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یار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمع
 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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 .برجاء الجلوس، نحن بصدد البدء  :توماس شنایدر 

 

لذلك إذا كنتم تبحثون عن  .ccNSOو  GACللتوضیح، سیكون ھذا االجتماع ما بین  : أولوف نوردلینغ

 .شيء آخر فلتبحثوا عنھ في مكان آخر

 

یتم عقده في فترة بعد  ccNSOومن ثم فإن ھذا االجتماع مع  .شكًرا جزیالً لكم : توماس شنایدر

وبالطبع ھو اجتماع مفتوح للجمیع ممن  .الظھیرة بسبب عدم توافر الوقت في الصباح

نعطي الكلمة لكاترینا، رئیسة  .أرید أن أضیع وقتاً أكثر في الحدیث ال .یھتم بما نناقشھ

ccNSO الجدیدة. 

 

ونشعر بسعادة غامرة للحضور  ccNSOرئیسة  .اسمي كاترینا ساتاكي .طاب مساءكم : كاترینا ساتاكي

جلسة اجتماع لمدة ساعة طویلة مع إثنین من —الیوم في جلسة الساعة الواحدة

وأعتقد أنھ من األفضل البدء بالتقریر  .المطروحة للمناقشة الموضوعات الھامة

 بیكي، ھال أعطیك الكلمة؟ .ccNSOالخاصة بـ  PDPsالمختصر حول 

 

أعتقد بأنكم تشعرون بالغثیان لرؤیتي على  .سعیدة بوجودي ھنا .شكًرا جزیالً لكم : بیكي بیر

، ccTLDنتھي حول تفویض األرجح وبارت ھنا لتقدیم آخر ما یبدو علیھ عمالً ال ی

لقد بدأنا ھذا العمل منذ ست سنوات على األرجح مع مجموعة  .اإللغاءات والتحویالت

في ھذا الشأن، وكجزء من  GACلدینا مشاركین من  .عمل للتفویض وإعادة التفویض
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ذلك قمنا بعمل مراجعة شاملة للتفویضات وما أطلقنا علیھ فیما بعد إعادة التفویضات 

معھا، للتعرف على المجاالت التي یبدو أنھ لدینا فیھا  IANAوإدراك كیفیة تعامل لتفھم 

نوع من األھداف المتحركة ولیست برنامجاً قابالً للتنبؤ بھ حیث تم تطبیق شروط 

RFC 1591 بشكل مختلف على مر الزمن وقمنا بفھرسة ھذه العملیة نوعاً ما.  

مرة أخرى، كان  .شاء إطار للعمل لمجموعة التفسیرإلحاقاً بعملنا في ھذا الشأن، قمنا بإن

یشاركون في ھذه العملیة الممتدة لعدة سنوات، وكان ھدفنا  GACھناك مراقبون من 

ھو اإلدراك والفھم، قبل التفكر ملیاً في أي مجال لتطویر السیاسة، فقط كانت كما تنص 

إعادة /تفویضا كوثائق مرجعیة على GACلدینا أیضاً مبادئ  .RFC 1591علیھ 

، وقمنا بتقدیم ما یطلق علیھ إطار عمل للتفسیر إلى المجتمع حیث ccTLDتفویضنا 

في سیاق التفویض، واإللغاء،  RFC 1591إدراكاً مشتركاً لتطبیق  –بین نوعاً من 

 .والتحویل

اآللیات التي حددناھا كجزء –تبنى المجلس إطار عمل التفسیر، ونحن اآلن بصدد تنفیذ 

ولكن نأمل في أن یصبح العالم أكثر قابلیة للتنبؤ بھ بالنسبة  .ر عمل التفسیرمن إطا

عما یخص بترتیبات التفویض، واإللغاء  ccTLDلجمیع أصحاب المصالح في 

  .والتحویالت

فعالً اإلرشادات  RFC 1591وكجزء من ھذه العملیة قمنا بتحدید مجالین ال تقدم فیھ 

، وھي قائمة ISO 3166-1وأولھا  .رشادات أو اآللیاتحیث یحتاج األمر إلى ھذه اإل

طرأت رموز جدیدة ثنائیة  .رسمیة برموز ثنائیة للدول، ومن الواضح أنھا غیر ثابتة

 .الحروف على القائمة ورفعت رموز ثنائیة الحروف من القائمة على مر الزمن

ال یوجد أي  ،1-3166وتحدیداً عما یتعلق بالرموز التي تمت إزالتھا من قائمة 

 .بما أن رمز الدولة تم إستبدالھ أو تعدیلھ ---بما أنھا  ccTLDإرشادات حول سحب 

ومن ثم فإن ھذا ھو أحد المجالین حیث علمنا أن لدینا فجوة إرشادیة ونشأت تلك األمور 

وال أقول أنھا بطریقة غیر مرضیة، ولكن من الصعب للغایة  –وتم التعامل معھا ولكن 

 .ة التعامل معھا بسبب عدم وجود سیاسات لذلكمعرفة كیفی



 ccNSO  ARمع  GACاجتماع  –ھلسنكي 

 

 28من  3صفحة 

 

أنھ یجب على شركات  ---ذاتھا تنص على أن  RFC 1591الجانب اآلخر ھو أن 

أن تكون قادرة على المطالبة أو الدعوة إلى إجراء مراجعة إذا تم  ccTLDتشغیل 

ة لعدة كان جون بوستل أساساً اآللیة المستخدم ---و .إبطال التفویض، على سبیل المثال

التوصیات الناتجة عن —ولذا .سنوات، ولكن لم یتم أبداً إنشاء آلیة للمراجعة الرسمیة

 .إطار عمل التفسیر كانت بمثابة مجال آخر تحتاج فیھ السیاسة إلى تطویر

حیث كنا أیضاً ندعو  IANAوأصبح ذلك أمراً ملحاً بعض الشيء فیما یتعلق بتحویل 

  .ك لتعزیز عملیة مراجعة مستقلة بوجھ عامإلى ربط عملیات المراجعة وكذل

، بعد المشاورات مع مجموعة اللجنة المجتمعیة، ccTLD – ccNSOبالنظر إلى أن 

توصل كل من األعضاء وغیر األعضاء، إلى أننا لم نرغب في عملیة مراجعة مستقلة، 

 ccTLDs، لتطبیقھا على التفویض، واإللغاءات والتحویالت لما یتعلق ب IRPأو 

حتى یتم تطویر السیاسة من أجل إنشاء وتأسیس المعاییر والقواعد  –حتى ذلك الوقت 

  .التي من شأنھا تنفیذ ھذا النوع من آلیات المراجعة

ندرس قراراً  ---بإصدار ccNSOستقوم —سنقوم ھذا األسبوع  ---لذا في ھذا 

سیاسة لما یتعلق لتطویر ال –للمجلس، بالدعوة إلنشاء تقریر حول موضوع ما لدراسة 

ثنائیة الحروف وآللیات تسویة وحل النزاعات حول اإللغاءات  ccTLDبإزالة رموز 

سیتولى القرار إنشاء تقریر مشكالت یتم دراستھ والنظر فیھ في  –سنقوم  –ومن أجل 

سنقوم بتعیین فریق إشراف ومراقبة على تنفیذ  .حیدر أباد وتعیین مدیر للمشكالت

 .لمساعدة مدیر المشكات، بارت، وصیاغة تقریر المشكالت –من أجل  –المجلس 

من كل المناطق  –واحد —وسیكون ھناك مدیر اللجنة المجتمعیة من كل منطقة

 ---وسنناقش ھذا األمر في اجتماع المجلس یوم  .باإلضافة إلى مستشار لجنة الترشیح

 

 .یوم الخمیس  :بارت بوسوینكل
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 GACحاولنا جاھدین التأكد من إبقاء  –كانت  GACن الواضح أن م .یوم الخمیس : بیكي بیر

على علم بمستجدات ھذا األمر ورحبنا بالمشاركة في مجموعة العمل حتى اآلن والتقدم 

لذلك سأطلب من بارت، الذي اختفى  .في اإلدخاالت سیكون أمراً ھاماً للغایة بالنسبة لنا

یر بكم ھذه المشاركة من خالل العملیة لتوه، جعل األمر أكثر سھولة من أجل أن تس

تقریر المشكالت والتحدث قلیالً عن  –التي سنقوم من خاللھا بتطویر الموضوعات 

 .بعض التساؤالت التي سیتوجب علینا الرد علیھا في حیدر أباد

 

 –في سبیل  .حسًنا .ھل یمكنك البدء في الشرائح، الشریحة التالیة، رجاءً  .شكراً بیكي : بارت بوسوینكل

لذلك  .ccNSOجاھدة بتشغیل عملیات تطویر سیاسة  ccNSOكما تعلمون، تقوم 

حول ھذه " ب"الملحق  ICANNسأمر بكم عبر بعض الخطوات المبینة في لوائح 

العملیات وسأنتھي عند، لنقل، الطرق الرسمیة وغیر الرسمیة في كیفیة تورط وارتباط 

ا، سواء بشكل فردي أو كمجموعة، في ھذه اللجنة االستشاریة الحكومیة وأعضائھ

یمكنكم تحدید  ccNSOلذا إذا ألقیتم نظرة على عملیة تطویر السیاسة في  .العملیات

أو ما —المرحلة األولى، وھي الطرح، وھي ما سنقوم بمتاقشتھ .ثالث مراحل بفاعلیة

مجلس بمناقشتھ في ھذا االجتماع في ھلسنكي ویبدأ بقرار ال ccNSOسیقوم مجلس 

یعتبر تقریر المشكالت وصفاً لألمور، وتقییم الجداول الزمنیة  .بطلب تقریر مشكالت

ومن ثم مرحلة  ccNSOالمرتبطة بھا، وتقییم ما إذا كانت ھذه األمور ضمن نطاق 

لدى  PDPھو القرار بالبدء في  –وھذا من خالل حیدر أباد —النھایة لھذا األمر

ccNSO.  وسیرتبط األمر ببعضھ في  .بین الطرح والبدءلذلك ھناك تمییز واضح

 .لحظة

وھي ما ترتبط بھ المجموعة وبناء على  .والمرحلة الثانیة، ھي بالفعل تطویر السیاسة

وتبدأ بتقریر مؤقت من قبل  .تقریر المشكالت تبدأ في تطویر السیاسة وطرح التوصیات

، وقد تنتھي بتقریر نھائي أو مجموعة العمل، ویتم طرحھ للتعلیقات العامة واإلدخاالت

وبعد  .قد تنتھي بتقریر مؤقت بتسلسل فرعي یعود األمر فیھ إلى مجموعة العمل ذاتھا

وتبدأ  –على األقل  ccTLDوھي ترتبط تحدیداً بمجموعة —ذلك المرحلة النھائیة

 ccNSOحالما یقوم فریق العمل بإقرار ذلك یتم إرسالھ إلى مجلس  .بالتقریر النھائي
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، یمكنني ccNSOولكن ھذا لیس نھایة العملیة، وھذا ما یمیز إجراءات  .قرارهإل

، لذا یتوجب على أعضاء ccNSOفي أن عضویة  GNSOالقول، عن إجراءات 

ccNSO في حالة عدم  .التصویت على التوصیات سواء بإقرارھا أو عدم اإلقرار

بعد ذلك یتم  –فإن المجلس  وفي خالة إقرارھا، .قبولھم للتوصیات، فلن یتم تمریرھا

 .للنظر فیھا ICANNتقدیم التقریر النھائي في شكل تقریر مجلس إلى مجلس مدراء 

 .الشریحة التالیة من فضلك

إذا تأملتم  .، ھذه طریقة أخرى للنظر في عملیة تطویر السیاسةPDPلذلك خصائص 

م تحدید ذلك أنھ قد ت ccNSOاألمر فإن الخبرة حتى اآلن أظھرت مع كل أعمال 

وفي سبیل إجراء  .بفاعلیة من خالل مرحلة التطویر أو المرحلة الثانیة من العملیة

ccNSO  ذلك، ھذه النوعیة من العملیات، ستشمل في دورتین على األقل من التعلیق

یوم على األقل من التعلیق العام تشمل تحلیل الموضوعات،  40العام ومرة أخرى فترة 

والتقییم المبشر للغایة للجدول الزمني یستغرق ستة أشھر،  .صیاتتطویر وتنمیة التو

ولكنھ أمر متفائل على األرجح، فقد تضطرون إلى ضربھا في خمس أو ست مرات 

 .ccNSOللحصول على إدراك حقیقي لما تستغرقھ عملیة 

المرحلة الثالثة، كما ذكرت، تشمل تصویت األعضاء، ومرة أخرى، قد یستغرق ھذا 

التصویت  –تم إجراؤه  PDPآخر  .أو الحد األدنى للفترة یبلغ شھرین –األمر 

" ب"أو الملحق " ج"استغرق من ثالثة إلى أربعة شھور ألنھ إذا نظرتم إلى الملحق 

زائد واحد من  %50–فیشمل تصویت األعضاء أو اقتراع النصاب القانوني مما یعني 

حالیاً  .ألولى من التصویتأو یشارك في الجولة ا –یحتاج إلى  ccNSOعضویة 

 .بنھایة ھذا األسبوع 160وبشكل مباشر ستصل إلى  .عضواً  ccNSO 159تضم 

عضواً من المجموعة یلزم تصویتھم من أجل الوصول  80وھذا یعني أنھ على األقل 

في حالة عدم بلوغنا  –إذا لم یتم األمر ھكذا  .إلى تصویت صحیح في الجولة األولى

 –ني، وھو ما حدث في آخر مرة، علینا االنتظار شھراً آخر وبعد ذلك النصاب القانو

 .الشریحة التالیة، من فضلك .یتم إجراء تصویت عادي
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وبالنظر بشكل أكثر عمقاً وبناء على ما ذكرتھ بیكي ھناك موضوعان على كفة المیزان 

المتبادلة ھي  والعالقة .ccTLDأحدھما آلیة المراجعة واآلخر إزالة  .یرتبطان باألمر

 .أن تخضع آللیة المراجعة أیضاً —یجب نسبیاً  ccTLDأن القرارات المتعلقة بإزالة 

حیث یلزم األمر سیاسة  RFC 1591وكما ألمحت بیكي، ھناك مجاالن ضمن 

 .إضافیة

إحداھما، وأول طریقة منھما سأشیر  .لذلك ھناك طریقتان للتعامل مع ھذه الترابطات

فالطریقة التي تبدو على األرجح ھي إنشاء مجموعتي  .فرديواحد  PDPإلیھا في 

عمل، مجموعة العمل األولى من أجل آلیة المراجعة ومجموعة العمل الثانیة من أجل 

األولى حول المراجعة،  .اإلزالة، واألرجح عملھما تسلسلیاً، واحدة تلو األخرى

 .راجعة، إذا لزم األمرواألخرى حول اإلزالة، وبعد ذلك إعادة النظر في آلیة الم

اآلن، أحد العیوب، أو المزایا، حسب وجھة نظركم، ھي أن المجموعة حول آلیة 

  .تخضع لتصویت األعضاء –المراجعة واإلزالة 

وسیقوم  PDPفي النھایة فقط، عند اختتام العمل حول الموضوعین سیتم إغالق 

مرحلة فقط سیتم تقدیمھ وفي ھذه ال .PDPاألعضاء بالتصویت علیھ وھذا ھو إقفال 

 .ICANNإلى مجلس 

وھذا األمر من شأنھ توسیع العملیة برمتھا ومدھا إلى عام واحد  .لذا سیكون لدیكم إثنان

 .ھذا ھو التقدیر التقریبي بناء على بعض التحلیالت .على األرجح، أو عام ونصف

 .الشریحة التالیة من فضلك

بسبب " البدء"انتبھوا، فأنا استخدم كلمة  .PDPsالطریقة الثانیة ھي البدء بعدد إثنین 

 –ما سیحدث في ھذا االجتماع، وسأنتقل إلیھ بعد دقیقة، ولكن ھذا االجتماع، الطرح 

، وسیكون بمثابة تقریر مشكالت حول كل من آلیة المراجعة وإزالة PDPسیتم طرح 

ccTLDs. مجلس  بناء على نتائج تقریر المشكالت، سیقرر .وسییتم جمعھما

ccNSO  إما البدء بـPDP لذا فإنھ یمكن البدء في إجراء إثنین من  .واحد أو إثنین

PDP  في حیدر أباد أو البدء بواحد، وفي مرحلة متأخرة، یتم البدء في إزالةPDP. 
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مرة أخرى، االختالف الرئیسي، عن المنظور الزمني ھو أنھ سیتم إجراء تصویت 

 .الثاني PDPتصویت لألعضاء عند نھایة األول و PDPلألعضاء في نھایة 

 .الشریحة التالیة من فضلك

المتواجدة، وفي ھذا  ccTLDاآلن، في مراكش قام المجلس باستشارة مجموعة 

التوقیت، ومن منظور منطقي یمكنكم القول البدء في اإلزالة بسبب أن آلیة المراجعة 

ومن ناحیة  .ائج عملیة اإلزالةأو نت–تبنى على أو تحتاج ألن تأخذ في الحسبان مراجعة 

أخرى، المجموعة في مراكش، وقد تم إقرار ذلك مرة أخرى الیوم، ترى أن آلیات 

 .المراجعة حول القرارات الخاصة بالتفویض، واإللغاء والتحویل لھا األولویة القصوى

واحد أو إثنان،  PDPبصرف النظر عما یحدث وأیاً كانت نتیجة  –وبالتالي؟، سنبدأ 

 .سنبدأ بآلیة المراجعةف

واحد، ولكن لیس بنفس قدر قوة األولویة  PDPأبدت المجموعة تفضیالً إلجراء 

 .وأیضاً أبدت القیام بما تستطیع فعلھ بالتوازي قدر اإلمكان .القصوى

 .الشریحة التالیة من فضلك

باح اآلن، ذكرت بیكي بالفعل، في ھذا االجتماع، مرة أخرى، عقدنا اجتماعاً ھذا الص

 –ما سیحدث في اجتماع ھلسنكي  .حول ھذا األمر ccNSOفي غرفة اجتماعات 

في  .اجتماع المجلس ھو قرارات المجلس حول طلب تقریر المشكالت، قبل كل شيء

وستشمل ھذه  .الحقیقة ھذا األمر یطرح، أو یعطي إشارة البدء لعملیة تطویر السیاسة

في  .أو إثنین PDPفي حیدر أباد بعدد واحد  العملیة تساؤالً حول ما إذا كان البدء

 .اجتماع حیدر أباد، فمن المتصور اتخاذ المجلس لقرار حول ھذا األمر

في سبیل إعداد تقریر المشكالت، ونعود بذلك إلى ما قالتھ بیكي لتوھا، فإن خلفیة ھذه 

مل الخاصة األمور، أوالً، ما یلزم أخذه في االعتبار ھو التقریر النھائي لمجموعة الع

 .2011ویعود ذلك إلى مارس  .ccTLDsإعادة التفویض حول إزالة /بالتفویض
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، وما یعتبر مھماً للغایة على ccNSOفي  RFC1591إطار عمل التفسیر في 

األرجح، بسبب وجود خرافات وأساطیر حولھ، قلة الفھم، والمبالغة في التفسیر، ھو 

عد حول تحدید الرموز وخاصة حول ، كما أنھ بالنظر إلى القواISO3166معیار 

الرجوع في تحدید الرموز وما سیحدث معھا حیث یتحدد الكثیر من المناقشات حول 

 .ccTLDsإزالة 

والملحق  CWGوفي النھایة، كما ذكرت بیكي بالفعل، فإن التقریر النھائي إلشراف 

إذا حول ما  ccTLDمع مجموعة  –یشمل الكثیر من البیانات من المسح حول " ش"

 .كما ھو مقترح IRPكان من المفترض إدراج آلیة للمراجعة أو استخدام 

ألمحت بیكي إلى قرارین إثنین وھما تعیین مدیر للمشكالت، وتعیین لجنة إشرافیة، ستة 

 .مستشارین

 .الشریحة التالیة من فضلك

ید منكم، كما یعلم العد –ما ھي  .وھذه كانت الشریحة األخیرة، وھي األھم بالنسبة إلیكم

 GACھناك بعض النقاط الرسمیة من الترابط والتفاعل بین  ccNSO PDPفي 

 .عند صیاغتھا، تم إدراجھا .وعملیة تطویر السیاسة

، لذا في اجتماع حیدر أباد، PDPحالما یتم البدء في —اآلن، النقطة األولى ھي الوقت

البیان الوحید في ھذا ھو  .رسمیاً تقدیم الرأي أو المشورة حول ذلك GACتطلب 

وعند  .وعلى األرجح یشیر إلى التفاعل والترابط في العملیة .عملیة تطویر السیاسة

العملیة الفردیة أو المزدوجة، ---لذا في نھایة كل واحد أو —إصدار التقریر النھائي

، بحیث یعطى إشارة البدء في المرحلة ccNSOعند تقدیم التقریر النھائي إلى مجلس 

وقد حدث ذلك  .تقدیم رأیھا أو المشورة مرة أخرى GACالتصویت، یطلب من  الثالثة،

 .، وقد استخدمنا ھذه اآللیة في الماضيIDN PDPمع 

 .بعملیة تطویر السیاسة GACلذلك فإن ھذه ھي الطریقة الرسمیة للتفاعل والترابط من 



 ccNSO  ARمع  GACاجتماع  –ھلسنكي 

 

 28من  9صفحة 

 

لحقبة من األمر الثاني، وھو على األرجح أكثر بكثیر، في ھذا المجال أو ھذه ا

مجموعات العمل ما بین المجموعات والخبرة التي نملكھا حول إطار عمل التفسیر 

ھذه ھي المناقشة حول تقریر  .وعملیة اقتفاء األثر السریع تعد المشاركة غیر الرسمیة

المشكالت كما سیتم إصداره قبل اجتماع حیدر أباد؛ المشاركة، بأي طریقة مجدیة لكل 

؛ وھذه األنواع من الجلسات حیث نبقیكم على GACوأعضاء ، GACفرد من أعضاء 

  .اطالع بما یحدث في عملیة تطویر السیاسة

 .تعود الكلمة إلیك بیكي .إذن فھذا ھو نھایة العرض

 

نمیل إلى القیام بذلك بطریقة دقیقة وبعنایة، ولكن أیضاً من المفید لنا الحصول على  .نعم  :بیكي بیر

وبالطبع، سنعود إلى ھنا إلبقائكم على  .ات طول مدة ھذه العملیةوجھات نظر الحكوم

اطالع وكذلك لدعوتكم إلى المشاركة في مجموعات العمل على ھذا األمر بأي طریقة 

 .مریحة للمشاركة GACتراھا 

 

أنا  .دةأعتقد أن ما سبق كان كماً كبیراً من المعلومات، ولكنھا معلومات ذات فائ .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .لدیھم تعلیقات أو استفسارات GACعلى یقین بأن بعض أعضاء 

 .أرى النرویج

 

 .شكراً على التقدیم والنظرة العامة على المستقبل .شكًرا .نعم  :ممثل النرویج

 .حسناً، سؤالین —لدى، كما تعلمون

ض األمور فقد ذكرتم بع .السؤال األول حول خلفیة أو األساس المنطقي للبدء في ذلك

ھذا لیس بتوثیق أو  .ccTLDsحولھا، ولكن یمكنني تفھم األساس المنطقي وراء إزالة 

 .لقد تمت مناقشة ذلك في الماضي منذ سنوات .عملیات واقعیة لذلك
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ولكن فیما یخص آلیات اإللغاء وتحویالت التفویض، ھناك الكثیر من وثائق ومستندات 

أود اإلشارة إلى مبادئنا،  – GACود أن أسأل وبالطبع أ .السیاسة موجودة بالفعل

فھي بالفعل موجودة وتنص على أن معظم السیاسة  –لذلك، بالطبع  .ccTLDمبادئ 

 .یجب أن تكون سیاسة محلیة وفقاً للقانون المحلي ccTLDsالخاصة بـ 

 ما یخص ذلك، كنت فقط أتساءل حول أھدافھ واألساس المنطقي لھ؟ –لذلك كنت فقط 

ھل ھناك أي خلل في تدابیر  لذي ستقومون بحلھ أو ما ھي المشكلة الجاریة؟فما ا

في ھذا  IANAو  ccNSOوترتیبات القانون المحلي أو ھل ھناك أیة قضایا بین 

ھذا  –وھذه  ترغبون في إصالحھ؟ ccTLDsإعادة تفویض /الشأن بخصوص تفویض

 .ھو سؤالي

 .شكًرا

 

وھي  .ذاتھا توضح وجود آلیة للمراجعة RFC 1591، 1591 إذن، في البدایة، فإن  :بیكي بیر

وقد ظھرت ھذه األمور  .IANAما یفترض أن تكون آلیة لمراجعة أعمال وإجراءات 

التي دعت إلى التمكن من  CWGكجزء من انتقال  IANAأیضاً بسبب إجراءات 

 .مراجعة ذلك

یستبدل تطبیق مبادئ  اآلن بالطبع ال شيء یستبدل تطبیق القانون المحلي وال شيء

GAC وبالطبع تنطبق مبادئ  .أینما یتم العمل بھاGAC  حیث تتفقccTLD 

 .والحكومة على تطبیقھا

ولن تؤثر فعالً على أیة تحویالت، والمحددة في  .لذلك ال شيء یحل محل اآلخر

RFC 1591  والموضحة فيIFO  إطار عمل التفسیر حیث توافق شركة التشغیل

ونتوقع ذلك بسبب أنھ في المقام األول  .ل المقترحة الجدیدة علیھاوشركة التشغی

یتم تسویتھا وحلھا بموجب القانون المحلي،  ccTLDالنزاعات حول تشغیل وأعمال 

بالقدر الذي یعمل بھ بشكل صحیح، فإن التحویالت یجب أن تكون طوعیة بوجھ عام، 

 .یة للمراجعةالتحویالت المتفق علیھا حیث ال یحتاج األمر إلى آل
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لذا فإننا نأمل ونرجو بالتأكید أال یكون ھذا األمر یلزم استخدامھ والدعوة إلى استخدامھ 

 .لمرات عدیدة وكثیرة

لذا ال  .RFC1591تم تفویضھا، وقد تم تفویضھا قبل وجود  ccTLDsولكن ھناك 

 .راجعةلذلك نحتاج إلى آلیة للم .نعرف ما ھي الشروط واألحكام المعمول بھا ھناك

، حیث تتفق الحكومة GACتنطبق مبادئ – GACالمفترض أنھ حیث إطار عمل 

ولكن  .ومشغل اللجنة المجتمعیة على ما ینطبق، ویوجد أیضاً آلیة لحل النزاعات

بالنسبة للباقي، ال توجد آلیة لحل النزاعات، على الرغم من افتراض، كما تعلمون، أنھ 

 .ذھاب إلى المحاكمبإمكان المشغلین االستفادة من ال

آلیة للتأكد من اإلجراءات القانونیة لكل النزاعات الخاصة بالتحویل  ---ولكن ھذه 

 .اإللغاء والتحویل—واإللغاء

 

 .شكًرا  :الرئیس شنایدر

 .لدي بعد ذلك المملكة المتحدة وإیران

 

كان االجتماع  .لتقدیم ھذا األمر وأشكركم، بیكي وبارت، .شكًرا لك، سیادة الرئیس  :ممثل المملكة المتحدة

 .ccNSOمفیداً، في الحقیقة، لي شخصیاً للوقوف على مجال ھام من العمل من أجل 

لالرتباط بتطویر السیاسة من  GACومن المثیر حقیقة، رؤیة مثال لفرصة سانحة أمام 

لالرتباط  GNSOلقد ناقشنا واستخلصنا اإلجراءات من أجل  .، حقیقةccNSOجانب 

 .لذلك من المثیر رؤیة انعكاس ذلك ھنا PDPمبكر في ال

 .لھ عنصران PDP، ألن GACسؤالي كان بالفعل حول الحمل بالنسبة لنا بصفتنا 

وحدسي  .ھناك إزالة اللجان المجتمعیة وأیضاً آلیات المراجعة للتفویض، اإللغاء وھكذا

صححوا لي إذا كنت على  یوجھني إلى أن األخیرة ستكون أكثر إثارة بالنسبة لنا، ولكن
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خطإ، ألن ذلك سیوجھ ألمور مثل الدول المستقلة حدیثة النشأة التي تطالب بتفویض 

لذا فإن المواقف، السیناریوھات التي كان من المفترض علینا الحصول  .وغیر ذلك

 .علیھا من أجل التفكیر المتأني بشأنھا

ي الحقیقة حیالھا، ولكن كما بالنسبة لألمر اآلخر، اإلزالة، لیس لدي رأي فوري ف

تعلمون، العالم یتغیر، وأعتقد أننا بحاجة لتفھم وإدراك أن العملیة التي ستمر من اللجنة 

 .المجتمعیة سیتم إزالتھا

من حیث الترابط المنصوص علیھ ھناك، كیف ترونھ من حیث التحمیل النسبي على 

قشات عمیقة وجھاً لوجھ العنصرین، وھل ھناك فرصة في اإلطار الزمني من أجل منا

 القادمة؟ GACو  ICANNفي أحد اجتماعات 

 .شكًرا

 

ھذه  –في األمور  ccNSOلذلك دعوني أؤكد لكم أن الطریقة التي توصلت إلیھا  : بیكي بیر

األمور في الماضي، في كل من مجموعات عمل التفویض وإعادة التفویض ومجموعة 

كما  .وتفعیلھا من منطلق اإلجماع على الرأيعمل إطار عمل التفسیر قد قمنا بتشغیلھا 

یود أحد أعضائنا أن یقول، باإلجماع حتى یتوفي شخص ما في سبیل االحتجاج علیھ، 

حول التوصیات  –ال نقوم أبداً باتخاذ قرارات في  .مستوى عال من اإلجماع في الرأي

ن نباشر العمل فنح .بدون عقد اجتماعین بحیث یتم مناقشة أي موضوع من كل الزوایا

أنا على ثقة تامة بأن لدینا اجتماعات وجھاً لوجھ لمناقشة ذلك بینما یتم  .بعنایة شدیدة

 .ال یوجد احتمال ألن یتم نشر ذلك علیكم بشكل سریع .المضي قدماً 

 

 .إیران .شكًرا  :الرئیس شنایدر
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جمیعنا یعلم أنك خبیرة  .ح، بیكيأشكركم شكراً جزیالً على التقدیم، وشكراً على الشر : ممثل إیران

أعمل معكم منذ  .على أعلى مستوى من الخبرة في ھذا المجال، وفي مجاالت أخرى

 .أعتقد أن نطاق تطبیق أو أھداف ذلك یجب أن یتم ذكرھا بشكل واضح .عدة أشھر

وكما فھمت منكم، وربما كان لدي نفس االنطباع، فإن التطبیق یكون على حاالت 

 .1591والحاالت التي تم ذكرھا، تم التفویض بھا قبل  .ولیس لكل الحاالت .محدودة

أیضاً ھل یمكنك توضیح ما إذا تم تطبیقھا سواء  .ھذه رقم واحد، ولكن لیس بعد ذلك

لیسوا  ccTLDبسبب وجود  ccNSOإلى  ccTLDوغیر العضو في  –على العضو 

  .بمثابة أعضاء سواء تم التطبیق أم لم یتم

—وأكثر ccTLDلثاً، عدم التداخل للتشریعات المحلیة لكل دولة فیما یتعلق بـ وثا

واألمر األخیر ولكنھ األھم، كیف یمكنكم االرتباط أو طلب أو البدء في أكثر من ارتباط 

زمالئي األعزاء، نعلم أن الحكومات أو األشخاص في الحكومات، في  .GACفي 

GACتوضیح ما  –ت قد یكون من الصعب ، مشغولین للغالیة وفي بعض األوقا

ولكن في االجتماع المادي كان لدیھم قدرة أكبر،  .یحتاجونھ للتوضیح في المراسالت

 .خیارات أكثر، بسبب حضورھم بالتحضیرات، والتعلیمات من الحكومة وغیر ذلك

وختاماً، أتفھم  .في العملیة GACمشتركین أكثر  –أكثر  GACكیف یمكننا إشراك 

التوصیة تعني  ".مشورة"ال ترجعون إلى االسم من  .وصون بذلك ھناكأنكم ت

، حتى ھذه GACالتعلیقات، ولكن لیس المشورة بشكل صریح ألنني ال أعتقد أن 

اطرحوا آرائكم،  .المرحلة، ستقدم أیة مشورة بشكل صریح في ھذه المرحلة من العملیة

ألنھ ال  GACترجمتھا على أنھا مشورة  لذا ال یمكن تفسیرھا أو .اتركوا تعلیقاً، وھكذا

یمكننا قول ذلك فیما بعد نتیجة ألننا قمنا بإسداء المشورة بشكل صریح ، لیس لدینا 

فھذا أقدر لكم بشدة  .ICANNإمكانیة إلسداء المشورة في مرحلة متأخرة إلى مجلس 

 .شكًرا .ھذا السؤال، إذا أمكنكم التوضیح

 

فھي لیست  .عندما تسدي المشورة GACخیر، فھو یرجع بالكامل إلى بشأن السؤال األ : بیكي بیر

نرحب بالطبع  .وھذا األمر برمتھ ضمن نطاق تحكمكم .مشورة إال إذا قلت أنھا مشورة

ككل  GACكما تعلمون، من األعضاء الفردیین من  –بالتعلیقات، غیر الرسمیة في 

 .لتحدید وقت إسداء المشورة GACولكن األمر یعود برمتھ إلى  .طوال فترة العملیة
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 ccTLDsال یمكننا إنشاء عملیة قامت  .قیما یتعلق بالنطاق، أود أن أكون واضحاً 

شروط وأحكام ھذا التفویض ھي  .وتكون ملزمة بالتقید بھا RFC1591بتفویضھا قبل 

  .قد تتغیر بكل صراحة على نحو واسع –

ومة والمشغلین واللجنة المجتمعیة بوضوح على صعید آخر، في البلدان التي تتفھم الحك

، فقد یكون األمر أنكم وافقتم على حل بدیل للنزاع وبالقدر الفعال GACمبادئ —تحت

من ناحیة أخرى، ال  .اآللیة قد ال تكون متاحة –بمقتضى القانون المعمول بھ، الجھاز 

ر على فیھا بآلیة للمراجعة تقتص ccNSOأتصور أیة حاالت أو ظروف قد توصي 

ألكون واضحاً فقط، لدینا أعضاء ولكننا نمنح كامل الحقوق ألي  .ccNSOأعضاء 

 –وھذا  .، سواء تم اختیارھم لیكونوا أعضاء أم الccTLDأو أي  ccNSOمشغل 

ففي عملیاتنا، في  .ھذا یمیزنا في بعض المجاالت، ولكنھا سمة أساسیة على الطریق

أو لست عضواً، یسمح  ccNSOكنت عضواً في تطویر سیاستنا، في أعمالنا، سواء 

اآللیة متاحة فقط ألعضاء  –لك باالشتراك، لذلك ال أرى موقفاً یمكننا أن نقول أن ذلك 

ccNSO. ھل تجاوزت أي أمر من األمور؟ 

 

ال أستطیع رؤیة  ھل ھناك أسئلة أو تعلیقات أخرى بخصوص ھذه القضیة؟ .شكراً بیكي : الرئیس شنایدر

 .برجاء عدم رفع أیدیكم بھذا الشكل .عذًرا .النرویج --لذا لدینا بضع  .مرفوعة أیة أید

 ]ضحك [ 

 .أفضل بكثیر .أفضل

 

وبكل تأكید ال أتفق معكم . أقدر لكم ما ترغبون في القیام بھ .لدي مالحظة سریعة .شكًرا : ممثل النرویج

ي عندما تتفق الحكومة ھ GACالحاالت الوحیدة التي تطبق فیھا مبادئ  –في أنھ 

 –فقط من أجل  .یطبق القانون المحلي في أیة حالة .واللجنة المجتمعیة على تطبیقھا

 .شكًرا .ولكن أشكركم على التوضیح اإلضافي للنوایا .فقط من أجل إجراء ھذا التمییز
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 توافق—رىوھذا ینعكس في تقریر إطار عمل التفسیر وفي أشیاء أخ—دعوني أؤكد لكم : بیكي بیر

ccNSO  على أنھ كقاعدة عامة یجب حل وتسویة النزاعات حول عملیاتccTLDs 

طبقاً للقانون المعني وأنتم على صواب تماماً، بالطبع، على أنھ لیس ھناك شيء تستطیع 

ccNSO بالفعل لدینا بعض األماكن حیث  .فعلھ من شأنھ منع تطبیق القانون المحلي

 خارج تلك المواقع حیث GACأو مبادئ  – CCWیق وبعد ذلك تطب—یوجد فجوات و

 .GACوھذا ما تنص علیھ مبادئ —یكون األمر فقط إعماالً للقانون المطبق، وھو فقط

 

 .إیران ھل من تعلیقات أو أسئلة أخرى؟ .شكًرا : الرئیس شنایدر

 

 التي ذكرتھا فیما یتعلق بخضوع بیكي، ھل یمكنك اإلقرار بأن ھذه الطریقة التقییدیة للغایة .نعم : ممثل إیران

خضوع أرى أن ھناك قیداً لغویاً، ینص على وجوب . ھذا الخالف إلى القانون الوطني

 .شكًرا ھل ھذه ھي القضیة أم ال؟ .ICANNذلك إلى القواعد واإلجراءات التي تحددھا 

 

لغویة تمنع أن  لھا الحق في وضع قیود ICANNلذلك ال أعتقد، كمسألة قانونیة، أن  : بیكي بیر

 ICANNھذه وظیفة تقع خارج اختصاصات  .تتداخل مع تطبیق القوانین المعمول بھا

ضمن االختصاص وكما تعلمون، أنتم  ccTLDوخارج، كما تعلمون، في حالة كانت 

تتوافقون مع جمیع المتطلبات الالزمة لضمان بقاء االختصاص القانوني متوافًقا مع 

لذلك، ال یمكننا فعل شيء حیال األمر، حتى لو أردنا ذلك، ال  .قالقوانین الواجبة التطبی

 .یمكننا وقف تنفیذ القوانین المعمول بھا

 

أعتقد أنھ ربما یمكننا االنتقال إلى اثنین من األمور األخرى على جدول األعمال  .شكًرا : الرئیس شنایدر

 --أعطي لھ الكلمة  من علّي أن .دقیقة 20أو  15على مدار الوقت المتبقي، ربما 

 

 .بیتر :متحدث غیر معروف
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 .بیتر، نعم : الرئیس شنایدر

 

أعمل كمدیر عام  .أُدعى بیتر فان روست .طاب مساءكم جمیعاً  .شكًرا لك، توماس : بیتر فان روست

منذ فترة من الوقت، أعتقد منذ ثالثة سنوات،  .ccTLDللمركز األوروبي لرموز 

ون مع بعض المنظمات اإلقلیمیة األخرى، دراسات استقصائیة أجرى المركز، بالتعا

أعتقد  .والتدخالت الحكومیة في ذلك األمر ccTLDحول الھیاكل التنظیمیة لسجالت 

وكخطوة  .حول العالم شاركت في تلك الدراسة ccTLDمن نطاقات  80أن قرابة 

لمحرومة مبادرة عن طریق مجموعات العمل في المناطق ا GACتالیة، أطلقت 

 .إلضافة ذلك ولنظر بعض من القضایا األخرى المحددة

ولكني أقترح  .دقیقة فقط 15ُطلب منا أن نتناقش لوقت قصیر حول ھذا األمر، وأرى أن لدینا 

وبعدھا  .أنھ ربما یمكن أللیس أو الرؤساء المشاركین إعطاء مقدمة سریعة حول األمر

 .ًیا بمشاركة وجھات النظر حول األمرلدینا البعض من الحضور ممن یرغبون تطوع

یرفعون  GACولكن قبل أن أعطي الكلمة أللیس، وأرغب في أن أرى البعض من 

كم منكم یعرف حول  .أیدیھم للتعلیق على وجھات النظر وكذلك من اللجان المجتمعیة

، حسًنا، ال، كم عدد من اطلعوا على تلك الدراسة ھذه الدراسة أو اطلع علیھا من قبل؟

وعدد من كانوا على علم بتلك الدراسة قبل أن تحدث، أو قبل أن ُیغلق  .حسًنا والنتائج؟

وربما یمكن  .أعتقد أننا بصدد شيء ما جید ھنا، ألیس .ربما العشرات باب المشاركة؟

 .الكلمة لكم .لھذا اإلجابة على بعض من تلك األسئلة التي أعددناھا من أجل ھذا

 

، وكان الھدف منھا ھو جمع 2015أجرینا تلك الدراسة عام  .شكًرا جزیالً لكم  :ألیس مونیوا

ومشاركة المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة ألننا شعرنا أن ھناك 

حاجة إلى تقدیم المشورة في ذلك المجال، على الرغم من أننا لم نتلقى ذلك القدر من 

 .المشاركات التي توقعناھا
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في تحدید التحدیات الحالیة وإمكانیة العمل على تطویر أفضل الممارسات، رغبنا 

من الدراسات الُمنجزة،  23ومع ذلك، تلقینا فقط قرابة  .ccNSOبالطبع بالتعاون مع 

جاء  .GACمن أعضاء  %15كما ترون عدد من یرفعون أیدیھم، وھو أقل من 

من  5و .7والمحیط الھادئ،  آسیا .مشاركاً من أوروبا 11 .معظمھم من أوروبا

 .وال مشاركین من المناطق األخرى .أفریقیا

ربما سوف أطلب من زمیلي من  .على الرغم من ھذا، لدینا نموذج رائع لمذكرة التفاھم

 .نیوزلندا مشاركة المثال الذي لدیھم بشكل موجز، ألن ھذا مثال رائع أیًضا

ك الدراسة كانت تدور حول شكل مدراء ولكن معظم األسئلة التي كانت لدینا حول تل

ccTLD وكما تعلمون،  .من حیث اإلدارة الحكومیة، أو األكادیمیة، أو غیر الربحیة

أو كانت  ccTLDسواء تلك الحكومات تدیر  .تفسیرھم لماھیة مجتمع اإلنترنت المحلي

 .والحكومة ccTLDوالعالقة العامة بین مدیر  .تستعین بشركات خارجیة

وض في تلك التفاصیل، ولكني أعتقد أننا وعدنا أنھ عند إرسالكم طلباً سوف ولن أخ

نعلن تلك النتائج بشكل علني وربما نسعى إلى التعاون معكم فیما یتعلق بتعزیز تلك 

الدراسة والعمل على االستفادة منھا بأقصى قدر، والسعي نحو الحصول على مزید من 

 .المشاركات بروح تعاونیة

 أرغب في دعوة زمیلي من نیوزلندا إلى مشاركتنا وعرض مذكرة التفاھم التيولكن اآلن، 

 .ربما ھذا یفیدنا في المناقشات القادمة حول ھذا الموضوع .شاركتھا معنا أمس أو الیوم

  .شكًرا     

 .نیوزیلندا

 

  .نعم، شكًرا لِك ألیس  :ممثل نیوزیلندا

بالنسبة ألولئك الذین  .انتھت منھا نیوزلندا للتو سوف أعرض بشكل موجز مذكرة التفاھم التي

 لیس لدینا تشریعات .منظمة غیر ربحیة تدعى إنترنت نیوزلندا NZ.ال یعرفون، یدیر نطاق 

 .محلیة، وحتى اآلن، لم نقم بشكل رسمي بتوثیق عالقتنا مع مدیر اللجان المجتمعیة
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حرومة، رغبنا في توضیح لذلك، وبناء على مفھوم مجموعة العمل في المناطق الم

 GACأفضل الممارسات لنیوزلندا، والدروس المستفادة من النقاشات التي أجریت في 

فیما یتعلق بما لم نتمكن من تطبیقھ في الماضي مع إدارة اللجان المجتمعیة؛ سعًیا لتوفیر 

محلي المعرفة المؤسسیة حول كیفیة العمل مًعا في نیوزلندا للمحللین الذین ربما یحلون 

في المستقبل؛ وكذلك لتوضیح األمر للعامة في نیوزلندا حول كیف نحافظ على كون 

 . تلك المنظمة مستقلة في نیوزلندا

، وأتفھم أن ھذه GACوبالتالي، مذكرة التفاھم التي ُعممت على مجموعات عمل 

، NZ.عن إدارة نطاقات  Googleمتاحة أیًضا إن قمت بالبحث في محرك بحث 

وھي تتعرض للسیاسات  .ون على معلومات تصف األمر كما ھووسوف تحصل

، تقریر إطار عمل التفسیر، RFC 1591والمبادئ المستخدمة مع اإلشارة إلى 

  .GACومبادئ 

وكذلك تتعرض للقواعد والمسؤولیات التي نتبعھا، واألھداف المشتركة في تأكید إدارة 

 .ما نعنیھ بذلك في نیوزلندالمصالح مجتمع اإلنترنت المحلي و ccTLDنطاقات 

 .یمكنكم إلقاء نظرة على ذلك كلھ، وأسعد بالرد على استفساراتكم إن كان لدیكم البعض

لدینا عالقة عمل جیدة مع تلك النطاقات، ولكننا  .سوف أقول أنھا عملیة مثیرة لالھتمام

 .ال زلنا نبعد عامین عن الموافقة على ھذا المفھوم

بینما عالقتنا جیدة، ألنھ من الصعب للغایة بدء ھذا النوع من األمور أردنا أن نقوم بذلك 

 .عند وجود اختالف

، وھناك جلسة لمناقشة النطاقات غًدا في "ب"ولدینا مالحظة أخرى تتعلق باالجتماع 

لدینا فیما یتعلق  ccTLDصباًحا، حیث یمكنكم التعرف على رؤیة مدیر  10:45

 .بالعملیة التي ناقشناھا للتو

 .شكًرا
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 .شكًرا لك، ألیس .شكًرا لممثل نیوزیلندا  :بیتر فان روست

لدینا اثنان من المتحدثین من اللجان المجتمعیة ممن ألقوا نظرة على الدراسة ویرغبون 

لدینا أوًال بیتر فیرجوتي من ھیئة أسماء  .BEأقترح البدء بنطاق  .في المساھمة

یوس من مفوضیة اللجان االستشاریة الحكومیة النطاقات في بلجیكا، وجان فاني وینھ

 .في بلجیكا

 .شكًرا

 

 .أدعى بیتر فیرجوتي من بلجیكا .طاب مساءكم جمیًعا .شكًرا لك، بیتر  :بیتر فیرجوتي

في دولة محددة  ccTLDعندما یتعلق األمر بالدراسة، وبالتحدید العالقة بین نطاقات 

تأكید على نقطتین إلثبات كونھما ھامتین في تلك الدولة، أرغب في ال GACومفوضیة 

من الواضح أن ھذه وجھة نظر شخصیة ال أرغب في أن  .في وضع بلجیكا بالتحدید

أطلق علیھا شعاًرا ینبغي أن یناسب جمیع الحضور، ولكن ھناك نقطتین رئیسیتین أود 

مفوضیة  التأكید علیھا إلثبات كونھما ذات أھمیة قصوى في تطویر العالقات بیننا وبین

GAC في بلجیكا. 

 .لذلك، أنا أضع أمامكم بعض من المعلومات التي قد تبدو قیمة بالنسبة إلیكم أیًضا

 أعتقد، وربما أكون مخطًئا، .األمر األول الذي أود التأكید علیھ ھو معرفتنا ببعضنا البعض

 نولكن إن نظرت إلى ما كان یجري في الماضي، لدي شعور بأنھ ال تزال العدید م

 .GACوبین مفوضیة  ccTLDالبلدان التي ال تتمتع بروابط مباشرة بین ھیئة نطاقات 

ال یتبادلون اآلراء، ولیس ھناك تواصل مباشر بین  ICANNالحضور إلى اجتماعات 

واألكثر أھمیة من ذلك، ھو أنھ حتى في حالة وجود تواصل محدود  .بعضھم البعض

 .ICANNیجري في اجتماعات للغایة، لیست ھناك متابعة الحقة لما 

ومفوضیة  ccTLDواآلن، إن كنت ترغبون حًقا في العمل مًعا، كممثلي نطاقات 

GAC  المحلیة، فأعتقد أن علیكم البدء في التواصل مع بعضكم البعض واغتنام فرصة
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وغیرھا من المحافل الدولیة األخرى للحدیث مًعا، ومناقشة بعض  ICANNاجتماعات 

 .الموضوعات الھامة

 .ھذه ھي النقطة األولى التي أردت اإلشارة إلیھا

الجزء األصعب ھو التفاھم  .النقطة الثانیة ال تتعلق فقط بمعرفتكم بعضكم البعض

وھذا ما فھمناه وتعلمناه من بلجیكا، وھي  .وتقدیر مواقف بعضكم البعض بشكل مناسب

 .عملیة یجري تطویرھا في الوقت الحالي

من  .كما لو كنا السجل ".نحن وھم"نوات، كان لدینا مفھوم س 10أعني، منذ حوالي 

 .المفترض أن نقوم بدورنا، بینما ننظر إلى الحكومات األخرى كخصوم محتملین

أقصد، معظم الحكومات ال ترغب في التدخل  .حسًنا، ھذا لیس صحیًحا على االطالق

مثلما  .ون عن أولویات أخرىھم یبحث .في العملیات الیومیة فیما یتعلق بنطاقات بلدانھم

إذا، على سبیل المثال، توقفت  .یعملون على تأمین شيء ما في حالة حدوث شيء ما

 .المحلیة ccTLDالتسجیالت، واألمر متروك إلدارة تلك النطاقات 

اآلن في بلجیكا، لدینا،  .لذلك التفاھم ھو ما ساعدنا حًقا للوصول إلى ھذا التوازن الجید

لقانوني، مجموعة محددة من المبادئ التي توضع فقط عند الحاجة إلیھا، في اإلطار ا

ولكننا ال نعبث، بأي شكل من األشكال، بتلك العملیات الیومیة وشكل العالقات بین 

 .المحلیة ccTLDمدراء تلك النطاقات 

 .لذلك أعتقد أن النظر في ھذین المبدأین أو النقاط الرئیسیة، ساعدنا في ھذه الحالة

ومدراء  GACربما یمكن أن یمثل ذلك مصدر إلھام لتعزیز التعاون بین مفوضیات و

 .في مختلف البلدان ccTLDالنطاقات 

 .شكًرا

 

 .شكًرا لك، بیتر  :بیتر فان روست

 .جان

 



 ccNSO  ARمع  GACاجتماع  –ھلسنكي 

 

 28من  21صفحة 

 

أود أیًضا أن أقدم لكم وجھة نظري كممثل للسلطة  .لك سیدي الرئیس شكًرا جزیالً   :جان فاني وینھیوس

 .یة في بلجیكاالتنظیم

في بلجیكا، كما ُیقال، لدینا إطار في قانون االتصاالت اإللكترونیة یمكن من خاللھ إدارة 

ھو یحدد فقط المبادئ العلیا  .، والسجالت، وینبغي علینا تفعیلھBE.أسماء النطاقات 

التي یتبعھا السجل ومن المتوقع وجود عقوبات قصوى في حالة إعادة التفویض 

 .ألخرى الغیر ھادفة للربحللكیانات ا

الخاصة باالتصاالت اإللكترونیة عبر شبكة االنترنت المسؤولة أیًضا عن ) غیر مفھوم(

 .مراقبة ھذا البند في التشریعات

وبالنسبة إلى تجربتنا، على الرغم من أن بعض المواقف المبدئیة حول قضایا السیاسات 

، وإساءة استخدام أسماء DNS.BEالعامة، على سبیل المثال، منذ بعض الوقت، دور 

وفي النھایة، تمكنا من  .والصعوبات التي واجھتنا في تلك المناقشات BE.نطاقات 

 .تحقیق توافق اآلراء الذي یرضي الجمیع

یعمل بشكل  .لذا، بالنسبة إلینا كسلطة تنظیمیة، حتى اآلن، ھذا النموذج یعمل بشكل جید

ل في المقام األول في حدوث ذلك، فنظام أسماء ونحن نرى أن لنا الفض .جید تماًما

النطاقات كسجل ینتج عنھ الكثیر من الشفافیة واالنفتاح على كل شيء، حتى في 

 .واللجنة التنظیمیة لدیھا مقعد استشاري یسھل ھذا كثیًرا .التفاصیل الصغیرة جًدا

 .من التعاون وعالوة على ذلك، لدینا، منذ فترة طویلة، تقلید ینطوي على ھذا النوع

وأیًضا، أرى أن أعضاء  .وھذا یؤدي إلى عالقة مبنیة على الثقة، وھو أمر ضروري

یعون جیًدا أن ھذا السجل یعمل للمصلحة العامة، وھذا  DNS.BEمجلس إدارة 

 .ینعكس على القرارات التي نتخذھا

من وجھة لذلك، بالطبع، وبمجرد إنھاء كلمتي، ھذا كلھ یعتمد على المشاركین، ولكن 

 .نظرنا، نأمل أن نسیر في ھذا الطریق

 .شكًرا     
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 .شكًرا جزیالً   :بیتر فان روست

 .CL.معنا باتریشیو بوبیلیتي من دولة شیلي  –كمداخلة أخیرة      

 .باتریشیو

 

وأعتقد  .CL.أُدعى باتریشیو بوبیلیتي من تشیلي، سجل اسم النطاق ل  .شكًرا لك، بیتر  :باتریسیو بوبلیت

أن الدراسات مثل ھذه مفیدة للغایة ألنھا تساعدنا على فھم أفضل لكیفیة سیر األمور في 

 .الوقت الحالي، ومعرفة التوجھات وربما المساعدة على تحدید المسار السلیم

 ccTLDsالدراسة السابقة ل  .عدد المشاركات الذي ورد لیس كبیًرا كما كنا نتوقع

 .لذلك فھي أكثر من ذلك نوًعا ما .من المشاركات 76رابة التي ذكرھا بیتر تضمنت ق

ال أدري إن كانت ھناك خطط إلجراء الدراسة مرة أخرى في المستقبل كمحاولة 

للوصول إلى عدد أكبر من المشاركین، ألنھ عند مشاركة عدد قلیل، فنحن نخاطر 

 .بالحصول على الصورة التي ال تمثل الواقع بشكل كافٍ 

 ثال، إن نظرنا إلى البیانات الشخصیة للمشاركین في ھذه الدراسة، قرابة النصفعلى سبیل الم

 .التي تدیرھا الحكومات بصورة مباشرة أو ما شابھ ذلك ccTLDsمنھم من رموز 

 .فقط %20في االستطالع السابق الذي ذكره بیتر، كانت ھذه النسبة 

ي ُتدار من قبل الت ccTLDsلذلك أرى أن ھناك مساھمات زائدة عن الحد من 

 .الحكومات، والتي قد تتسبب في نوع من االنحیاز عند األخذ بھذه المشاركات

لذلك آمل أن نتمكن من الحصول على مزید من المساھمات في المستقبل، سواء من 

 .آمل أن یساھم الجمیع .األفراد أو الحكومات

ة مع الوضع الحالي، من ناحیة أخرى، یمیل الناس للمشاركة عندما ال یشعرون بالراح

لذا، ربما ھذا أفضل إن أخذنا ذلك في عین االعتبار  .وعندما یواجھون بعض المشكالت

 .بشأن من امتنعوا عن المشاركة
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ومن ھذا المنطلق، أرى أنھ صحیح أن العدید من الحكومات حول العالم تتوافق مع 

ر التي نقدرھا كثیًرا فیما النظام الذي ُیطبق في الوقت الحالي، وھذا جید ألن أحد األمو

إن كانت األمور مستقرة، أعتقد أنھ علینا التفكیر ملًیا  .یتعلق باإلنترنت ھو االستقرار

قبل اعتماد توجھ ربما یقودنا إلى عدم االستقرار، وربما یؤثر على ما لم نتوقعھ عندما 

 .قررنا ذلك

ا في تلك التغیرات التي سوف تحكمنا مسألة االستقرار، لذلك ینبغي علینا النظر جیدً 

ال أقصد أال نقوم بالتغییر نھائًیا، ألنھ إن لم تكن األمور تعمل بشكل  .ربما نقوم بإجرائھا

 .جید، علینا إصالح ذلك

 .وبالحدیث من منطلق خبرتي المتواضعة في شیلي، نحن نفعل ھذا منذ فترة طویلة جًدا

لسنوات، تمكنا من تطویر عالقاتنا قدیمة للغایة، وعلى مدار ا ccTLDلدینا نطاقات 

أحد األنشطة التي  .بشكل جید مع الحكومة، وربما الحكومات، ألنھا تتغیر مع الوقت

سنوات ھو الحدیث مع المسؤولین في الوقت الحالي، والوزراء،  4نقوم بھا كل 

م وھناك العدید من اآللیات المعمول بھا التي تنظ .وتعریفھم بمھامنا وكیف نقوم بھا

لدینا اآلن حریة تداول  .طریقة تفویض النطاقات وربما إلغاءھا إن اقتضت الحاجة

 .المعلومات التي تعتبر أحد التطورات الھامة في جعل األمور واضح فھمھا للجمیع

ولكن في نھایة الیوم، السبب الرئیسي وراء كوننا في بلدنا نشعر باالستقرار فیما یتعلق 

و أن ھناك تصوًرا بأن سجالت أسماء النطاقات تعمل بشكل بنظام أسماء النطاقات ھ

جید، وأن العملیات التي تجري في الوقت الحالي تعمل بكفاءة، وأن سجالت أسماء 

النطاقات غیر باھظة الثمن، لذلك یتقبل المجتمع بشكل عام الموقف، ویسعد بھ، ولدینا 

نحن نمثل  .ة سیر األمورُسبل من خاللھا یمكن معرفة إن كان أحدھم ال تعجبھ طریق

المجلس جرى إنشاؤه  .مجلس استشاري بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص أیًضا

وصلنا إلى وضع مستقر للغایة، وال یقترح أحد علینا أن نقوم  .بموجب مرسوم حكومي

 .وأفترض أن ھذا ھو الوضع في العدید من البلدان حول العالم .بالتغییر الجذري لھذا

لم یكن ھكذا الوضع، وتوافرت األسباب التي تجعلنا نطرح أو نأمل في في حالة 

تلك الوثیقة المتوافرة لدینا اآلن؛ علینا  –التغییر، أعتقد أن حریة تداول المعلومات 

أخذ ذلك في عین  IANAینبغي على  .یجري تنفیذھا اآلن .االطالع علیھا بشكل كافٍ 
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ك بالتنازالت، واإللغاءات، ونقل االختصاص، االعتبار كدلیل إرشادي عندما یتعلق ذل

وأعتقد أنھ من خالل وثیقة حریة تداول المعلومات، نحن في  .والتفویضات القادمة

 .موقف أفضل بكثیر مما كنا علیھ من قبل

 

  .شكًرا .لدیك تعلیق ألیس .شكًرا لك، باتریسیو : بیتر فان روست

 

إحدى واجبات فریق العمل في المناطق المحرومة ھو  .ؤالكشكاً لك، وأشكرك على س  :ألیس مونیوا

واحد من األسباب  .GACبناء القدرات في المناطق المحرومة الخاضعة لسلطة 

كان الھدف ھو جمع المعلومات  .واألھداف وراء تلك الدراسة كان فعل ذلك بالتحدید

رسات التي من بعض الحكومات بحیث یمكن استخالص بعض الدروس من أفضل المما

لذلك لم تھدف الدراسة نھائًیا إلى تغییر أي شيء،  .یمكن تطبیقھا في بعض المواقف

 .ونحن نعترف بأن حریة تداول المعلومات مطبقة بالفعل ولم تساھم في ذلك

ولكن باألخذ في عین االعتبار تلك المشاركات القلیلة التي حصلنا علیھا، أعتقد أنھ ربما 

ذلك مرة أخرى في ھذه المرحلة، خاصًة في سیاق الفریق العامل ینبغي علینا مراجعة 

ربما نقوم بإجراء دراسة أخرى وطلب ما یرغب بھ أعضاء  .في المناطق المحرومة

GAC لذا أود  .تحدیًدا وما یرغبون في رؤیتھ من حیث بناء القدرات في ھذا المجال

الدراسة  .لى تغییر أي شيءفقط أن أقول أن ھذا لم یكن القصد، فالدراسة لم تھدف إ

كانت تمثل مساھمة في بناء القدرات، وھو دور مجموعات العمل في المناطق 

 .شكًرا .المحرومة

 

 .إیران لیس ھناك مزید من األسئلة؟ .حسًنا  :بیتر فان روست
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ط الضوء أود فقط الشروع في اثنین من القضایا التي أُثیرت، ومن الضروري تسلی .نعم : ممثل إیران

أحد الزمالء من المنصة، ذكر أنھ في حالة تطبیق تلك اآللیة، ونجحت، ولم  .علیھما

معذرة، إال في حالة تحدید مشكلة واإلبالغ  –تتغیر حتى یجري اإلبالغ عن مشكلة 

 .إنھ یعمل .أعتقد أنھ ال ینبغي علینا تغییر ذلك .عنھا والتأكد من كونھا مشكلة بالفعل

الجانب اآلخر من وجھ العملة ربما ھو عدم وجود  .د من وجھ العملةھذا جانب واح

والعاملین في  ccTLDتواصل كاٍف أو ربما ال یوجد تواصل على االطالق بین إدارة 

على الرغم من  .GACمحلًیا حتى یحضرون إلى اجتماعات  GACمفوضیة 

نوع من لیس ھناك أي  .حضورھم لتلك االجتماعات، یجلسان في غرف منفصلة

 ال نحاول التدخل في الشؤون الداخلیة للبالد، ولكن على األقل نحن بحاجة إلى. التواصل

 .شكًرا .ھذان أمران علینا تسلیط الضوء علیھما .التنسیق والتعاون مع بعضنا البعض

 

 .المملكة المتحدة: السؤال التالي  :بیتر فان روست

 

وددت فقط توضیح نھج المملكة المتحدة فیما یتعلق بالتفاعل بین الحكومة  .شكًرا جزیال : ممثل المملكة المتحدة

لیس لدینا إطار تنظیمي،  .UK.في حالتنا، نومینت تدیر نطاق  .ccTLDوسجالت 

سنوات، أعددنا فریًقا استشارًیا من مختلف الجھات المعنیة في إدارة  3ولكن منذ 

ھذا یغطي قائمة كاملة من جانب  .یةمن الجھات المعن 40حوكمة االنترنت، یضم نحو 

وفي ھذه المجموعة، لدینا مجموعة فرعیة تنظر في قضایا  .سیاسة حوكمة اإلنترنت

ICANN وأسماء النطاقات، وعملیة انتقال ،IANAوفي تلك المجموعة،  .، وغیرھا

صل حیث نومینت ممثلة، وأعتقد أن ھذه ھي اآللیة الوحیدة التي من خاللھا یمكننا التوا

تحسًبا لمثل ھذه  ICANNمع الوزارة، فیما یتعلق بالتوجھات الكاملة لمشكالت سیاسة 

تمكنا من تحقیق آلیات  .الجاریة وھلم جراً  ICANNاالجتماعات وفیما یتعلق بعملیات 

وكذلك  GACتعمل بشكل جید في الحفاظ على تواصل وثیق وفھم جدول أعمال 

 .شكًرا .ن ھذا مفیداً أرجو أن یكو .وھكذا ccNSOأولویات 

 

 ھل لدیك تعلیق آخر، ممثل مصر؟ .شكًرا جزیالً  .ھي كذلك بالفعل : بیتر فان روست
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لدي سؤال فقط حول جانب اإلحصاءات وإن  .منال إسماعیل من مصر .نعم، شكًرا : ممثل مصر

 ccTLDكانت تلك األرقام تعكس عدد الحكومات التي استجابت لھذه الدراسة، أو عدد 

 IDNالمشاركة، ألننا، وكجھة واحدة، قمنا بالمشاركة مرتین، مرة فیما یتعلق ب 

ccTLD  واألخرى فیما یتعلق بASCII.  شكًرا جزیًال  --إذن فقط. 

 

مشاركات من أفریقیا  7أخذنا ھذا في عین االعتبار، حیث شاركت مصر مرتین، ولدینا   :ألیس مونیوا

 .تضمنت مشاركتین من مصر، نعم

 

أعتقد، عندما بدأ  .مرة واحدة، مرتین .لیس ھناك مزید من األسئلة .شكًرا جزیالً  .حسًنا : بیتر فان روست

، وكذلك من  ccTLDالنقاش، كان ھناك، على حد اعتقادي، عدم خبرة من جانب 

أعتقد أننا سمعنا  .، وربما عدم توافر الوعي الالزم بھذه الدراسة ونوایاھاGACجانب 

ن من القصص الرائعة حول التعاون فیما یتعلق بتلك الدراسة وكذلك التعاون بشكل اثنتی

عام في العملیات الیومیة، وھذا التعاون المثمر عادة یعتمد على معرفة الناس ببعضھم 

، ولكن أیًضا ضمان التواصل بین ICANNالبعض ولیس مجرد اللقاء في اجتماعات 

  .تلك العالقات الطیبةفترات تلك االجتماعات والحفاظ على 

الزلت أرحب بجمیع المقترحات حول  .أعتقد أن ھذا النقاش كان مثمًرا ومثیًرا لالھتمام

كیف یمكن للجان المجتمعیة مساعدتنا في تحسین معدالت المشاركة في تلك الدراسة أو 

 20نفعل ذلك منذ  .ccTLDsكیف یمكننا المساعدة فیما یتعلق بإجراء دراسات حول 

اًما، ونعمل دوًما سعًیا لتسھیل إجراء تلك الدراسات وجعل المشاركة فیھا أكثر ع

 .أعطي الكلمة للرئیس اآلن .لذا شكراً جزیالً  .سھولة

 

قبل الختام، لدى ممثل إسبانیا  .شكًرا لك، بیتر .المیكروفون الخاص بك ال یزال یعمل : الرئیس شنایدر

أعتقد أنھ ربما علینا إعطاء  .ccTLDsما یتعلق ب سؤال سریع، ربما یثیر االھتمام فی

 .أو نصف دقیقة للسؤال والنصف الثاني لإلجابة –جیما دقیقة واحدة لسؤالھا 
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ربما الحظتم أنني أعمل على خطط التخفیف المقترحة من  .سوف أعرض األمر سریًعا : ممثل إسبانیا

من المستوى الثاني من نطاقات  قبل المسجلین لتجنب الخلط بین استخدام حرفي األسماء

gTLDs  الجدیدة ورموز البلدان المقترحة من قبل المسجلین خالل تلك الفترة، نوًعا ما

لتسجیل تلك  ccTLDsفترة البدایة لنا جمیًعا، حیث یمكننا إعطاء األولویة لنطاقات 

ة التي ما ھي التجرب رأي في ھذا الشأن؟ ccNSOsھل لدى  .األسماء في المقام األول

فیما  2012تتعلق بفترات التفویض السابقة التي أجریت قبل عام  ccTLDsلدى 

 .شكًرا .gTLDsیتعلق بنطاقات 

 

 .ربما نجري دراسة لمعرفة ھذا  :متحدث غیر معروف

 

ھناك عدد كبیر  .بحثنا في ھذا األمر وطرحنا ھذا السؤال على مدار العدید من السنوات : بیكي بیر

بعض األعضاء یرغبون في  .ccNSOمختلفة حول ھذه القضیة داخل من اآلراء ال

لذلك، لیس ھناك توافق في اآلراء من  .والبعض اآلخر ال یرغبون .االستفادة من ذلك

 .حول ھذه القضیة ccNSOداخل 

 

أعتقد أنھ ربما ھذا السؤال ُطرح ألول مرة في اجتماع سنغافورة قبل بضع سنوات،  : بارت بوسوینكل

، وبین مختلف مدراء ccNSOوبین  GACنت ھناك جلسة كاملة حولھ بین وكا

ccTLD ربما یمكنني العودة  .في ھذا الوقت الذین أبدوا رأیھم حول ھذا الموضوع

وفي رأیي، أعتقد أنھا ُكتبت أیًضا، وأعتقد أن اآلراء منذ ھذا  .والتدقیق في ھذه الجلسة

 لذلك سوف أتحقق من ھذه .لیة في الوقت الحاليالوقت لم تتغیر، ربما أصبحت أكثر لیبرا

 --كان ھذا قبل أو ربما قرابة  .الجلسة وأعرضھا علیكم عندما یحین الوقت المناسب

 



 ccNSO  ARمع  GACاجتماع  –ھلسنكي 

 

 28من  28صفحة 

 

 .أو شيء من ھذا القبیل 2011عام  : الرئیس شنایدر

 

 .أجل : بارت بوسوینكل

 

أود أن أشكركم، ولنتابع الحدیث  .مھمةوأعتقد أن ھذه كانت نقطة  .حسًنا، شكًرا جزیالً  : الرئیس شنایدر

 .ھذا كل شيء .من فضلكم

 

 .شكراً جزیالً لكم على استضافتنا ھنا : كاترینا ساتاكي

 ]تصفیق [ 

، الشرفة ccNSOأود القول أن االجتماع التالي ینعقد بحلول الخامسة مساًء، في غرفة 

بھا مجموعات العمل عبر الثانیة، غرفة أصغر بقلیل، ولكن سنعقد جلسة أخرى تشارك 

ربما تودون المشاركة  .ICANNالمجتمعات، وسوف نتحدث حول الجانب العملي من 

 .مرحٌب بكم جمیًعا. في ھذا النقاش المثیر لالھتمام حول ھذا الموضوع

 

 gTLDبدأت جلسة عبر المجتمع على إجراءات  5:00وفي تنافس مباشر مع ذلك في  : أولوف نوردلینغ

 .م، كما تفضلون 5:00أو  17:00على الساعة  .تالیة في ھذه القاعةالجدیدة ال

 

 

 ]نھایة النص المدون[


