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 طاب مساؤكم جمیعاً. الرئیسة درایدن:

 نبدأ. دعونا

 .3:00في  GNSOقبل جلستنا مع  WHOISدقیقة لمناقشة بعض أمور  30لدینا حوالي 

وكما ھو الحال مع الوثائق األخرى،  ، فلدینا رسالة تدعمنا في نقاشاتنا.WHOISبخصوص 

توجد نسخ ورقیة متاحة لكم في الخلف، وھذه الرسائل كلھا قد تم توزیعھا علیكم قبل ھذا 

 االجتماع.

لذلك إذا تذكرتم، في اجتماعاتنا األخیرة في لندن، فلقد طلبنا، خالل اإلعداد لھذه االجتماعات، 

وھذا كان ببساطة للحصول  .WHOISنظرة عامة لمناطق العمل الحالیة المختلفة حول شؤون 

على نظرة حول تیارات العمل ھذه، وما ھي المواضیع التي ینبغي التطرق لھا، وما ھو توقیت 

 الجھود المختلفة.ھذه 

وبمجرد أن تكون لدینا صورة  إذن كان ذلك حقا فقط للحصول على صورة حول الموضوع.

جیدة، فإن التفكیر یكون ھو أننا قادرون على توجیھ اھتمامنا نحو مسائل أكثر إلحاحاً أو قضایا 

 معینة یعطیھا الزمالء ھنا األولویة.

ذه النظرة بالمستوى الذي نرید، لكننا قد بدأنا في لست متأكداً من أن لدینا درجة الوضوح عن ھ

 ویمكنكم أن تروھا مدرجة على جدول األعمال. تحدید مسارات العمل المختلفة.

یوم اإلثنین، وإذا أمكننا أن نتحدث قلیالً  WHOISإذن، ستكون لنا أیضاً كمجتمع جلسة حول 

حقاً فرصة للوصول إلى جوھر كل  عن كیفیة مشاركتنا في ھذه المناقشة علماً أننا لیس لدینا

ھذه القضایا المختلفة التي تتم إثارتھا، كالخصوصیة وخدمات الوكیل، والتعارض مع القوانین 

 الوطنیة، وھلم جراً.

 

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

 .كسجل رسمي
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، ولذلك فإنھ أمر إیجابي أن نرى أنھ تم WHOISلقد طلبنا أن تكون ھناك جلسة مجتمع حول 

وكما قلت، لقد ُطلب من  ھذه الجلسة للنقاش.ولكن من المفترض أن تكون  إعداد جلسة عمل.

GAC .المشاركة في ذلك النقاش 

وأرى أن البند األخیر في جدول أعمالنا یشیر  لذلك، لدینا مذكرة واحدة عن فریق عمل الخبراء.

لو تمكنا من كتابة كل المختصرات في كل وقت من أجل الوضوح،  إلى فریق عمل الخبراء.

 جداً من االختصارات ولن نستطیع تذكرھا.ھناك الكثیر  من فضلكم.

التي قد جرت في  WHOISتم تشكیل فریق عمل الخبراء من أجل إعادة تنشیط مناقشات 

وھذا التقریر اآلن من المفترض أن یشكل األساس أو یتم  المجتمع على مدى عدة سنوات.

قضایا إدخالھ في عملیة وضع السیاسة، أي في عملیة وضع سیاسة جدیدة للنظر في 

WHOIS. 

نوع من المناقشات من  GNSOو  NGPCإذن ھناك أمر أنا على وعي بھ وھو أن لكل من 

جدید في شكل مجموعات صغیرة إلیجاد وسیلة إلرجاع ذلك التقریر من فریق عمل الخبراء 

والفكرة ھنا ھي أنكم تریدون تغییر األشیاء بشكل  لبدء عملیة وضع السیاسة. GNSOإلى 

أن یكون لدیكم نوع من إعادة الضبط لكي ال تكرروا ببساطة العملیة التي أجریت  تریدون كبیر.

الكثیرون في  -كما أعتقد-في وقت سابق والتي قد فشلت ولم تتمكن من التقدم الذي كان یأملھ 

 المجتمع.

إذن فھذه ملحوظة بخصوص فریق عمل الخبراء، لنكون على وعي بأنھ سیكون ھناك عملیة 

وتحدیداً تلك القضایا التي تم تعریفھا من قبل فریق العمل في  WHOISحول  وضع للسیاسات

 التقریر الخاص بھم.

أرى بشكل  .GNSOثم ھناك تیارات العمل األخرى والتي قد تحدث في فریق عمل في 

 أساسي بأن ھذه ھي الطریقة التي تعرض بھا مجاالت العمل األخرى للنقاش.

وحیث أن ھناك ذلك النقاش غداً، فأعتقد بأننا جمیعاً سنود اذن ھذه ھي الصورة، ثم مجدداً 

 في مناقشة ھذا الفریق. GACالحضور، ونحتاج أیضاً للتفكیر عن كیف قد تسارك 

لذا  .WHOISوالذین قاموا كان لھم اھتمام خاص بقضایا  GACلدینا بعض الزمالء في 

لك الخطوات المقبلة الخاصة بلجنة سأتوجھ إلیكم اآلن لتعطونا نظرة حول كیفیة تفكیركم بشأن ت
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GAC  وكیف سنقوم بمقاربة جمیع مجاالت األنشطة تلك، والتي نحن على درایة بأنھا

 ستحدث.

 إذن ھل لي بدعوة الزمالء للتعلیق؟

 تفضل. مندوب الوالیات المتحدة.

 

 حقا أقدر تلك الفرصة. شكًرا لك، سیدتي الرئیس. ممثل الوالیات المتحدة:

 -أعتقد أنھ أثار  والذي ساعدنا حقاً. WHOISكر األمانة العامة لموجزھم حول أود أیضاً ش

 لقد وضح، على ما أعتقد، أین نحن اآلن.

 ھناك بعض التغییرات الطفیفة التي أقترحھا من أجل أن ینتبھ لھا الزمالء فقط.

أن نكون  في المقام الثاني، بخصوص التعارضات مع القانون الوطني، فإنھ یجب علینا جمیعاً 

 اقترحوا إنشاء فریق استشاري للتنفیذ للتقدم في العمل. ICANNعلى درایة بأن طاقم عمل 

كھیئة لتطویر  GNSOمجدداً، فھمي لألمر ھو أنھ من المحتمل أن یستمر األمر بالتقدم إلى 

وھناك اقتراح آخر، أود معرفة ما إذا كان الزمالء سیكون لھم نفس تقدیري، وھو  للسیاسات.

جلستنا القادمة، بالطبع ستكون فریق  .GNSOأن تناقشھا مع  GACن ھذه قضیة قد ترید أ

ھذا بالتأكید عندما یتعلق بقضیة ذات مرجع واضح  .GAC/GNSOالعمل االستشاري 

للقانون الوطني، والذي ینطبق تماماً على ھذه القضیة، حیث یمكننا اعتبار ھذه بأنھا موضوع 

ث ال یوجد أي فصل من البدایة، وأننا سنود أن نضمن بأنھ مھما تم حی طبیعي للعمل المشترك.

فعلھ كبرنامج عمل لتطویر عمل مستقبلي لھذه العملیة حول التعارضات، فإننا سنضمن بأن 

GAC .ستلتزم في أقرب فرصة ممكنة 

إذا تمكنا من  GNSOوھذه فقط مجرد وجھة نظر شخصیة، یجب أن أفكر بأن ھذا قد بفبد 

لذلك یوجد في أي وقت مقترح للسیاسة والذي في الواقع یشیر  لى األسباب، إن شئتم.التعرف ع

بوضوح أو سینطوي بالضرورة على فھم للقانون الوطني أو الدولي مما سیحفز توعیة آلیة 

 في مرحلة مبكرة جداً لكي نستطیع أن نلتزم بشكل تعاوني من البدایة. GACللجنة 

فإنني فقط أردت أن أجذب االنتباه إلى حذف  ACIGة العامة من إیجاز األمان 2في الصفحة 

والتي مر علیھا  GAC 2007 WHOISوھو نقص المرجع حول مبادئ  بسیط إذا أمكن.
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سبع سنوات اآلن، وبدقة أكبر سبع سنوات ونصف، والتي قد استعرضت كمیة كبیرة من النوایا 

 حاصالً.وأعتقد ذلك مازال  .GACالحسنة والتعاون بین أعضاء 

ربما تحتاج إلى التوضیح مجدداً وإلى االنتباه غداً في  GAC WHOISلذلك فإن قیمة مبادئ 

كانت بالفعل مسجلة لكثیر وكثیر من السنوات اآلن،  GACالجلسة العامة لتذكیر المجتمع بأن 

والتي ال  WHOISومحددة أوالً مدى ما یمكن أن نعتبره استخدامات شرعیة تماماً لبیانات 

وبالتأكید فالمبادئ تعترف أیضاً  نرید أن یساء استعمال ھذه االستخدامات المشروعة بأي حال.

تحتاج ألن تتالءم مع القوانین الوطنیة ذات الصلة بما في  WHOISبأن سیاسة قواعد بیانات 

 ذلك قوانین الخصوصیة.

 للتطبیق من دون الخصوصیة. اعتقد أنھ أیضا مما یستحق الذكر ھو وجود قوانین أخرى قابلة

 على سبیل المثال، بالتأكید في الوالیات المتحدة، الزبائن لدیھم الحق في معرفة مع من یعملون.

لذلك إذا اعتبرت الناحیة األخرى فإن أصحاب األعمال لدیھم مسؤولیة للتعریف بأنفسھم عنددما 

 یرتبطون في أنشطة تجاریة من خالل نظام اسم النطاق.

لدیھا اھتمام متواجد منذ حین ومتعمق  GACعتقد أنھ من المھم لنا أن نفرز اإلشارة بأن لذلك أ

الجذور في ھذه القضیة، وأننا نرید أن نرسل إشارة لتكون ملزمة في اللحظات األولى وفي أي 

 نوع من عملیة وضع السیاسة.

 –مجال بشكل مفید جداً أعتقد أن الشيء المساعد اآلخر عن الوثیقة أنھا تفرز أوضاعاً خارج ال

، ICANNالحالیة والجاریة حالیاً في  WHOISفھي تعود مجال األنشطة المرتبطة بدالئل 

وأعتقد أن ھذه فرصة عظیمة غداً  والتي علمناھا في كل من سنغافورة وثم في بیان لندن مجدداً.

 قطع المنفصلة.بأننا سنعطي تحدیثاً، أعتقد نوعیة من حالة النظرة العامة، لكل من ھذه ال

وما أعتقد أنھ سیكون مساعداً لنا لإلشارة غداً ھو أن ما نحتاجھ حقاً أیضا ھو فھم أفضل لكیفیة 

أنتم تعرفون، محتمل  ترتبط ببعضھا البعض. WHOISكون كل االنشطة المختلفة المرتبطة 

ید وسوف اعترف بالتأك لغزاً، ثم ھم جمیعاً أجزاء فردیة من ھذا اللغز. WHOISنسمي 

بوجھة نظرنا في الوالیات المتحدة، فكلنا أجزاء صغیرة في حیرة حول كیف نھضم أن كل ھذه 

األجزاء المختلفة تعرف أین تقف وأین تكمن فرص التعلیق، وكیف نتعاون ھنا داخل غرفة 

GAC .كزمالء لتطویر مواقف مشاركة بإجماع ألقصى مدى نستطیعھ 

لذلك فإنني أحث  ال زلنا لیس لدینا وضوح كبیر لخطوھا. للحق اآلن فإنني أعتقد أن ھذه الخطوة

 أن ھذه ستكون قضیة للعناوین الرئیسیة للغد.
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 شكرا.

 

 المفوضیة األوربیة، من فضلك شكًرا جزیالً، مندوب الوالیات المتحدة. رئیسة اللجنة:

 

 یحدث شئ خطأ معنا. مرحًبا؟ شكًرا جزیًال. ممثل المفوضیة األوروبیة:

 شكرا. اآلن اعتقد أفضل اآلن قبلوا اعتذاري.أرجو أن تت

من المھم أن  أوال، بالتأكید ، نحن نتفق تماماً مع الوالیات المتحدة على ما قیل من قبل. حسًنا.

 یكون لدینا نظرة عامة مناسبة ونعرف حقاً الخیوط المختلفة وكیف ترتبط ببعضھا البعض.

بھذا التقریر كمجھود جید لتؤسس بالفعل خطة  ونأتي لتقریر فریق عمل الخبراء ، اللجنة ترحب

 أعتقد الزال ھناك عدد من التحدیات، على الرغم من، ھناك. عمل جدیدة.

ً لنظام جدید،  أعتقد من المھم أن ھذا التقریر، والذي سیؤسس لنظام جدید والذي یكون أساسا

 GACت أیضا مع في توافق مع ما قالتھ الوالیات المتحدة، یحتاج مشاورات عامة ومشاورا

لذلك فإننا نعتقد أنھ من السابق ألوانھ  .GNSOقبل أي تطویر لخطة العمل، یطور من قبل 

 بعد. PDPقلیالً تطویر 

وعندما نأتي للمحتوى، أعتقد من المھم أن فریق عمل الخبراء أیًض یضع في االعتبار 

وأیضاً، بالتأكید،  لكي یوجد اتصال بین الخیطین. WHOISتوصیات فریق مراجعة نظام 

 ودراسة الوكالء. GNSOخصوصیة 

وفي مرحلة متأخرة، أعتقد أیضاً من المھم أن نحصل حقیقة على خطة عمل شاملة في ھذه 

 واضعین في االعتبار، بالتأكید، أن التشریعات الوطنیة والدولیة یجب أن تصان. القضایا.

 شكًرا جزیًال. قف عند ھذا.

 

حسناً. إذن لدینا عدة نقاط ھنا عن الحاجة لتسلیط  لممثل مفوضیة االتحاد األوروبي.شكراً  الرئیسة درایدن:

ضمن بنود اإلشارة إلى مسؤولي  الضوء على التعارضات الوطنیة مع قانون الخصوصیة.

 

   10من  5صفحة 

 



 GAC :WHOIS ARاجتماع  –لوس أنجلوس 

GAC  حیث یستعرض أن مبادئ  2في صفحة  2نجد أن البند رقمGAC 2007  ھناك

جدنا أن موجز النقطة التي عرضتھا الوالیات المتحدة إذن فقد و ولربما بحاجة إلعادة النظر.

 بشأن ھذا األمر یظل مستنداً ھاماً ومرتبطاً بنا ویجب علینا اإلشارة لھ.

 یتداخل مع ھذا. GACلكن اإلقتراح كما نشیر فإنھ في أي عملیة تطویر للسیاسات والتي توده 

 إذن فھذا اإلقتراح لنا.

في اجتماع النقاش االقتراح الذي نود اإلشارة للمجتمع بھ ھو  و من بنود المشاركة یتم اعتباره.

أن ال زلنا ال نملك األمر بشكل واضح بشأن كیف أن تیارات العمل تختلف أو تتفق مع بعضھا 

و لنكون على وضوح فإنھ مع ذلك نتعرض لصعوبة في التركیز وتكریس بعض  البعض.

بخصوص تصدیر تقریر  الوضوح الكافي.الوقت والتركیز لھذه القضیة في حالة عدم وجود 

فریق عمل الخبراء للواجھة فإن التفكیر بأنھا قد تكون مبكرة لنقلھا إلى عملیة تطویر 

و سیكون ھناك حاجة الستشارات أخرى  السیاسات، لذا فإنھ شيء آخر للتفكیر بھ أیضاً ھنا.

أرجو حقاً أن  التي نقوم بتجمیعھا.حسناً. إذا فلدینا بعض النقاط المفیدة ھنا و قبل سیر ھذا العمل.

ثم باإلضافة أود أن أنوه بأنھ في یوم  أستمع لردة فعل من زمالء مختلفین بشأن ھذا األمر.

 30إذن لدینا  جلسة موجزة أخرى. .WHOISالثالثاء القادم سیكون ھناك محادثة أخرى عن 

 GACدعم  المجتمع الیوم.و سیكون ھناك جلسة  إذن سنحظى بمحادثتنا الیوم. دقیقة ھناك.

ثم سیحضرونھم مجدداً ھنا للمحادثة  سیحصل على النقاط الرئیسیة ویعمل على تلخیصھم.

ثم سیكون بإمكاننا القیام بالقلیل من األسھم من حیث أین  .12والتي ستعقد یوم الثالثاء الساعة 

ف یكون بإمكاننا لكن البد أن نكون واقعیین بشأن ما یجب فعلھ وكی .WHOISنحن من قضایا 

 التعامل بشكل مفید في حالة وجود الكثیر من العمل أمامنا.

 المفوضیة األوربیة، من فضلك حسناً. ھل ھناك طلبات أخرى للتحدث بشأنھا؟

 

الخاصة بمبادئ لشبونة،  2007لمعلموماتكم فقط فلإلجابة على ملحوظة سوزان في عام  ممثل المفوضیة األوروبیة:

مل في فریق عمل الخبراء، ھذه المبادئ قادت بشكل واضح تلك كوني شاركت بالع

لذا فإنھ لیس باألمر الذي تم  التساؤالت بخصوص األغراض المسموحة في فریق العمل.

 إھمالھ أو وضعھ بین طیات التاریخ.
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 شكرا. الرئیسة درایدن:

 حسناً. حسناً. ھل ھناك أسئلة؟ ھل من تعلیقات أو اقتراحات أخرى؟

 الند، رجاء.ممثل تای

 

أتفق تماماً مع الوالیات المتحدة بخصوص تلك القضیة حیث أن ھناك العدید من المختصرات  ممثل تایالند:

تماماً كذلك التقریر الخاص بمجتمع  .WHOISونحن حقاً نغمر المعلومات الخاصة بنظام 

اع وسیعقد اجتم .PDPوالتي ستوضع لعملیة وضع السیاسة  RDSخدمات دلیل التسجیل 

وكالء وقضایا  WHOISویبدو بأن ھذا سیكون وریثاً لنظام  بخصوص ھذا األمر.

مرة أخرى، إنھ ألمر تقني للغایة أننا لسنا على درایة بأنھ ال ینبغي لمنظمة  الخصوصیة.

GNSO  اإلعالن عن ماھیة خدمات دلیل التسجیلRDS.  ،ولكن عند قراءة التقریر النھائي

مجھولة المصدر تشیر بأننا نشرع في استخدام نطاقات المستوى  تجد أنھ یحتوي على بیانات

وجانب آخر تم أخذه  األعلى العامة والتي تغطي الكثیر من الخصوصیات والخوادم الوسیطة.

أال وھو أنھ ھناك كیان جدید ظھر یسمى  – 166في االعتبار عند إعداد التقریر النھائي 

ى المستوى المحلي مع القوانین المحلیة والتعامل المصادقون والذي قد یؤدي إلى التعامل عل

بحیث قد تحتاج إلى بیان واضح ومحدد بشأن خدمات  أیضا مع خصوصیات الجوانب القانونیة.

 التي سوف تطبق ومتى سوف یتم ذلك. RDSدلیل التسجیل 

ثانیاً، فرق العمل األخرى التي سوف تشارك في عملیات الترجمة والترجمة الصوتیة وسوف 

لذلك  تم إعداد النسخة النھائیة من التقریر المبدئي خالل االجتماع الحالي في لوس أنجلوس.ی

سوف نشارك في المرحلة األولیة من المسودة التي یعدھا فریق  سنقوم بجدولة االجتماع غداً.

عمل الخبراء والتي ترتبط أیضا بالبیانات الدولیة حول مجال الترجمة والترجمة الصوتیة للدول 

 الغیر عاملة بالنظام األمریكي الموحد.

 

 شكراً جزیالً لممثل تایالند. الرئیسة درایدن:

إذن، فإن ھذا یعزز وجھة النظر التي تقول بأن ھناك الكثیر من العمل الجاري وأننا بحاجة إلى 

 وھذا تذكیر بشأن أعمال الترجمة والترجمة الصوتیة التي تتم حالیا. االنتباه إلى ذلك األمر.
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 حسناً.

 المفوضیة األوربیة؟ ھل ھناك أیة طلبات أخرى للحدیث حول ذلك األمر؟

 

ولكن ألنھ ال یرید أحد غیري أن یقول شیئاً، فبالطبع ھناك  معذرة ألخذ الكلمة مرة أخرى. مفوضیة االتحاد األوربي:

وأنتم على علم بأننا حصلنا للتو على التقریر الخاص بمدى دقة  قضایا أخرى یجب أن نناقشھا.

 وقد ورد إلینا ھذا قبل ھذا االجتماع مباشرة. .WHOISالعملیة التجریبیة التي تتم على نظام 

كبدایة، نحن نالحظ بأن التقریر ینقصھ  ونحن بالطبع، نرید دراسة ھذا األمر بصورة أدق.

على سبیل المثال، لم تتم تغطیة الجزء الخاص بالمصادقة و بعض المعلومات في قضایا معینة.

وسوف یكون األمر مثیرا لالھتمام إن سمعنا القلیل، ربما غداً، بشأن التقریر  بشكل جید.

 شكرا. واآلفاق المختلفة حول تلك المشكلة.

 

 شكراً لممثل مفوضیة االتحاد األوروبي. رئیسة اللجنة:

 لدینا بعض األسئلة والنقاط التي یجب مناقشتھا في اجتماع الغد.حسناً. أعتقد أنھ من الواضح أن 

إلى قائمة  WHOISوقمت بإضافة تلك النقطة األخیرة حول التقریر الخاص بمدى دقة نظام 

 األمور التي سیكون من المفید مناقشتھا في جلسة المجتمع المحلي غداً.

قد قمنا بالفعل بطلب مقعد للجان ، فGACوفیما یتعلق بكیفیة مشاركة المجتمع بما في ذلك 

GAC .أعتقد بأن  ھل ھذا شيء نرغب في فعلھ أم یفضل أحد أخر بأخذ الكلمة؟ في تلك اللجنة

 .GACالطلب یخص اثنین من األعضاء المشاركین من قبل 

 حسناً.

أرى أن ھناك الكثیر من االھتمام حول  لذا، دعنا نتلقى األسئلة. حسناً. ال أرى أي متطوعین.

لذا، یرجى االلتزام بقواعد  وأن لدینا كماً أكبر من األسئلة مما لدینا من األجوبة. ذا الموضوع.ھ

لذا، سوف أقوم  وقد دونتھا أمامي. وأرجو أیضاً أن تتم مناقشة النقاط المذكورة. االنضباط.

ثم نحصل على ملخص االجتماع عن طریق  بالمساعدة في إمكانیة مناقشتھا في ھذه الجلسة.

بعد ذلك، سنعود لمناقشة األمر في الثالثاء القادم للتعمق واتخاذ بعض الخطوات  األمانة العامة.
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نحن بحاجة ألن نجد طریقة لتحدید األولویات ولن  التي تخص كافة مساحات العمل الجاري.

 .GACنستطیع المشاركة في العدید من األعمال بشكل فعال إن كان ھذا حقاً ما ترغب بھ 

إذن، الوقت ال زال مبكرا بالنسبة لجلستنا القادمة، لذلك، أعتقد أن لدینا عشر دقائق قبل  حسناً.

 إیران. لحضور الجلسة المشتركة. GNSOوصول مندوبي 

 

أعتقد أنھ إن لم یتم  لیس ھذا جوھر القضیة، ولكننا في طریقنا لمناقشة األمر. نعم، سیدتي الرئیس. مندوب إیران:

نسبة للبنود التي تتم مناقشتھا حالیاً في كل اجتماع لمعرفة التقدم الذي وصلنا األمر بشكل سلیم بال

فإن األمر لن  إلیھ ومن یسیر على ذلك النھج وأن تتم جدولة التقدم للوصول إلى الموعد النھائي.

یكون مناسبا للبدء في مناقشة قضیة جدیدة في كل اجتماع واالستمرار في مناقشة األخرى قلیالً 

لذلك، یجب أن یكون لدینا نوع من، دعنا نقول،  م العلم بمدى العمل المتبقي الذي ینتظرنا.مع عد

مخطط للمسار الحرج لمعرفة متى نبدأ ومتى نتوقف وما ھي األمور التي (ال ندركھا) ومن یقف 

ربما تلك رسالة للرئیس الجدید، أیاً من  فمن رأیي، یجب أن نعمل بشكل أكثر منھجیة. خلف ذلك.

وھذا من شأنھ توجیھنا نحو طریق أفضل  یكون، أن یكون على تناغم مع ما قد اقترحتھ للتو.س

ألن حجم العمل الذي ینتظرنا یتزاید بصورة مستمرة ولدینا قضایا عدیدة غیر مكتملة وفي كل 

فأنا أتذكر  اجتماع نعود لمناقشة جزء صغیر منھا وتأجیل مناقشة الجزء المتبقي لالجتماع الالحق.

 شكرا. حضور العدید من االجتماعات التي تناقش على وجھ الخصوص ھذه المشكلة.

 

الحل في المسار الحرج، ومن أجل الوصول إلى ذلك األمر، نحن في  شكراً، مندوب إیران. رئیسة اللجنة:

ال یمكننا إیجاد  ومكوناتھا األخرى. ICANNحاجة ماسة إلى توجیھات وبعض المعلومات من 

د أولویات العمل الذي نقوم بھ والبدء في تلك المسارات المختلفة دون معرفة طریقة لتحدی

وأعتقد بأن القلق الذي لدي ینبع من أن ال أحد یفكر بجدیة في ھذا األمر  المدخالت المناسبة.

سوف تقوم بالبدء في  GACوربما یعتقدون أن  بشكل كامل من حیث الصورة الكاملة.

األعمال تلك وبطریقة ما ستستطیع فعل ذلك بصورة مترابطة المشاركة في جمیع اتجاھات 

 مندوب الوالیات المتحدة األمریكیة؟ وفعالة.
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لقد قلت بالفعل الكثیر  –أرید أن  شكرا لك، سیدتي الرئیسة وشكرا إلعطائي الكلمة مرة أخرة. دوب الوالیات المتحدة األمریكیة:من

في رأیي، التحدي ھنا مع تلك المشكالت،  یران.مما أردت قولھ كرد على زمیلي مندوب دولة إ

وأعتقد أن التحدي الذي  WHOISوالتي نسمیھا كمصطلح واحد؛ المشكالت التي تواجھ 

وتثیر  وھي تحدث جمیعاً في وقت واحد. نواجھھ ھو أن ھناك الكثیر من تلك المشكالت.

البعض منھا ربما لیس  البعض منھا مترابط. مجموعة مختلفة من اھتمامات السیاسات العامة.

واعتقد أننا في خضم نقطة حرجة جداً في عملنا للتمكن من رسم مسار للخطوات  كذلك.

لذا إن كان بإمكاني تقدیم أیة مقترحات، وإن كانت الرئیسة تلمح إلى أنھا على استعداد  القادمة.

ا أود أن كم ثم ربما یتم رسم خارطة الطریق. GACللتحدث إلعطاء فكرة عن كیفیة تفكیر 

نتصور أن ھناك أجزاء أخرى من المجتمع التي یمكن أن تبقى على درایة بجمیع تلك األنشطة 

یمكنھ  ICANNھذا وإن كانت طاقم عمل  كما نراھا كتحد لنا. WHOISالمرتبطة بنظام 

بالفعل تحدید خارطة الطریق والجدول الزمني، فذلك األمر ضروري جداً بالنسبة لنا لفھم ما 

 شكرا. ولھ األمر كلھ وماھي الخطوات القادمة، لذا یمكننا خلق أولویات خطة العمل.یدور ح

 

وأرى أن ھناك زمالء حضروا  أعتقد أن الوقت قد حان النتھاء النقاش الجاري. حسناً. شكرا. رئیسة اللجنة:

، أرى أن یأتي جوناثان إلى GNSOلذا، إن كان بإمكاني دعوة مندوبي  .GNSOھنا عن 

 شكرا. ة وسوف تبدأ الجلسة المشتركة اآلن.المقدم

 

 

 [نھایة النص] 
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