسبة؟

ونرحب  هل ينبغي أن نعمل على وضع المزيد من القوائم أم علينا عدم تركيز قوائمنا؟

 .بالتعليقات حول ذلك أيضاً 

كيف  فكرة جيدة؟ هل نعتقد أنها هل تعجبنا الفكرة؟ ما هو رأينا بقوانين الممارسات المثلى؟

يمكننا أخذ أفكار من قوانين الممارسات المثلى األخرى المستخدمة بالفعل  .لدينا مراجع --يمكننا

 .وتعمل بشكل ناجح

هل تعتقدون أن على أجزاء أخرى من المجتمع،  هل فكرة مجموعة عمل جميع الدوائر مناسبة؟

 االنضمام لهذه الجهود؟ ICANNأو اللجان االستشارية أو المنظمات الداعمة من  ACsمثل 

 GACالرسمي يقضي بأن على  GACألن اإللزام من بيان  ؟ICANNكيف نتواصل مع 

هل هي مجلس  من هي؟ ؟ICANNأي مجال من  ؟ICANNمن هي  .ICANNالعمل مع 

ومن بين طاقم العمل، من هو الشخص الذي ينبغي التواصل والعمل  .اإلدارة أم طاقم العمل

 .ا معرفة أساسية يمكننا المشاركة بهاألن لدين معه؟
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أتحدث إلى الكثيرين في هذه األيام، والروايات هي مختلفة  متى سيكون موعد الجولة التالية؟

 كيف نمضي قدماً؟ .، العام المقبل، قريباً، خالل عام واحد، شهران2020في عام  .للغاية

وشيكة، وبما أننا نمتلك قاعدة  كما لم أشمل ذلك في هذه النسخة من الوثيقة، ولكن المشكلة

سيحين  .معرفة، يمكننا التفكير فيما سيحدث مع استخدام األسماء الجغرافية على المستوى الثاني

 .وقت هذا قريباً، وعلينا تذكر ذلك

 هل علينا تضمين هذا في وثيقتنا أم ال؟

 .ئكموشكراً جزيالً لكم على إصغا .سأتوقف هنا، وسأتلقى التعليقات من الجمهور

 هل تريدون مني أن أعدها؟ .سأعد قائمة

 

 .سيسرني المساعدة إذا استطعت  :الرئيسة درايدن

 

 .بالتأكيد، ولكني يمكنني تلقي التعليقات إذا سمحت لي :أولغا كافالي

 

 .نعم :الرئيسة درايدن

 

 .ستيفانو، ميالغروس .سأعد القائمة .شكرا سيدتي الرئيسة :أولغا كافالي

 

وبالطبع، علينا ذكر هذا كخطوة إجرائية لحماية األسماء  .أوالً، أود الثناء على هذا العمل الرائع  :ممثل إيطاليا

 .الجغرافية وذكره في البيان الرسمي بال شك

 .أود اإلدالء ببعض التعليقات
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أوالً، هذا ليس حالً، ألنه ال يمكن التوصل إلى حل مكتمل لحل مشكلة األسماء الجغرافية، ألن 

ألسماء الجغرافية المعروفة ال محدود، وهو أمر يمكن أن يكون مكرراً أكثر عند النظر عدد ا

 .بالمجتمعات الصغيرة نسبياً أيضاً 

الجديدة، وتمهيد األجواء للطرح  gTLDsولكن فكرة التعلم من التجربة في هذه الجولة من 

 .أربعة سنوات من اآلن وبحسب رأيي، لن تكون الجولة التالية قبل .الجديد هي بالغة األهمية

سنحدد الممارسات المثلى أيضاً للحاالت التي  .ولكن على أي حال، سنساعد وثيقتنا بهذا الشكل

 .ما زالت تظهر في الجولة الحالية

المستوى القانوني للحماية، وحتى للفضاء  --وعدا عن ذلك، التوضيح أيضاً حول مستوى

قع، من ناحية أن قيمة األسماء على اإلنترنت عندها اإللكتروني، يمكن أن يعلمنا شيء حول الوا

 .وهذا جانب مهم للغاية .سيكون لها عواقب في العالم الواقعي

 .وأود تقديم مثال للتوضيح فقط

لماذا : سألني شخص من وزارة الشؤون الخارجية .لقد تعلمنا من حاالت مثل باتاغونيا وأمازون

 ت عندما تم تأسيس شركة باتاغونيا؟لم تعترض األرجنتين وتشيلي في السبعينا

أو قد  --إذا استمرينا بهذا في المستقبل، ربما ما زال من الممكن الوقاية من حاالت كهذا، وسيتم

يتم تجنبها، إال إذا كان ثمة اتفاق في العالم الواقعي مع الشركة التي تريد الحصول على اسم 

 .منطقة جغرافية

مونت بالنك هو اسم شركة شهيرة  .لحالة، مونت بالنكفي هذه ا .مثال آخر وسأنهي كالمي

 .ولم يعترض أحد .بصناعة األقالم واسم جبل ضخم، الجبل األعظم في أوروبا بين إيطاليا وفرنسا

وال أعتقد أن الشركة طلبت رأي المجتمع المحلي قبل التقدم بطلب، ولكن في النهاية، لم يفكر 

ه كان بوسعهم االعتراض من الجانب الفرنسي، ألنه وأعتقد أن .المجتمع المحلي باالعتراض

 .وهذه كلمة مختلفة .يسمى مونت بيانكو في إيطاليا

 ألن هذا ليس حالً  .ولكن هذا مجرد مثال للتعبير عن كيفية االستمرار ببذل قصارى جهودنا

 .كما قلت

 .شكًرا
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 .ي الكلمة لزمالئي اآلخرينأود اإلدالء بتعليقين قبل أن أعط .أشكرك يا ستيفانو  :أولغا كافالي

لذا أرجو أن يوجز  .وكذلك المجتمع  GACتذكروا، وكما قالت رئيستنا، أن هذه جلسة لـ

 .الزمالء ويسمحوا ألعضاء المجتمع اآلخرين بالتحدث، وسيكون هذا مفيداً 

لدى باتاغونيا موقع دوت كوم، وال بأس بذلك، ولكن  .سأرد على تعليقك حول باتاغونيا

 .يا هي عالمة مسجلة بموجب قانون العالمات التجارية األرجنتيني، ونحن ال نمانع بهذاباتاغون

 .وباتاغونيا، إنه االسم الذي تمتلكه حكومة األرجنتين للترويج لباتاغونيا

 .هو أمر مختلف TLDلذا فإننا ال نعارض الماركة التجارية واسم النطاق، ولكن الحصول على 

 .أشكرك يا ستيفانو

 .روس، وتذكروا أننا نحتاج إلى بعض الوقت للمجتمع أيضاً ميالغ

 

ثانياً، أتفق مع ما  .أوالً، أود اإلشارة إلى أني أتفق مع ما قاله ستيفانو .سأتحدث باللغة اإلسبانية  :ممثل البيرو

قاله ستيفانو ألنه، في الحقيقة، وضع مسودة وتضمين نص في الكتيب، في دليل مقدم الطلب 

علينا فتح الباب للنظر بالتطورات المستقبلية، بما  .يمكن أن يكون موضوعاً شامالً حول هذا ال 

 .WIPOو WTOفي ذلك ما قد يحدث على مستوى 

 .لذا ينبغي أن تنعكس هذه الفكرة في أي تعديل قد تكون مشمولة في المستقبل

إنها مسألة ينبغي  .يجب أن نتمتع بالمرونة، وعلينا األخذ بعين االعتبار أن هذه مسالة متطورة

 .أن تعانق جميع التطورات التي تحدث في المنتديات التي ذكرتها

 

 .ممثل النرويج  :أولغا كافالي

 

كما قلت، إنه  .وأوجه الشكر لكم أيضاً على العمل الذي قامت به األرجنتين حول هذا .شكًرا  :ممثل النرويج

 .عمل كثير
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 .ة، وأعتقد أني قلت هذا مرات كثيرة من قبلال نعتقد أنه علينا وضع قوائم، كفكرة عام

هو وضع معيار دولي  ISO، فإن الغرض من قائمة ISOواآلن، باإلشارة إلى معيار قائمة 

 .لرموز أبجدية عددية متميزة وقصيرة

 .غير مناسب لتوسعة هذا مع آالف األسماء الجغرافية ISOلذا األرجح أن نظام 

 .ونظامها ألنه تم وضعها لغرض آخر GACارج هي شيء خ ISOيكفي القول إن قائمة 

ولكننا نعتقد، بالطبع، إننا نتفق أن التجربة لم تكن مثالية في الماضي حول حماية استخدام 

نعتقد أن الحل الوحيد لهذا هو إعداد نص  .لقد كان هذا بالغ األهمية للحكومة .األسماء الجغرافية

 .ي ال يمكننا التنبؤ بها والتي ستكون مهمة للدول اآلنأقوى وعمومي أكثر سيحمي أيضاً األسماء الت

وكذلك مع الموارد التي علينا تسخيرها إلعداد تلك القوائم،  .لذا فإن هذا مجرد أسلوب عمل

 .أعتقد أنها لن تكون فكرة جيدة

 .شكًرا .حسًنا

 

 .كنت أقرأ النص، عذراً، ألني لم أستطع السماع جيداً من هنا  :ممثل األرجنتين

 .عم، لدي أحد على القائمة على الطرف األيسر من الغرفةن

وسيكون من  .أرجو أن تمسك بمايكروفون طواف هل ثمة مايكروفون طواف؟ .نعم، أنت

 .الرائع أن تذكر اسمك واسم شركتك

 

أنا محاٍم دولي من نيويورك، وشكراً لك سيدتي الرئيسية على  .اسمي كالرك الكيرت .شكًرا  :كالرك الكيرت

 .نحي الفرصة للتحدثم

 .أوصي بشدة بالبند األول على قائمتكم للقانون الدولي

كما قال أحد المتحدثين السابقين، تتم مناقشة المؤشرات الجغرافية وتنظيمها بشدة في منظمة 

 .WTOالملكية الفكرية العالمية وكذلك 
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وأؤكد لكم أن  .WTO TRIPSلقد ألقيت خطابات وكتبت مقاالت في أنحاء العالم حول اتفاقية 

 .هذا المجال هو منتظم بشدة

أعتقد أن المقترحات الحالية التي أمامنا يجب أن تأخذ بعين االعتبار تلك المعاهدات واألنظمة 

 .وبالتأكيد الكتابات الشاملة حول الموضوع

، كما يمكنني القول بصفتي محاٍم دولي أن األستاذ باسا، والذي تم اقتباس رأيه على نطاق واسع

أعتقد أن العديد من الدول تمنح  .وال أوافقه الرأي .في هذه الوثيقة، إنه مجرد رأي شخص واحد

لذا أعتقد أنه ينظر في  .حقوقاً حصرية الستخدم حق معين لإلعالن للسوق وكذلك أسماء النطاق

 .ولكني أقترح أن ننظر إلى ما وراء ذلك .إنه أستاذ فرنسي .السياق األوروبي بالتأكيد

ود أن أقدم اقتراحاً بخصوص األسماء الجغرافية، إذا سمحنا بحماية وإعفاء كل اسم جغرافي، وأ

سيكون لهذا تأثير كبير على النظام التركيبي ألسماء النطاقات التي نتحدث عنها في هذا 

 .االجتماع

ة ولهذا السبب ذكرن أن علينا الرجوع إلى عدم التوسع .كما تحدثنا كثيراً عن حكم القانون

ولعلم الجميع، األسماء الجغرافية هي محمية بموجب  .الزائدة لقائمة األسماء الجغرافية هذه

قانون حقوق اإلنسان وقانون حقوق السكان األصليين وقانون الملكية الفكرية وأشكال أخرى 

عديدة، ومن بينها المؤشرات الجغرافية، وفئات األصل المحمية، ومؤشرات المصدر، 

جارية بالطبع، وأنواع أخرى من الحقوق، باإلضافة إلى عدة مقترحات تنظيمية والعالمات الت

 .مثل حماية النبيذ ومناطق الكروم بموجب قانون تصنيف محلي

في الختام، أعتقد أنه من المهم أن تتم توسعة هذه الوثيقة بشكل شامل لتعكس اآلراء المعارضة 

لحالي، وقبل أن نبدأ بالتالعب بدليل مقدم والمتنوعة حول حماية نظام األسماء الجغرافية ا

الطلب، والذي يحاول إيجاد توازن بين حماية األسماء الجغرافية وأسماء أخرى غير قابلة 

 .للحماية بموجب القانون الدولي، علينا التفكير بحرص قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة المتطرفة

 .شكًرا لك، سيدتي الرئيسة

 

  .لى هذه الكلماتشكًرا لك ع  :أولغا كافالي

 .ممثل إيران هو التالي
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  .صباح الخير .شكًرا لك، سيدتي الرئيسة    :ممثل إيران

وربما المسالة األهم بعد التعبير عن تقديرنا الصادق  .وثمة أسئلة كثيرة .أعتقد أن الوقت يداهمنا

ئلة التي أثرناها، لكم على العمل الجاد الذي قمتم به، ربما عليكم مواصلة وضع، أوالً، عدد األس

 .ثم وضع تلك األسئلة أمام الزمالء للحصول على أجوبة، ثم وضع ذلك

أحد األمور المهمة التي أود أن أذكرها، في بداية محاضرتك، أشرت إلى تعريف من نوع ما، 

 .إنها مسألة بالغة الدقة .الملكية الفكرية --ونطاق ومجال الفكر

شكًرا  .منظمات أخرى تتعامل مع هذه المسألة قبل وصف شيء ما، عليكم مشاورة بضعة

 .جزيالً لكم

 

 .شكًرا لك، ممثل إيران  :أولغا كافالي

 .ممثل المكسيك

 

 .صباح الخير زمالئي .شكًرا لك، أولغا  :ممثل المكسيك

تعتقد المكسيك أن هذه تماثل إلى حد كبير سلسلة مبادىء  .شكراً لك على الوثيقة التي قدمتها

gTLD وعلى وجه الخصوص، للحماية المتزايدة لألسماء  .2007تبنيها في عام  التي تم

كما تتضمن جوانب ثقافية  .الجغرافية واليت، كما ذكرت، ليست للمسائل التجارية فحسب

 .وحقوق ملكية فكرية

وعلى وجه الخصوص، تتطلع المكسيك إليجاد المزيد من العناصر للتوصل إلى اتفاق مع 

 .دام السلسلة التي قد تكون حساسة للمجتمعات القومية واإلقليميةمقدمي الطلبات الستخ

أعتقد أنه من الضروري مواصلة العمل في هذا االتجاه من أجل تضمينها في الجوالت 

 .الجديدة gTLDsالمستقبلية من 

 .شكًرا لك مرة أخرى أولغا على عملك الرائع
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 .الشكر لك  :أولغا كافالي

 .نعم أنت؟... كان ثمة

 

أدير شركة استضافة مواقع إلكترونية صغيرة في ألمانيا،  .أنا اسمي إيبيرهارد بلوتشير .شكًرا  :بيرهارد بلوتشيرإي

ولدي سؤال حول األسماء الجغرافية على المستوى الثاني، والتي ذكرت أيضاً أنها ستكون 

 .مشكلة

 .لجديدة فقطا gTLDsالحالية، وليس  gTLDsحول  GACأود أن أعرف إن جرى نقاش داخل 

من  --على سبيل المثال، ذكرت يا أولغا أنها ممارسات مثلى تطورت من مراسالت ديرك من

ثمة نطاق يسمى  .لقد أجريت بحثاً عبر اإلنترنت .مراسالت ديرك لك قبل بضعة سنوات

Berlin.com  غير متحالف مع مدينة برلين، وكنت أتساءل ما إذا كان هذا أمراً ينبغي النظر

 .ن أيضاً به اآل

اآلن ودليل  AGPأعرف أن هذا قائم منذ فترة طويلة، ولكني أعتقد أنها قد تكون فرصة لجعل 

الحالية ومعرفة ما إذا كان السماح  gTLDsالجديدة كذلك للنظر في   gTLDsمقدم الطلب لـ

 .للشركات الخاصة باستخدام أسماء جغرافية يتفق مع القانون الدولي

 .شكًرا

 

لعام  GACإن حماية المستوى الثاني هي مشمولة في وثائق  .لدي جزء من اإلجابة .شكًرا  :أولغا كافالي

ال أذكر جميع المعلومات بشكل  --الجديدة، وأجرينا بعض النقاشات gTLDsحول  2007

ولكن  .أعتقد أن ثمة شيء مذكور في البيان الرسمي األخير حول ذلك --أذكر أننا .فوري اآلن

 .أتفق تماماً بالرأي معك --ولكنني أعتقد أن هذا .المعلومات لك إذا أردت يمكنني إيجاد بعض

 .الحالية TLDsالجديدة وكذلك  gTLDsإنه أمر يجب أن نذكره ألننا سنواجهه قريباً مع 

 .شكًرا

 .ولكن ربما يجدر بنا التواصل والمضي قدماً 
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 .شكراً جزيالً لك

 .ممثل بلجيكا

 

  .سأتحدث باللغة الفرنسية .اشكًرا لك، أولغ  :ممثل بلجيكا

 .وأود شكركم على عملكم عالي الجودة .أود الثناء على األرجنتين على العمل الذي قاموا به

موقف بلجيكا هو واضح للغاية، ونتفق مع هذه التوصيات لتجنب المشكالت مع األسماء 

غي عدم قبول طلب لم لذا ينب .تعتقد بلجيكا أن موافقة السلطات المحلية هي متطلبة .الجغرافية

 .يحصل على موافقة من سلطة محلية

ال أحد يرغب باستخدام اسم مدينته ألنشطة غير قانونية أو أنشطة غير الئقة أو أنشطة قد تكون 

 .ضارة بصورتها مثل اإلباحية

لذا، عندما يتم البحث عن اسم في غوغيل مثل سبا، أعتقد أن المصلحة العامة التي أعربت عنها 

ولكننا نحتاج إلى قوانين واضحة لتجنب  .بلجيكا ستسود على المصلحة االقتصاديةحكومة 

 .شكًرا .قضايا أو إجراءات قانونية ستكلف الجميع ثمناً باهظاً 

 

 .ممثل المملكة المتحدة .شكراً جزيالً لك، ممثل بلجيكا  :أولغا كافالي

 

 .انه قّيم للغاية .ك على ترأس هذا العمل المهموشكًرا جزيالً ل .شكًرا لك، أولغا  :ممثل المملكة المتحدة

إننا نحتاج إلى التعلم من التجربة واستكشاف كيف يمكننا تحقيق وضوح ويقين أكبر ألصحاب 

عدد الماركات التي تقدمت بطلبات في الجولة  .أود اإلدالء بمالحظة واحدة فقط .المصلحة

 .األولى كان أكبر كثيراً من التوقعات

ومع انخفاض رسوم التقدم بطلب، بعد جدال  .إلى هذا مع الجوالت المستقبلية وقد نرى نزعة

 .طويل، األرجح أننا سنشهد فتح المجال أمام األعمال صغيرة ومتوسطة الحجم
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لن يرغب أحد منا  --وال أعتقد أننا نرغب .لذا نتوقع أن يصبح نطاق هذه المسالة أكبر كثيراً 

ال الصغيرة التي غالباً ما تساهم باالقتصادات المحلية بتشجيع إحساس بالحرمان بين األعم

بطريقة مثمرة وتستغل الفرص الجديدة في االقتصاد الرقمي وفرص التجارة العالمية التي 

 .توفرها اإلنترنت وما إلى ذلك

لن نرغب بتكون أي إحساس بالظلم بين أولئك الذي رؤوا في العالم الواقعي ميزة كبيرة في 

رافي أو اسم ذو مرجع ثقافي محلي، وبالطبع، غالباً ما يدعم المجتمع المحلي امتالك اسم جغ

لذا أردت التشديد على هذا على أنه مخاوف ملحة تراودني بينما نناقش هذه المسائل بشكل  .ذلك

 .شكًرا جزيالً  .وعدم خلق عوائق بال لزوم --وليس .علينا التفكير بالفرص وما إلى ذلك .أكبر

 

 .دور ممثل ألمانيا .شكراً جزيالً لك يا مارك  :أولغا كافالي

 

أعتقد أنه حوار  .ونعرب أيضاً عن امتناننا للعمل الذي قمتم به. شكًرا لك، سيدتي الرئيسة .نعم  :ممثل ألمانيا

وأعتقد أننا تعلمنا اآلن بعض  .أجرينا هذه النقاشات قبل زمن طويل --إننا نبدأ .شامل للغاية

  .األولىالدروس بعد الجولة 

أعتقد أنه لن  .ولكني أود اآلن االتفاق بالرأي مع ما قاله زميلنا من النرويج بهذا الخصوص

يكون من الممكن التوصل إلى قوائم شاملة، أياً كانت، لتحديد جميع األسماء الجغرافية ذات 

بات وحتى اآلن، ينبغي أن تكون نتيجة هذه الممارسة هي تنبيه مقدمي الطل .الصلة عالمياً 

ويجب أن يسعوا ويجب أن  .المحتملة بأنه قد يكون ثمة مشكالت إذا اختاروا أسماًء جغرافية

يكونوا مستعدين للسعي لتحقيق تعاون من نوع ما وإجراء محادثات مع الحكومات، إذا أرادت 

 .استخدام هذه األنواع من األسماء

لسالسل التي يتقدمون بطلبات لها وفي حاالت عديدة، يمكن للشركات التفكير بتغيير أو تعديل ا

وكذلك  GACوأعتقد أن هذه دروس تعلمتها  .لمجرد تجنب هذا النوع من التضارب المحتمل

 .شكًرا .على الدوائر األخرى رؤية الحساسيات التي أثيرت بين الحكومات بهذا الخصوص

 

 .ال أذكر اسمك هل ثمة أية تعليقات أخرى؟ .شكًرا جزيالً   :أولغا كافالي



 gTLDs ARحماية األسماء الجغرافية في  - ICANNإيجاز إلى مجتمع  :GACاجتماع  –لندن 

 

 21من  19صفحة 

 

 . نعم، حسًنا  :ممثل إندونيسيا

  .أنا آشوين من إندونيسيا

أوالً، أعبر عن امتناننا للعمل الذي قامت به صديقتنا من األرجنتين حول هذه األسماء الجغرافية 

  .وما إلى ذلك

كما ذكر خطاب وفدنا رفيع المستوى، أعتقد أن إندونيسيا تود التشديد مرة أخرى على ما تم  

  .بذكره في الخطا

على سبيل المثال، يجب النظر إلى استخدام  .أوالً، األسماء الجغرافية من المستوى الثاني

ccTLD  بشكل مشابه كما يتم النظر إلى نطاق المستوى األعلى تحتgTLD.  أقصد أننا

باستخدام اسم  CO.و WINE.وقد نواجه مشكلة مع  .WINEو VIN.نواجه مشكلة مع 

ccTLD  آخر أو باستخدام.AMAZON  أو.IND ثمة مستوى ثاٍن قد يؤدي  .او غير ذلك

  .إلى مشكالت أخرى

إندونيسيا تضم عدد كبير  --كل دولة تضم .ثانياً، إنها االعتبارات يا أولغا، وديناميكيا المجتمع

لذا قد يكون ثمة حاجة إلى عكس أسماء معينة يتفق عليها  .من السكان والحضارات واللغات

يسيين اليوم أو تتفق عليها الحكومة اإلندونيسية اليوم خالل عام أو اثنين الغندون GACأعضاء 

يمكنني إعطاؤكم أمثلة كثيرة على نطاقات  .بسبب ديناميكيا البالد التي تتغير بين الحين واآلخر

 .ليس في هذه المناسبة بالطبع، ولكن يمكننا التحدث الحقاً  .INDONESIAتسّبب مشكالت مثل 

أننا نود أيضاً أن نرى كيف السم معين أو أسماء جغرافية أو أية أسماء  وآخر مالحظة هو

وحالما يتم منحها، كيف سيتم إلغاؤها بسبب  .أخرى ترتبط بالحضارات وأياً كان في دولة ما

 ICANNومجلس إدارة  GNSOمن  GACهل ثمة عملية ما حول كيفية طلب  .مشكلة ما

ألنه على حد علمي، لم نناقش هذا  واحدة أو عدة دول؟ إلغاء أسماء معينة بسبب مشكلة في دولة

 .شكًرا .بعد

 

 .نعم .ثمة شخص وراءك يود التحدث .شكراً لك  :أولغا كافالي
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 .سأتحدث باللغة اإلسبانية .صباح الخير >> 

 .من البيرو) يذكر االسم( ALSأنا أمثل  --ICANNالخمسين، تمثل  ICANNفي اجتماع 

ALS )تمثيالت من المجتمع المدني للمستخدمين النهائيين لإلنترنتهي ) يذكر االسم. 

 .وأشكركم على إتاحة الفرصة لي لمخاطبة ممثلي الحكومات هنا

ربما يمكنكم بشكل ما تضمين إجراء يمكننا نحن بصفتنا مستخدمين نهائيين  .لدي سؤال يا أولغا

ألن  .التشاور مع المواطنينإذا كان بوسعنا دمج نوع من  --ومواطنين ووزارء حكومات دمجها

ولكن سيكون  .بينما قد تعارضه دول أخرى .بعض الحكومات قالت إنها تؤيد منح اسم نطاق ما

 .من الجيد إشراك المواطنين، وهم المستخدمين في الدول، في هذه القرارات الحكومية بشكل ما

-اء ستسعى لتحقيقوهذه أسم .والحكومات المنتخبة بشكل ديمقراطي هي مجرد حكومات مؤقتة

 .شكًرا .مصلحة تجارية ستدوم لوقت أطول كثيراً من الحكومات -

 

 .شكًرا لك على تعليقاتك يا جوني .أولغا تتحدث  :أولغا كافالي

 

ثمة  .أود إثارة قضية أثناء مناقشتنا لمسألة األسماء الجغرافية .واناويت أكيوبيوترا من تايالند : ممثل تايالند

، UNGEGNالسريع، وهو يأتي من  IDNاإلشارة إليه في عمليات مسار معيار واحد تمت 

) غير مسموع( xmtمجموعة خبراء األمم المتحدة حول األسماء الجغرافية، وهي قاعدة بيانات 

الجديدة، لم تتم اإلشارة إلى هذا  gTLDوفي دليل مقدم الطلب من  .في األسماء الجغرافية

السريع، تم بيان هذا  IDNمثل مسار   ICANNرى لـولكن في أعمال أخ .الكتيب مطلقاً 

أرجع إلى تايالند، وأجد طريقة لفظ اللغة التايالندية، حتى الحكومة  .UNGEGNبوضوح في 

مجلد هذا لمكتب الحكومة، وذاك ذو  20في األرجنتين أو البيرو، إنه أشبه بقاموس يتضمن 

  .UNGEGNصلة بقسم السيادة، بحسب 

 gTLDsتناقشنا حول اسم جغرافي على المستوى الثاني عندما نصل إلى  لذا أعتقد أنه إذا

 .الجديدة، يجب أن يشمل هذا أيضاً السالسل األخرى التي ال تقتصر على النصوص اإلنجليزية

UNGEGN  قد يكون مرجع جيد للغاية أشارتICANN  إليه بالفعل في عملية مسارIDN 

 .محدودة للغاية 2-3166بدو ت .ولكنه غير مشمول في القائمة .السريع

 



 gTLDs ARحماية األسماء الجغرافية في  - ICANNإيجاز إلى مجتمع  :GACاجتماع  –لندن 

 

 21من  21صفحة 

 

لقد دونت  --سأراجع :لذا أقترح ما يلي .أعتقد أنه ليس لدينا وقت كاٍف للتعليقات. شكًرا جزيالً   :أولغا كافالي

وسألخص جميع التعليقات المستلمة وأشاركها مع  .وسأراجع النص .بعض المالحظات

  .المجموعة

ثائق أخرى يعتقدون أنها مرتبطة بهذه المسألة، ألولئك الذين يرغبون بالمساهمة بأفكار أو و

وهو بسيط للغاية،  .GACعنوان بريدي اإللكتروني متوفر في أعضاء قائمة 

Olgacavalli@gmail.com.  إنه بريد إلكتروني يعمل على هاتفي وعلى أجهزة أخرى

مقارنة وسألخص هذا كله وأحاول  .لذا راسلوني على مدار األسبوعين القادمين مثالً  .لدي

  .اإلصدار الجديد من الوثيقة ومواصلة العمل

وأود من السيدة الرئيسة، إذا كان بوسعها مساعدتي في المستقبل  -- ICANNوفيما يتعلق بـ

وإال  .للمضي قدماً بالعمل معهم ICANNالقريب، لتحديد من ينبغي االتصال به والتواصل مع 

 .، ولحسن الحظ، مع المجتمع أيضاً سيكون مجرد تمرين مثير لالهتمام بيننا جميعاً 

ونرى كيف  ICANNولكننا نرغب بالتفاعل حتى نتبادل األفكار ونحقق نتائج من الوثيقة مع 

شكراً لكم  .الجديدة gTLDsيمكن دمج هذا في الوثائق المعنية المستقبلية للجوالت الجديدة من 

صباح اليوم واالنضمام إلينا  وشكراً جزيالً لكم للنهوض مبكراً  .جميعاً على حسن انتباهكم

 .شكًرا .اليوم

 

  .وشكًرا لكم جميًعا على الحضور .شكراً جزيالً لك، أولغا  :الرئيسة درايدن

لذا نرجو أن  .10:30، لدينا اآلن استراحة الحتساء القهوة حتى الساعة GACألعضاء 

على البيان  --لىحتى نبدأ بوضع اللمسات النهائية ع 10:30تعودوا إلى الغرفة بالساعة 

 .شكًرا .لذا استمتعوا باستراحتكم .الرسمي في نهاية اليوم
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