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غولتن تيبي:

AR

مرحبًا بالجميع ،صباح الخير ومساء الخير .أنا غولتن تيبي أتحدث من فريق دعم  .GACمرحبًا
بكم في مشاورة مجموعة تنظيم  ICANNللترتيب مع أعضاء  GACفيما يتعلق باستخدام رموز
البلدان المكونة من حرفين كجلسة نطاق المستوى  ،2وذلك يوم الخميس 18 ،مايو2017 ،
الساعة  05:00بالتوقيت العالمي المُنسق.
من المفترض أن تنقطع هذه المكالمة ،لذلك إذا كانت لديكم أسئلة أو تعليقات في أي وقت ،فأنتم
مدعوون لرفع أيديكم في غرفة  ،ACوإذا لم تكونوا في غرفة  ،Adobe Connectيُرجى
إخبارنا على الهاتف .أيضًا ،سوف نحتاج منكم أن تذكروا أسماءكم ألغراض تدوين النص .وبهذه
المناسبة ،أود أن أترك الكلمة لروبرت هوغارث ،الذي سيكون مديرً ا لهذه المكالمة .روب؟

روبرت هوغارث:

ً
جزيًل لك ،غولتن ،وشكرً ا على القيام بعمل جيد لتتبع جميع المشاركين في المكالمة في غرفة
شكرً ا
 .Adobe Connectأنا أعلم أنك تراقب لمعرفة ما إذا كان توماس شنايدر سينضم إلينا ،لذا
يُرجى تنبيهي إذا دخل .أعلم أنه يريد أن يشارك ببضعة مًلحظات ،إذا أمكنه .مرحبًا بكم ،أعضاء
 GACوزمًلء  .ICANNكما قال غولتن ،اسمي روب هوغارث .يشرفني أن أكون مشر ًفا اليوم.
لمدة الـ  60دقيقة القادمة ،سيكون لديكم الفرصة لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول موضوع
استخدام رموز البًلد المكونة من حرفين ،في نطاقات المستوى الثاني ،كما ذكر غولتن.
هذه هي المكالمة الثانية حول هذا الموضوع اليوم ،وأعتقد أن بعضكم شارك في المكالمة األولى،
ويمكن أن نتفق على أنه كان لدينا إقبال جيد ،وقبل حوالي  13ساعة ،أجرينا حوارً ا مثمرً ا للغاية.
لذا فإنني آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في هذه المكالمة أيضًا .واسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة
سريعة عن جدول األعمال .سنبدأ مع بعض مؤشرات االفتتاح القصيرة من عرفان في دوره
كرئيس تنفيذي لمنظمة  ICANNوأكرم عطا هللا ،قائد فريق  ،GDDوسوف نشارك بعرض
تقديمي قصير لوضع بعض السياق والخلفية حتى نبدأ بفهم مشترك لألشياء .ثم ،عندما ينتهي
أكرم ،سنفتح الباب لألسئلة والحوار بينكم جميعًا.
كما كان الحال في المكالمة األولى اليوم ،نحن نخطط لتسجيل المحادثة بحيث تساعد الموظفين
على تدوين المًلحظات والتقاط بعض بنود المتابعة ،وبنود العمل ،وأية معلومات هامة التسجيل.
لذا يرجى أن تضعوا ذلك في االعتبار ،وإذا كان هناك أي شخص في المكالمة لديه أي اعتراضات
على ذلك ،يرجى إعًلنها قبل أن نبدأ ،ألنني أريد أن أتأكد من أن الجميع مرتاحون لهذا الترتيب.

صي .ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة
مالحظة :ما يلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ما ورد في ملف صوتي وتحويله إلى ملف كتابي ن ّ
عالية ،إال أنه قد يكون في بعض الحاالت غير مكتمل أو غير دقيق بسبب وجود مقاطع غير مسموعة وإجراء تصحيحات نحويةُ .تنشر هذه الملفات
لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية األصلية ،ولكن ال ينبغي أن ُتعامل معاملة السجالت الرسمية.
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سوف أتوقف لمدة ثانية لمعرفة ما إذا كان هناك أي شخص لديه أي اعتراضات .أود أيضًا أن
أذكر بإيجاز أننا لدينا غرفة دردشة مفتوحة ،كذلك .لذلك إذا لم يكن بعضكم مرتاحً ا للتحدث
بعبارات شفهية ،أو إذا كنت تريد توضيح أو وضع أي من المًلحظات بشكل آخر ،وكنت ترغب
في إجراء ذلك من خًلل الدردشة ،فسيرجع الموظفون أيضًا إليها ،وأيضًا ،نحن نحاول إعداد
المًلحظات والمتابعة فيما يتعلق المحادثة.
اآلن ،خًلل جزء المناقشة في المكالمة ،كما ذكر غولتن ،سنبحث عن األيدي المرفوعة في غرفة
 ،Adobe Connectولكن إن لم تكن في الغرفة ،فقد نضطر إلى االتصال الهاتفي ،سوف
أتوقف من وقت آلخر أثناء المكالمة لمعرفة ما إذا كان هناك أي مداخلة يرغب أشخاص في
عملها ،لذلك أنا سوف آخذ استراحة من قائمة االنتظار من وقت آلخر للتحقق من ذلك .سأقوم
أيضًا ببعض التحقق من الوقت لنبقى على المسار الصحيح من حيث التوقيت العام .خًلل المكالمة
األولى التي كانت قبل حوالي  13ساعة ،بدا أن هناك تقسيم طبيعي للمحادثة بين القضايا العملية
والقضية الموضوعية ،ولكن لن أفرض أي حدود زمنية على ذلك ،سأترك ذلك حسب سير
المحادثة وما تريدون جميعًا أن تتحدثوا عنه ،والشيء الوحيد الذي سوف نوليه اهتمامًا ح ًقا هو
إجمالي ساعة واحدة لهذه المكالمة .واآلن ،وبعد أن اعتنيت بالمسائل التشغيلية واللوجستية ،سأحيل
الكلمة إلى يوران لمًلحظاته االفتتاحية .يوران ،معك الكلمة.

يوران ماربي:

شكرً ا جزيًلًً .
أوال وقبل كل شيء ،أود أن أشكركم على منحنا الوقت لمقابلتنا .لقد كان يومًا جي ًدا.
كانت أول مكالمة لي هذا الصباح مع أعضاء  GACوأنا في مساء هذا اليوم مع أعضاء ،GAC
أعتقد أن هذا يوم جيد .والغرض من المكالمة ،كما تعلمون ،هو تزويدكم بالمعلومات التي تجعلنا
ح ًقا نفهم أكثر مخاوفكم ،ونتحدث عن عمليات  ICANNومن ثم نرى أين نحتاج للعمل سويًا
معكم .كانت مكالمة الصباح مثيرة ج ًدا لًلهتمام ألنني أعتقد أنني أدركت أنه يجب علينا التفكير
في كيفية تسهيل النقاش مع  GACبشكل أفضل ،وقد أخذت األمر على نفسي للنظر في كيفية
العمل معًا بشكل أفضل .واألمر يتعلق باالستماع إليكم وفهم مخاوفكم ومشاكلكم.

غولتن تيبي:

يوران ،لقد فقدنا االتصال .حس ًنا ،سوف نطلبه مرة أخرى.

صفحة  2من 19
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روبرت هوغارث:

شكرً ا ،غولتن .في هذه األثناء ،لماذا ال ننتقل إليك ،أكرم ،للبدء في العرض ،ثم عندما نعود مرة
أخرى ،يمكن ليوران مواصلة مًلحظاته بعد االنتهاء من ذلك.

أكرم عطا هللا:

بالتأكيد ،روب ،هل يمكنك سماعي؟

روبرت هوغارث:

نعم ،صوتك رائع.

أكرم عطا هللا:

ً
جزيًل لكم جميعًا على أخذ الوقت لحضور المكالمة ،ونأمل أيضًا أن تعلمونا كيف
ممتاز .شكرًا
يمكننا التحسين .وكما ذكر يوران في وقت سابق ،فإن المكالمة األولى سارت بشكل جيد ج ًدا
وعرفنا الكثير من المشاكل التي تواجهونها مع الطريقة التي نقوم بها باألشياء ،ونأمل أن نتمكن
من تحسين بعض العمليات من هذه المكالمة حتى نتمكن ليس فقط من الحديث إلى بعضنا البعض،
ولكن أيضًا سماع بعضنا البعض وفهم بعضنا البعض بشكل أفضل .لذلك سأحاول أن أكون موجزا
ج ًدا ،حتى نتمكن من ترك المزيد من الوقت ألسئلتكم ومخاوفكم .بهذا ،يمكن أن ننتقل إلى الشريحة
التالية ،من فضلك؟
وسوف أغطي القليل من الخلفية ،ثم سوف أتحدث ً
قليًل عن الجدول الزمني لهذه العملية ،کما
أنني سوف أغطي بعضًا من مشورة  GACوالمبادئ التي استرشدنا بها عندما قمنا بهذه العملية،
ثم سوف أتحدث عن التدابير التي وضعتموها لتجنب الخلط .الشريحة التالية من فضلك.
إذن ،مهم ج ًدا ،الشريحة السابقة من فضلك ،شكرً ا لك .من المهم ج ًدا أنه في مايو  2007أصدرت
مجموعة عمل األسماء المحجوزة  GNSOتوصية التي أدخلتنا أساسًا فيما نحن فيه اليوم.
والتوصية الهامة هي التوصية رقم  .4وقد الحظت  GACالعبارة "إذا كان يجب أن يتم تسجيل
عناصر رمز الدولة الثنائي  ISO3166ألفا کأسماء نطاقات في  ،gTLDفمن المستحسن أن
يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمال حدوث خلط مع  .ccTLDهذا أمر مهم بالنسبة لنا ألنه جزء
من كيفية وضعنا للسياسة ،والتي تترجم بعد ذلك إلى لغة العقد .الشريحة التالية من فضلك.

صفحة  3من 19
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لذلك ،في العقد ،لدينا ً
فعًل مسارين للسماح أو لإلفراج عن حرفين للتفويض .المسار األول هو
من خًلل موافقة الحكومة و ،ccTLDولكن المسار الثاني هو أن مشغل السجل قد يقترح أيضًا
اإلفراج عن هذا الحجز بناء على تنفيذ تدابير لتجنب الخلط مع رموز البلدان المقابلة .أساسًا هذه
هي اللغة التي في العقد .الشريحة التالية من فضلك.
لذلك إذا نظرتم إلى الجدول الزمني ،فمن المهم ج ًدا أن نفهم أن هذه العملية استغرقت أكثر من
ثًلث سنوات لتحقيقها .وهكذا لم يتم التسرع ،فقد تم التفكير جي ًدا ،وعملنا مع جميع المشاركين،
شعرنا أننا عملنا بشكل جيد ج ًدا مع  GACوأعطيناكم كل المعلومات المطلوبة .ومن الواضح
أن هذا ليس هو الحال ،كما تعلمون ،ال توافقون على ذلك ،واالتصال الجيد هو فقط عندما نتفق
على أننا قد تواصلنا .ولكنني أردت أن ألفت انتباهكم إلى أننا قمنا بذلك على مراحل .كانت
المرحلة األولى هي اإلفراج عن كل من تسمية غير تسمية ،حرف غير حرف إلى تسمية من
حرفين ،ثم بعد ذلك ،بدأنا فعًل المرحلة  2من خًلل إتاحة الفرصة ألعضاء  GACلًلعتراض،
ثم بعد ذلك ،عملنا على قاعدة البيانات حتى تجيبوا عما إذا كنتم توافقون على إصدار الرمز من
حرفين أم ال ،وإذا كنت تتفقون مع العًلمات التجارية ،أم ال ،وبعد ذلك لم يكن حتى
 2016/08/11أن وافق المجلس على إجراء تدابير منقحة والتي تم إصدارها بالفعل مع تدابير
التخفيف المعمول بها .الشريحة التالية من فضلك.
لذا فإن المبادئ التي استرشدنا بها في تنفيذنا كانت أساسًا اتفاقية السجل التي تأتي من السياسة،
كما ذكرت ساب ًقا ،والوفاء بالمهمة ،ومن المهم مًلحظة أن التقييم المتعلق بإصدار تسمية من
حرفيين تم تناوله في تقرير  RSEPلعام  ،2006وبإيجاد أن إصدار هذه التسميات ليس له
األمن المادي أو االستقرار على شبكة اإلنترنت ،وهي مهمتنا ،ثم اتبعنا أيضًا مشورة .GAC
نفذنا في األساس جميع قرارات المجلس التي تناولت مشورة .GAC
عًلوة على ذلك ،قدمنا التدابير المناسبة لتجنب الخلط .وهذا أمر مهم جداً ،ألنني أريد أن أتأكد
من أنكم جميعًا على دراية بالتدابير التي وضعناها للمساعدة في التخفيف من الخلط في هذه
الحالة .وأيضًا الشيء المهم هو أننا كنا نقول ،أحد األشياء التي لها األسبقية لهذه المسألة ،وهو
ً
رموزا من حرفين،
ما يعني أسا ًسا أنه كان لدينا ،كل  TRDsاألخرى قد أصدرت بالفعل
وكذلك ،ولذا فإننا نظرنا في هذا ،وقمنا بتحليل ،وهذه البيانات متاحة اآلن لكم ،إذا كنتم تريدونها.
أي تسمية من حرفين ،أي واحدة ،سواء كانت رمز البلد أم ال ،على األقل صدرت في 12%
من السابق ،من  TRDsالسلبية ،وعلى األقل في  %26من جميع  .ccTRDsيتم إصدار
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بعضها في  %60من  .ccTRDsلذلك من المهم أن نعرف أي ً
ضا أن ذلك كان أحد االعتبارات
التي أعتقد أنها أوصلتنا لما نحن فيه اليوم .اآلن ،إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية ،من فضلك.
إذن ،تم وضع هذه التدابير للتأكد من عدم وجود أي سوء استخدام وال أحد يمثل فعًلً أن يكون
رمز البلد ،أو حتى يدعي االنتماء الكاذب للحكومة أو أي وكالة داخل الحكومة .وبالتالي فإن أول
شيء هو فترة ما قبل التسجيل .يمكن ل  TRDsاختياريًا توفير فترة حيث يمكن للحكومة تسجيل
رمز من حرفين ،ولكن هذا أمر اختياري .اإلجراء الثاني هو التأکد من أن المسجلين يوافقون في
سياسات التسجيل علی أنهم ال يمثلون االنتماء إلی مشغلي الحکومة أو  .ccTRDلذا ،أردنا في
األساس التأكد من عدم قدرتهم على إساءة تمثيل أنفسهم بصفة  ccTRDأو أي وكالة حكومية
مرتبطة بـ  ، ccTRDإذا لم تكن الوكالة الحكومية المناسبة أو  ccTRDنفسها.
ثم ،الثالث ،واألهم  ،هو أن بعد التسجيل ،هناك شرط التحقيق في الشكوى ،وهو ما يعني أن
السجًلت يجب عليها التحقيق والرد على الشكاوى من مشغلي الحكومة و ccTRDبخصوص
الخلط .فإذا كان هناك أي شخص يسيء استخدام النظام ،يسيء تمثيل من هم ،فسيتعين على
السجل القيام بالتحقيق ،ثم تقديم تقرير إلى الحكومة المناسبة .ومثل أي شيء في عقدنا ،هذه
األمور هي أيضًا التزامات سنقوم بتنفيذها من خًلل قسم االمتثال ،أيضًا.
فإذا وجدت حكومة أو  ccTRDأن شخصًا ما قد سجل النطاق من حرفين الخاص بهم وأنه
يسيء تمثيلها ،يمكنهم تقديم شكوى للسجل ،ويجب على السجل التحقيق والعودة إليها ،وإذا لم
يفعل السجل ذلك ،فيمكنهم تقديم تذكرة شكوى لًلمتثال ،وبعد ذلك يمكننا أن ننظر في الوضع
ونعرف ما إذا كان قد تم انتهاك عقدهم ،أم ال .تم تطبيق هذا قبل إصدار الحرفين ،وكنت أرغب
في التأكد من أننا جميعًا نقف عند نفس النقطة .أنا أعرف أن الكثير منكم يعرفون كل ذلك ،ولكن
أردت أن أتأكد من أننا جميعًا سنبدأ من نفس المستوى ،فقط في حالة أن بعض األشخاص ليسوا
على دراية بكل هذه التفاصيل .بهذا ،أريد أن أنتقل إلى وقت المناقشة وأعطيه لك ،روب .شكرً ا.

روبرت هوغارث:

ً
جزيًل ،أكرم .كان لدينا خلل تقني صغير للحظة ،لذلك أردت أن أعطيك بسرعة ،يوران،
شكرً ا
فرصة للقيام بأي متابعة ،ألننا فقدنا االتصال لبضع لحظات ،ثم ننتقل إلى قائمة االنتظار .وبالنسبة
لقائمة االنتظار ،لدي اآلن ممثل إيران كأول مشارك ،وال أحد آخر في الوقت الراهن .يوران،
الكلمة لك ،شكرً ا.
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يوران ماربي:

ً
أوال أريد أن أتحقق ،هل يمكنك سماعي؟

أكرم عطا هللا:

ليس جي ًدا.

روبرت هوغارث:

بصوت ضعيف.

غولتن تيبي:

فكنا بالكاد نسمعك.

يوران ماربي:

إذا تكلمت بصوت أرفع ،أعتقد أن شخصًا ما سيأتي إلي ،ألنني ً
فعًل أصرخ.

غولتن تيبي:

حس ًنا ،آسف لذلك.

يوران ماربي:

أظن أن السبب ميكروفوني .أحد األشياء التي استفدتها من المناقشة التي أجريناها هذا الصباح
هي أنه يجب علي أن أعود مع توماس وفريق القيادة لمناقشة کيفية المشارکة بشکل أفضل لتسهيل
المناقشة داخل  GACبناء علی الحقائق .إنني أقر تعليقاتكم على ذلك ،وهذا أمر سأدرسه .لكن،
بالطبع ،إذا لم تتمكنوا من سماعي بشكل جيد  ،فسأنقل الكلمة إلى روب ،مرة أخرى .آسف ج ًدا
على المشاكل التقنية.
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روبرت هوغارث:

شكرً ا لك ،يوران .أنا روب .غولتن ،ربما وراء الكواليس يمكننا محاولة متابعة االتصال
بيوران ،ربما نجحنا .سوف أنتقل اآلن إلى قائمة االنتظار .هناك يد واحدة مرفوعة ،ممثل
إيران .سيدي ،لديك الكلمة.

كافوس أراستيه:

ً
جزيًل لكم .شكرً ا يا أكرم على العرض .هناك نقطة واحدة
صباح الخير ،مساء الخير ،شكرً ا
ناقصة منذ البداية ،وهذه النقطة المفقودة هي أن كل شيء يستند تقريبًا إلى اتفاق ضمني .وهذا
يعني أنك تعلن شي ًئا ،يمكنك تقديم التواريخ أو فترة ستة أيام ،وبعد ذلك ،إذا لم تسمع أي شيء،
يعتبر تم تحقيقه .وهذا المبدأ ال نحبذه ،وربما بلدان أخرى كثيرة.
قبل عامين ،ذكرنا ذلك حصرً ا في اجتماع عموم المستخدمين في  .GACونحن ال نريد هذا
االتفاق ،نريد أن يكون أي إصدار يخضع التفاق حصري من البلدان المعنية .بعض البلدان ،ال
تهتم ،ال مشكلة ،ولكن بعض البلدان تهتم .نحن من بين تلك البلدان ،نتمنى الحصول على اتفاقنا
الحصري .هذا ال يعني أننا ال نتفق مع هذا ،فقد نتفق مع الكثيرين والكثيرين منهم ،ولكن البعض
منهم كان له طابع حاسم في الطبيعة من وجهة نظرنا الثقافية ،من وجهة نظرنا كاقتناع ،ومن
العديد من النقاط األخرى ،قد نحتاج إلى مزيد من النظر فيها وأن يكون هناك شيء في االتفاق
عندما نصدره أو يسمح لنا بإصدار هذا .وهذا لم يؤخذ في الحسبان.
نود ،إن إيران ترغب في أن أي حرفين متعلقين ب  ،IRيجب أن يتم وقفهما ،فيما يتعلق بنا في
الوقت الراهن ،وعلينا أن ننظر في االتفاق الذي قدمته  ICANNلمعرفة ما إذا كنا نفضل ذلك.
إذا كنا ال نؤيد ذلك أو لسبب أو آلخر ،ينبغي إعادة التفاوض بشأن ذلك .لتحقيق هذه الغاية ،نود
أن توفر لنا  ICANNقائمة بأي حرفين مرتبطين بامتداد  IRأو  ،IRNأو أي شيء يتعلق ببلدنا،
نظرً ا ألننا بحاجة إلى أن نكون على معرفة كاملة بذلك ،وسيكون ذلك واضحً ا تمامًا بالنسبة إلينا
بطريقة رسمية .شكراً لك

روبرت هوغارث:

شكرً ا جزيًلً لك على تلك التعليقات .بالنسبة ألولئك منكم الذين ليسوا في غرفة الدردشة أو في
غرفة  ،Adobe Connectأنا فقط أشير إلى أن أولغا كافالي قالت أن األرجنتين تؤيد ما يعبر
عنه مندوب إيران .شكرً ا لك ،أولغا .عندما أنظر إلى قائمة االنتظار ال أعرف ،كافوس ،إذا كنت
قد أعدت رفع يدك في قائمة االنتظار ،ما زلت أرى يدك مرفوعة .شكرً ا .في هذه األثناء أرى يد
يوران ،لذلك يوران ،سوف أسلم الكلمة لك.
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يوران ماربي:

هل يمكنكم سماعي بشكل أفضل اآلن؟

روبرت هوغارث:

أفضل بكثير.

يوران ماربي:

ً
ً
سؤاال ،فأنت موجود هنا قبلي بكثير.
جزيًل لك .هل لي أن أسأل
شكرً ا جزيًلً .كافوس ،شكرً ا
تعلمون ،اإلنترنت شبكة مترابطة ،وأنا فقط أسأل هذا ألفهم .كيف ترون في الواقع ،كما تعلمون،
هناك شيء كثيرا ما تحدثت عنه هو هذا النوع من التقاطع بين المحلي والعالمي .واآلن ،اقتراحكم،
كيف يمكنكم ربط هذا الشيء العالمي مع الشيء المحلي بالطريقة التي تقترحونها؟ ربما أسأنا
الفهم ،ولكن أنا ح ًقا أود أن أفهم ذلك .ألن ،كما تعلمون ،هناك العديد من البلدان والثقافات المختلفة.
كيف يمكن أن تعمل في الممارسة العملية ،هل تعتقدون؟ وأنا أسأل ً
فعًل ،فقط كي أفهم.

كافوس أراستيه:

إذا سألتم السؤال ،ال أعتقد أنه يمكنكم الدخول في المناقشات الفلسفية أو النفسية التي تربط المحلية مع
العالمية .هذا أمر مربك ومضلل .والمسألة واضحة تمامًا .المسألة هي أنه إذا وضعت  IRوقبل ذلك
أو تلك الجملة ،التي لها بعض التأثير السلبي في ثقافتنا ،في معتقداتنا ،وفي تخصصاتنا ،والمبدأ ،إذا
وضعته أمامنا ،فإنه ليس له عًلقة بالعالمية والمحلية.
نحن ال نريد أن تخضع الترتيب العالمي للمحلي .نريد أن يتم الحفاظ على المصلحة المحلية .ال أعتقد
أن هذه المناقشة قد تؤدي[ ،غير مسموع] وقلتم أنه اكتمل .ولكن ألن العالم أو العالمي يريد شي ًئا ،علينا
أن نتخلى عن حقوقنا ،ال يمكننا أن نتخلى عن حقوقنا .نحن نريد أن نحافظ على حقنا ونريد التعاون
بأقصى [غير مسموع] ممكن .ولكن مع مراعاة [غير مسموع] .لديك شيء ،ربما بعض الناس ليسوا
على دراية ببعض القضايا الحساسة ج ًدا بالنسبة لنا ،أو لبعض البلدان األخرى.
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لذلك يجب أن يتم سماعنا ،وعليكم أن تبحثوا ،ويجب أن يتم مراعاتكم من اآلخرين الذين ال يريدون
اتخاذ قرارات من جانب واحد بالنسبة لنا .في كثير من الحاالت ،نحن نتعاون من خًلل نفس العمليات.
مع بعض ،كان لدينا بعض المخاوف ،ويجب أن يتم االهتمام بهذه المخاوف ،وهكذا .لذا ،من فضلكم،
يُرجى أال تحاولوا الوصول إلى أن تكون شبكة اإلنترنت وطنية ومحلية وعالمية ،هذه األمور ليس لها
عًلقة بهذه المسألة .هذا أمر مختلف تمامًا .شكرًا.

روبرت هوغارث:

شكرا لكم ،أيها السادة .اسمحوا لي أن أوصل كلمة أولغا كافالي مرة أخرى ،إذا أمكن .ليس لديها
حاليًا ميكروفون .أشارت أولغا في الدردشة" ،يوران ،كانت هناك عملية ثابتة في عام 2014
عملت بشكل جيد ،وكانت هناك مشاورة سابقة يمكن التحقق منها على المستوى المحلي مع
 .ccTLDلسوء الحظ ،تم تغيير هذا دون التشاور مع  ".GACويشير مورا غامباسي من إيطاليا
إلى أن إيطاليا تتفق مع األرجنتين على هذا التعليق.
اسمحوا لي أن أستخدام هذا الوقت في حالة تأهب ،أن أقوم بوقفة سريعة في قائمة االنتظار فقط
لمعرفة ما إذا كان هناك أي شخص غير قادر على رفع يده في غرفة ،Adobe Connect
لمعرفة ما إذا كان أي شخص آخر يود أن أشير إلى اهتمامه بإبداء تعليق .سوف أتوقف لمدة
 5ثوان .شكرً ا .لم أسمع أي شيء .أنا آسف ،راجيف بانسال من الهند ،لقد رفعت يدك وأنت
األول في قائمة االنتظار ،لذا يرجى المضي قدمًا.

راجيف بانسال:

شكرا لك ،أنا راجيف من الهند .لدينا من الهند اعتراض دائم على تخصيص رموز من حرفين،
رموز البلد في المستوى الثاني .وقد أبلغنا وجهة نظرنا إلى مجلس إدارة  ICANNفي وقت
سابق أيضًا ،خًلل عام  .2015ونحن نرى أن إطًلق رموز من حرفين في المستوى الثاني
يؤدي إلى ارتباك كبير من جهة المستهلك ،ونحن نشعر أيضًا أنه ،على سبيل المثال ،إذا كان
يمكنني أن أوضح ،إذا أتى الناس بنطاقات مثل حكومة الهند دوت في دوت  ،xxxأو حكومة
ً
وخلطا بالنسبة لنا.
الهند دوت في دوت  ،sexفهذا من شأنه أن يسبب حرجً ا كبيرً ا
نحن لسنا راضين عن تدابير التخفيف ،ألنها لم تعد تجعل من اإللزامي على السجل إخطار
الحكومة بخطط استخدام الرموز من حرفين ،وليس هناك حاجة إلى سجل آخر للحصول على
موافقة من الحكومات عند إصدار رموز البلد من حرفين في المستوى الثاني .وهذا يؤدي في
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الواقع إلى إخراج الحكومة من المعادلة ،وفي الوقت نفسه سوف تسمح للسجًلت أن تفرض
على الحكومة رسومًا كبيرة لحماية مصالح كل منها.
لذلك ،نحن ال نؤيد هذا ،ولقد أعربنا عن قلقنا في وقت سابق ،أيضًا .نرى أن قرار مجلس إدارة
 ICANNبالمضي قدمًا وإصدار رمز البلد من حرفين في المستوى الثاني هو في الواقع ال
يتماشی مع مشورة  GACوال يعکس ح ًقا نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الذي أعربنا عن
دعمه لجميع األطراف .شكرً ا.

روبرت هوغارث:

شكرً ا جزيًلً لك على تلك التعليقات .أعتقد ،وأرجو كتم الصوت عندما تكونون ال تتحدثون،
وأعتقد أن أكرم سرعان ما يهزم ممثل سنغافورة في محاولة للرد على التعليق السابق ،لذلك ،مع
اعتذاري ،إذا كان يمكن أن أعطي الكلمة إلى أكرم ،ال أعرف ،أكرم ،كان لديك رد على التعليقات
السابقة ،وأنا ال أريد أن تفقد تسلسل هذا الموضوع ،لذلك إذا كنت تريد أن تقول أي شيء ،أم هل
تريد االنتظار إلى بعد تعليقات سنغافورة ،يسعدني أن أتابعك في ذلك.

أكرم عطا هللا:

شكراً روب .أردت فقط أن أكرر أننا ال نملك أساسًا خيارً ا في ما نقوم به بعد وضع السياسة،
واألهم من ذلك بعد توقيع العقود .والوقت الذي يؤثر ً
فعًل على هذه القرارات هو خًلل عملية
وضع السياسات وحتى قبل االنتهاء من العقود .تم وضع العقد والدليل للتعليق العام على مدى ،5
 6سنوات ،وأعتقد أكثر ،كما تعلمون ،لوقت كبير ،وبمجرد الموافقة على العقد وتنفيذه ،يمكن أن
نقول ليس لـ  ،CLTوال يمكنك فعل ذلك ،إنها محجوزة إلى األبد ،كما تعلمون ،ولكن أيدينا دائمًا
مغلولة ،ألن العقد يقول أنهم يمكن أن يفرجوا عنها ،طالما أنهم يوفرون تخفي ًفا للخلط .وإذا رفضنا
السماح لهم بذلك ،فبإمكانهم في الواقع أن يطلبوا عملية مراجعة مستقلة  IRPوسوف تجد IRP
ضدنا ،ألن العقد واضح ج ًدا ،وبالتالي ،فإننا سنبدو جميعًا.
لذلك عملنا على مدى ثًلث سنوات على هذا المشروع إلطًلقه في الواقع بطريقة مقاسة وحذرة في
الواقع ،حتى نسمح بتطبيق تدابير تخفيف قوية ،ومن ثم السماح للحكومات أن يكون لديها وسيلة إلغًلق
أي منها ،كما تعلمون ،إساءة تقديم  CCفي أي نطاق للمستوى األعلى .لذلك أريد فقط أن أقول ما
حدث في الجلسة السابقة ،حيث ناقشنا في الواقع كل من العملية والمحتوى .وبالنسبة للمحتوى نفسه،
موجود ح ًقا في السياسة وقبل التوقيع على العقود ،للتأكد من أن العقد بلغة مناسبة قبل الموافقة عليه.
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اآلن ،في نهاية العملية ،أعتقد أنه من المهم الطريقة والعمل مع  GACعلى تحسين الطريقة التي
ننفذ بها األمور ،حتى نتمكن من التفاعل معكم على أساس منتظم ،أو ربما وجود مجموعة فرعية
من  GACبحيث يمكننا أن نجتمع على أساس أسبوعي ،أو كما تعلمون ،كل أسبوعين أو شيء،
ً
تحديثا باألشياء وكيف نسير ،حتى نتمكن من أخذ مدخًلتكم ،وأنا أتطلع في الواقع إلى
ونعطيكم
تحسين الطريقة التي نتعامل بها معكم على التنفيذ ،حتى يتسنى لنا على حد سواء أن نتخطى عتبة
المضي قدمًا .ألن ذلك سيكون ،أعتقد ،وسيلة جيدة بحيث ال توجد مفاجآت .ولكننا نتطلع ح ًقا إلى
كيف يمكننا أن نقوم باألشياء بشكل أفضل ،وآمل أن نتمكن من التركيز في الواقع على ذلك ،على
كيفية تحسين مشاركتنا معكم حتى تكون نتائج عملياتنا في الواقع أكثر انسجامًا مع توقعاتكم .آمل
أن ذلك كان مفي ًدا ،شكرً ا لكم.
روبرت هوغارث:

شكرً ا لك ،أكرم .لدي في قائمة االنتظار في الوقت الراهن ،ممثل سنغافورة ثم إيران ،ثم يوران.
ممثل سنغافورة ،يمكننا إعطاؤك الكلمة ،شكرً ا لك .وإذا كان عليك الخروج من وضعية كتم
الصوت ،سننتظرك للحظات.

ممثل سنغافورة:

روبرت هوغارث:

مرحبًا ،مساء الخير.

أعتقد أنني أسمع صو ًتا خاف ًتا ج ًدا .ولكن ال أعتقد أننا يمكننا أن نسمع بوضوح .أرى أيقونة
الميكروفون ،ولكني ال أسمع .غولتن،هل فاتني أي شيء؟

غولتن تيبي:

ال ،لألسف ،ال يمكننا سماعه.

روبرت هوغارث:

حس ًنا ،سأحجز مكان ممثل سنغافورة في قائمة االنتظار ،ولكن سأنتقل اآلن إلى ممثل إيران.
الكلمة معك يا سيدي.
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كافوس أراستيه:

شكرً ا لك ،روب .ما قاله أكرم كان ما يلي ،اللعب بالبنادق ،ال ينبغي أن يتم أي شيء أكثر من
ذلك .وهذا ما ال نوافق عليه .لقد أشار إلى السياسة ،وهي السياسة التي ال نؤيدها .والطريقة التي
تم بها تطوير السياسة التي وضعها  UNSOوالفريق المعني والطريقة التي تمت بها الموافقة
عليها هي في الواقع أن الناس تفوتهم الكثير من هذه الفرص .وحتى لو كنا في وضع السياسات،
فًل يتم سماعنا بشكل صحيح .أنا ال أريد أن أعطي أمثلة ،ولكن ال أعتقد ،أن هذا تدبير جيد.
وثانيًا ،قال إنه من اآلن فصاع ًدا ،سيتم اتخاذ التدابير الًلزمة من أجل االمتثال لمتطلبات بعض
بلدان  GACمثلنا في أربعة إلى خمسة بلدان ،أو أقل أو أكثر ،وليس كل  .GACهذا أمر جيد،
هذا أمر إيجابي ،ومع ذلك ،فإننا نشارك أيضًا في الحقائق .الشيء الثالث الذي قاله لم أفهمه تمامًا،
الحكومة سوف تغلق – الحكومة سوف تغلق ماذا؟ هل تتحدث عن الماضي؟ هل تتحدث عن
المستقبل؟ هل تتحدث عن الحاضر؟ ما هي المسائل التي يمكن أن نثيرها فيما يتعلق باالتفاق الذي
أعطي دون موافقتنا.
وأنا أسأل ،بسرعة ج ًدا ،من فضلك يا أكرم ،يرجى تزويدنا بقائمة الحرفين التي تم إعطاؤها حتى
اآلن ،جهات االتصال التي تم االتصال بها وجهات االتصال التي لم يتم االتصال بها ،ولكنها قيد
المناقشة ،ومن ثم نود أن ننخرط في مناقشات الماضي والحاضر والمستقبل ،وأن التدبير الذي
ذكرتموه ال يرضينا [غير مسموع] ومشورة  ،GACوهذان يتعارضان مع بعضهما البعض،
وهو شيء يجري حاليًا تحت [غير مسموع] في العديد من المناطق .أعطيكم أحد هذه [غير
مسموع] كان هناك[غير مسموع] وهناك تعارضات .شيء ما ال يسير على ما يرام ،لذلك علينا
تصحيح ذلك .شكرً ا.

روبرت هوغارث:

شكراً على تلك التعليقات .مًلحظة سريعة هنا ،ميكروفون سنغافورة ال يعمل بشكل جيد .إذا كنت
ترغب في الدردشة ،كما عرضت أولغا ،كما تعلم ،اكتب بعض الكلمات في الدردشة ،وأنا سأكون
سعي ًدا بتوصيلها وقراءتها للمجموعة ،إذا كان ذلك من شأنه أن يكون مفي ًدا لك ،ونحن سوف
نستمر في العمل في الخلفية لمعرفة ما إذا كان يمكننا معالجة ذلك .أكرم ،أنا ال أعرف ما إذا كان
لديك أي ردود على ممثل إيران ،ولكن الشخص التالي في قائمة االنتظار هو يوران .يوران،
سوف أعطيك الكلمة .شكرً ا.
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يوران ماربي:

شكرً ا .سأضيف فقط على ما قاله أكرم .أوال وقبل كل شيء ،فإن المعرفة المتراكمة حول ما قمنا
به هي أكثر من األشخاص في هذه المكالمة أكثر مني .أنا أحتفل بالذكرى السنوية األولى هنا.
لذلكً ،
عفوا إذا كان قد فاتني أي شيء ،أنا هنا للتعلم .لكن أعتقد أن هناك شي ًئا واحد قاله أكرم ح ًقا
ال أريد أن يساء فهمه ،هو أنني أعتقد أننا يجب أن نشارك مع  GACبشكل مختلف فيما بعد،
لنتمكن من تزويدكم بالمعلومات التي تحتاجونها لتكونوا قادرين على اتخاذ موقفكم وكيفية
وصولكم إلى توافق في اآلراء .هذا ليس فقط من أجل هذا ،كما تعلمون ،لقد كنت قد قضيت الكثير
من الوقت لفهم كيف تعمل هذه العملية وكيف يجب القيام بها.
في جوهانسبرغ سننفذها ،وآمل أن يأتي الكثير منكم .المشروع الذي وضعنا فيه كيف يفترض أن
تعمل العمليات .وأيضًا الرجوع ببعض األسئلة إليكم وإلى بقية المجتمع حيث نرى األشياء التي
ربما إما أننا قد أسأنا فهمها ،أو هناك ما نسميه مأزق بخصوصها .أعتقد أنني أستطيع أن أقول
بوضوح أن هناك مناسبات تجعل فريقي ،تجعلني ،ينبغي أن أقوم في وقت متأخر بتفاعًلت
مختلفة ،ليس ألنها صناعة السياسات ،ألن  ،ICANNكما تعلمون ،ال تصنع السياسة ،ولكن
يجب أن نقوم بذلك بالفعل حتى يمكننا أن نفهم كيف تعمل بشكل أفضل فيما بعد.
لذلك أردت فقط أن أؤكد على ذلك في هذه المناقشة .عندما يتعلق األمر باألمور األخرى ،كافوس،
التي ذكرتها ،فقد دخلنا في المزيد من النقاش ،وهناك اآلن مناقشات داخل المجتمع حول كل من
الصليب األحمر وأشياء أخرى .لذلك نأمل أن نيسر هذه العملية ،نحن ال نشارك فيها ،ولكن كما
أفهم ،هناك بعض التقدم اإليجابي في ذلك أيضًا .شكرً ا جزيًلً.

روبرت هوغارث:

شكرا لك يوران لتلك التعليقات .سأقوم بتوصيل كًلم ممثل سنغافورة هنا للحظة .أرى أنك ما
زلت تحاول استخدام الميكروفون ،ولكن لألسف ما زلنا ال نسمع أي شيء ،لذلك بعد إذنك ،سأقرأ
أحدث تعليقاتك في الدردشة" .اتفقت سنغافورة مع الهند على أن عملية اإلخطار السابقة مفيدة.
وعملية اإلخطار الحالية التي يقوم بها مكتب تسلم الطلبات هي عملية تطوعية .ال توجد طريقة
للحكومات أو  ccTLDsلمراقبة أي  gTLDsأصدرت رمز البلد في المستوى الثاني ".شكرً ا
ً
جزيًل على أخذ الوقت لكتابة ذلك  ،أنا آسف أن عليك أن تفعل ذلك.
ً
سعيدا لتوصيل كًلم أي شخص آخر يرغب في كتابة تعليقات في الدردشة أو لديه
مرة أخرى ،سأكون
أية مًلحظات أخرى .حاليًا قائمة االنتظار مفتوحة ،بقدر ما أرى غرفة  ،ACأفهم صعوبات ممثل
سنغافورة .أرى أن لدينا يد أخرى مرفوعة .شكرًا جزيًلً .إنها من تشانغ ،سوف أعطيك الكلمة.
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تشانغ:

جزيًل لك ،روبرت ،أنا تشانغ أتحدث من بكينً .
ً
أوال وقبل كل شيء ،أود أن أشكر يوران
شكرً ا
وفريقكم لحضوركم هنا في هذه المكالمة للحديث عن هذه المسألة فيما يتعلق بإجراء محادثة صريحة
بخصوص هذه المسألة .شكرً ا جزيًلً .ومن الخارج ،من وجهة نظري ،أود أن أكرر النقطة التي
أثارها ممثل  GACالسابق ،مثل إيران ،مثل سنغافورة ،وكذلك األرجنتين .ألنني انضممت إلى
هذا ،ألنه ربما كان هناك اتصال سيء بخصوص اتصال  ،Adobeانضممت في وقت متأخر
ً
قليًل .فاتني عدد قليل من الشرائح في غرفة  ،Adobeأود أن أطلب من  ICANNمشاركة الشرائح
معنا ،والحصول على القائمة البريدية ،حتى نتمكن من إلقاء نظرة على هذه الشرائح.
ومن الواضح ،أود أن أقول أن هناك آراء مختلفة من أعضاء  GACالمختلفين تجاه هذه القضية،
منذ بداية هذه العملية .وأعتقد أنه من الواضح اآلن أن تدابير التخفيف مفيدة ،ولکنني أعتقد أنها
غير کافية بالنسبة لبعض أعضاء  .GACمما قاله أكرم ،أن  ICANNتتفهم الوضع الصعب
الذي يواجهه أكرم وفريقه ،ولكنني أريد أن أخبركم بالوضع الصعب الذي نواجهه .بالنسبة
للصين ،من الخارج ،بالنسبة للصين ،منذ بداية هذه العملية ،لم يتغير موقف الصين قط بشأن هذه
القضية .ولكن ال يمكننا التفكير من خًلل  ،GACال يمكننا تغيير هذه العملية .لقد تم اتخاذ هذا
القرار بواسطة المجلس .هذا هو موقفنا ،وأعتقد أن هذا هو الوضع الذي يواجهه العديد من أعضاء
 GACاآلخرين .سأتوقف عند هذه النقطة .شكرً ا جزيًلً.

روبرت هوغارث:

ً
جزيًل سيدي على تلك التعليقات من الصين .وأود أيضًا أن أشاهد في الدردشة أن إيران
شكرً ا
وضعت زائد على الدردشات السابقة من سنغافورة والهند ،وأنا على ثقة أن تلك الـ  1+لم تكن
ر ًدا على وقف العرض للقراءة والسماح لي أن أريح صوتي ،شكرً ا لكم على ذلك  .هناك تعليق
موضوعي آخر قدمته كوريا في الدردشة ،أود أن أقرأه .الذي يبدأ ب "سنغافورة  ،1+بالرغم
من أن هناك عملية ما بعد التحقيق ،ونادرً ا ما يكون ممك ًنا للحكومة ولمدراء  ccTLDالتحقق
من جميع نطاقات  gTLDالجديدة".
وقد تابعت سنغافورة التعليق القائل بأن "سنغافورة قد شارکت أي ً
ضا في  ICANN58بأن
التسعير اإلرشادي من  ROsلحجز أسماء معينة مرتفع .على سبيل المثال  300دوالر أمريكي
ً
حلوال طويلة األمد نظرً ا ألن رسوم
لكل اسم .وإلى جانب ذلك ،فإن التسجيًلت الدفاعية ليست
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التسجيل السنوية تحتاج إلى دفعها على أساس سنوي متكرر .وهناك أيضًا مسألة ما إذا كانت
مثل هذه االستخدامات لألموال ا لعامة لها ما يبررها".
أكرم ،لقد الحظت أنك تقدم بعض الردود ،أيضًا ،في الدردشة ،وأنا ال أعرف ما إذا كنت ترغب
في قولها لفظيًا .أنا أقوم بفحص سريع ،مشيرً ا إلى أن لدينا حوالي  13دقيقة متبقية في حوارنا.
لذا ،إذا لم يثر أحد األشخاص موضوعًا ،ترغب في التأكد من وصولنا إليه خًلل هذه الجلسة،
يُرجى وضع نفسك في قائمة االنتظار .في هذه األثناء ،أكرم ،هل هناك شيء تريد أن تقوله لفظيًا؟
أم أنك تتعامل مع هذا بما يكفي في الدردشة؟

أكرم عطا هللا:

آسف ،روب ،ولكن الدردشة ،كنت فقط أعيد ذكر ما ذكرته ساب ًقا في الشريحة السابقة ،أن لغة العقد
لها قسمين ،وأن عملية اإلصدار أساسًا لها ثًلث مراحل .تناولت المرحلة األولى كل شيء ليس حر ًفا
حر ًفا ،ويعني ذلك مثل رقم وحرف أو حرف ورقم ،فهذه تم إصدارها في المرحلة األولى.
وتطابقت المرحلة الثانية مع لغة العقد التي قالت بموافقة الحكومة ،بحيث كانت تلك هي المرحلة
الثانية من اإلصدار .ثم استغرقت المرحلة الثالثة من اإلصدار أطول وقت ،وذلك ألننا أردنا أن
نضع التخفيف من الخلط الذي كان مطلوبًا في العقد .لذا اتبعت المراحل الثًلث ما سمح العقد به.

روبرت هوغارث:

شكرً ا لك ،أكرم .بضعة تعليقات إضافية موضوعية جاءت ،وأولغا أعتقد أنها تجيب عليك أيضًا،
أكرم .لكن ً
أوال ،تشير تايوان إلى أنها أيضًا تعبر عن تعليقات سنغافورة .لذلك شكرً ا لك لوضع
ذلك في الدردشة .طلب كافوس أيضًا من إيران تأكي ًدا إضافيًا من اكرم ويوران .وأضاف "يُرجى
التاكد من أن المعلومات التي طلبتها ستقدم لنا ".لذلك ،أردت التأكد من أننا رأينا هذا التعليق.
وأعتقد أنه كرد على ما أشرت إليه يا أكرم ،عن التفاصيل التقنية ،كتبت أولغا من األرجنتين
"أكرم ،شكرً ا للتفاصيل التقنية للعملية .ما أشير إليه هو وسيلة للحوار واإلخطار والتي عملت
ً
جزيًل
بشكل جيد ".وقد أشارت ماليزيا في المحادثة إلى أنها تؤيد التعليق السابق لسنغافورة .شكرً ا
على تضمين هذا التعليق .سأل يوران عما إذا كان بإمكان إيران أن تكتب طلبك .كنت تريد أن
تعرف كم من التسجيًلت لـ  ،ccTLDوأود أن أشير إليهم ،وهذا قد يكون أكثر فائدة لجميع
المعنيين ،لدينا الموظفين في المكالمة يدونون مًلحظات وهمية ،وهذا واحد من األسباب التي
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تجعلنا نسجل المكالمات ،لذلك أؤكد لكم جميعًا أن الموظفين سوف يعودون للتسجيل للتأكد من
أننا أحطنا بجميع الطلبات.
أريد فقط التأكد من أننا حصلنا على هذا اإلشعار أننا نحيط بما يجري في الدردشة وعلى التسجيل.
عشر دقائق متبقية ،أنا ال أرى أي شخص في قائمة االنتظار ،اسمحوا لي أن أتوقف مرة أخرى
للحظة ألي شخص غير قادر على رفع يده ،أو الذين يرغبون في تقديم تعليق شفهي ،وسوف
أظل صام ًتا لمدة  5ثوان وأسمح ألي شخص أن يخرج من وضعية كتم الصوت من الذين يرغبون
في القيام بذلك .شكرً ا .ال أسمع أي شيء ،أالحظ أن ممثل الصين قد رفع يده ،وسوف أترك الكلمة
لك.

غيو فينغ:

ً
جزيًل لك ،روبرت .أنا غيو فينغ أتحدث من بكين .لدي طلب صغير .هل يمكن لشخص
شكرً ا
ما من موظفي  ICANNتوضيح ما يجري .أثناء المكالمة التشاورية األولى ،هل كان هناك أي
قرار ،أو هل كانت هناك أية مخاوف ،ما هي حالة المكالمة األولى للتشاور؟ شكرً ا.

روبرت هوغارث:

أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال ،سأحول الكلمة إلى أكرم للرد على ذلك ببعض التفصيل.
ولكن ً
أوال ،أود فقط أن أشير إلى أن سؤالك كان في الوقت المناسب ج ًدا ،ألن أولغا قد كتبت للتو،
ممثلة األرجنتين "،في المكالمة السابقة اقترحنا إنشاء مجموعة عمل لمتابعة هذه المسألة الهامة
ج ًدا بين  ICANNوأعضاء  GACالمهتمين ".لذا ،علمت أولغا على إحدى نقاط المناقشة التي
ظهرت خًلل تلك الجلسة األولى .أكرم ،هل كنت تخطط إلصدار تقرير عن هذه المكالمة أم
الجلسات المجمعة؟ ما الذي تتصوره من حيث القدرة على مشاركة بعض تلك المتابعات أو
الخطوات التالية لعضوية GAC؟ هل هذا شيء أنتما ،يوران وتوماس سوف تتحدثان عنه الح ًقا؟

أكرم عطا هللا:

فعًل ،سنحاول ً
نعم ،سنفعل ً
فعًل أن ننظر إلى ما تم االتفاق عليه في الجلسة األولى والجلسة
الثانية ،وربما يمكننا تلخيص ذلك في إحاطة ،وبعد ذلك يمكننا أيضًا ربما في جوهانسبرغ يمكننا
أن نلتقي في الواقع مع األطراف المعنية التي حضرت المكالمتين والتأكد من أننا جميعًا عند نفس
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النقطة .من المهم ج ًدا بالنسبة لنا التواصل بشكل جيد بالفعل .أعلم أنه في نموذج  ،ICANNال
يمكننا أن نرضي الجميع ،ولكن على األقل ،يجب أن ال نفاجئ أي شخص.
لذا أعتقد أنه من المهم ج ًدا أن نجتمع معًا ونراجع ما ناقشناه هنا ونتأكد من أننا جميعًا عند نفس
النقطة ونرى إلى أين نتجه من هناك .أعتقد أنه علی األقل في الجلسات األولی ،کان هناك الکثير
من االتفاق اإليجابي حول کيفية قيامنا فعليًا باألمور بشکل أفضل للمضي قدمًا ،وخاصة في
العملية ،کما کان هناك قلق من أعضاء  GACبخصوص کيفية مواكبة جميع السياسات حتى ال
تحدث السياسات دون انتباههم ،ثم في وقت الحق نحن جميعًا نحارب السياسة ،وهذا قد يكون
متأخرً ا ج ًدا.
أعتقد أن هذه إحدى القضايا التي طرحت ،ولکن أيضًا الشيء الثاني حول کيف يمکننا العمل معًا
ً
طويًل أيضًا .كما ترون ،استغرق هذا أكثر من ثًلث
في مرحلة التنفيذ ،والتي تستغرق وق ًتا
سنوات لتنفيذه ،ولكن يمكننا أن نعمل في الواقع معًا حتى نصبح في حالة عزم ونحن نطور هذا
التنفيذ .لذلك سوف نأخذ ما في هذه المكالمة ،أيضًا ،وسوف نلخصه ،وبعد ذلك ربما يمكننا محاولة
تحديد بعض الوقت في جوهانسبرغ للنظر في كليهما .ومن كافوس ،أعتقد أن يوران سأل عما
إذا كنتم تستطيعون كتابة ما طلبتوه ،للتأكد من أننا سوف نعطيكم ذلك .ونحن سوف ننظر في
النص كذلك ،وسوف نحاول الخروج منه بما تحتاجونه.

روبرت هوغارث:

ً
جزيًل أكرم ،أنا روب .أود أن أشير إلى أن إيران تتابع في الدردشة بعض األسئلة التي
شكرً ا
ً
جزيًل ،ممثل إيران ،للقيام بذلك .وأالحظ أيضًا أنه قدم أسئلة إضافية
سبق أن طرحها .لذلك شكرً ا
ً
جزيًل على ذلك ،ونحن سوف نحيط بتلك ألغراض كتابة تقارير من
في غرفة الدردشة .شكرً ا
المكالمة والجلسات .شكرً ا على ذلك .أنا أنظر إلى قائمة االنتظار ،لدينا  5دقائق متبقية ،ولدي
يوران وإيران ال يزالون في قائمة االنتظار ،إذن يوران ،أعتقد أن يدك كانت مرفوعة ً
أوال ،سوف
أعطيك الكلمة ،ثم ممثل إيران ،ثم سوف نعود إلى يوران لبعض المًلحظات الختامية منك أو من
أكرم .يوران ،معك الكلمة.

يوران ماربي:

يمكنك االنتقال إلى إيران ،وبعد ذلك يمكن أن أنهي.

صفحة  17من 19

AR

  TAFأمانة السر المستقلة  15 مارس 2017

روبرت هوغارث:

حس ًنا ،شكرً ا .إيران ،الكلمة لك ،وبعد ذلك سوف نختتم مع يوران .شكرً ا .يمكنك الخروج من
وضعية كتم الصوت.

كافوس أراستيه:

أسأل أكرم ويوران ،بشأن تلك الطلبات التي في طور اإلعداد .ال ينبغي معالجتها حتى نتوصل
إلى نوع من االتفاق من توافق اآلراء فيما بيننا .لذلك يجب أال نستمر في ذلك ونستمر في المشكلة.
في الواقع ،كان ينبغي أن يكون قد تم القيام به منذ بعض الوقت ،وأننا قدمنا هذه االعتراضات
على العملية ،لكنها مستمرة حتى اآلن ،ولكن ال أعتقد أن علينا أن نواصل ،علينا أن نضع على
األقل [غير مسموع] حتى يتم حل المشكلة .كان هذا أحد األمور.
والسؤال الثاني الذي سمعته ،أود أن أرفع ،وسمعت شي ًئا ،أن هناك اتفا ًقا تم بين السجًلت
و ICANNدون أن يكون شفا ًفا للجميع .هل أمكنك تقديم بعض المعلومات عن ذلك في عام
 2014أو ربما في وقت سابق ،هل تم التوصل إلى نوع من االتفاق دون الكشف عنه للجميع؟
ما نوع االتفاق ،هل هذا شيء كنت قد أشرت إليه ،أو أنه شيء لم يكن لديك أي معلومات حوله؟
شكرً ا.

روبرت هوغارث:

ً
جزيًل لك ممثل إيران ،أنت ُتوقّت األشياء بدقة .أقدر تلك األسئلة اإلضافية التي قدمتها
شكرً ا
سواء شفهيًا أو في الدردشة ،ونحن صعدنا أكرم والفريق للقيام ببعض المتابعة على هذا .وفيما
يتعلق بالتوقيت ،أترك الكلمة ليوران لتزويدكم ببعض المًلحظات قبل أن نرفع الجلسة .مجرد
مًلحظة سريعة أخيرة ،إن سنغافورة [غير مسموع] على تعليق كوريا السابق .يوران ،لديك
الكلمة األخيرة يا سيدي.

يوران ماربي:

شكرً ا جزيًلً .نعم ،أعتقد ،أنا الرئيس التنفيذي فيمكن أن تكون كلماتي أقوى من كًلم أكرم .نعم،
سنعود معكم ونعمل معكم ،على كيفية جعل هذه العملية أفضل فيما بعد .وأنا متأكد ج ًدا من ذلك
ومنفتح ج ًدا على االقتراحات للتأكد من أن  GACككل وكذلك البلدان الفردية ،يشعرون بأن لديهم
الفرصة لرفع أصواتهم.
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وهذا ليس ألنني أريد أن أتدخل في عملية صنع السياسة الخاصة بكم ،هذا ليس عملي ،فقط أقدم
لكم الحقائق التي تحتاجونها التخاذ قراركم حتى [غير مسموع] يؤدي إلى التوافق في اآلراء التي
تحتاجون إليه .في بيئة يحركها التوافق ،كما تعلمون جميعا هنا ،سيكون هناك دائمًا الدول
والمنظمات التي لن تحصل على  %100مما تريد ،وهذا أمر طبيعي ،ولكن من المهم أن يكون
لدينا فرص لك لتكون قادرً ا على التعبير عن مخاوفك .وأنا اتطلع الى العمل معكم .وشكرً ا لكم
مرة أخرى على هذه المحادثة معنا .لقد كانت مفيدة ج ًدا بالنسبة لي .بهذا ،في الواقع أتمنى لكم
ليلة جيدة ،ألن الساعة  11:00هنا في لوس انجلوس ،وسأنهي يومي بتمرير المذكرة بعد هذه
المناقشة .شكرً ا جزيًلً.

روبرت هوغارث:

شكرً ا لك ،يوران .غولتن ،هل تريد أن تخرجنا؟

غولتن تيبي:

نعم ،تفضل .شكرً ا لك روب ،وشكرً ا لجميع المشاركين .تم تأجيل هذا االجتماع اآلن .فلتنعموا
بالراحة لبقية اليوم .إلى اللقاء.

[نهاية النص المدون]
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