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  اعدكم لو سمحتم وخذوا المشروبات معكم.أیھا السیدات والسادة، ھّال جلستم على مق  تشیریل النجدون أور:

أعتقد أنني لست بحاجة الستخدام المیكروفون لكنھ یساعد األشخاص الجالسین في المقاعد 

في الواقع، یمكنكم  الخلفیة والذین ُیسمح لھم بالخروج ومتابعة محادثاتھم الخاصة.

لموضوع الذي النھوض والمغادرة في أي وقت تریدونھ لكن نرجو منكم أن تنتبھوا ل

 سنتحدث عنھ ھنا في منتدى مجموعة العمل عبر المجتمع.

ستكون مغامرتنا المثیرة والملیئة بالحماس لھذا الیوم عن أسماء البلدان واألسماء 

الجغرافیة األخرى وسأكمل على ھذا النحو حتى ال أكون بحاجة ألكون المدّرسة التي 

 تتحدث بوجود أشخاص ثرثارین.

بارت  قد ال یكون ھذا جمیًلا أیھا السیدات والسادة. لى صلب الموضوع.وسأنتقل اآلن إ

 في طریقھ إلخالء الممرات.

 أرسلت مراقب القاعة للخارج.

أجل. بما أننا في وضع أكثر ھدوًءا اآلن، حیث أن آخر الواصلین یجلسون على مقاعدھم 

م ن وآمل أنكم قد شربتویستعدون لمنتدى ما بعد الظھیرة وأتمنى أن تكونوا جمیًعا مرتاحی

كمیة كافیة من الكافیین وآمل أن ال تنزعجوا ألننا قمنا بمناداتكم في وقت قریب نسبًیا من 

 الوقت المخصص للبدء في المنتدى.

نحن ندرك أن ھناك وجود لزوبعة المھام اإلداریة، حیث أنھ ما یزال ھناك عدد من 

رى تدل على أن االجتماع سیعقد في المنشورات والشاشات الموّجھة لألمام وأموًرا أخ

حرصنا على وضع الفتة في نھایة الممر إلرشاد التائھین للوصول إلى  قاعة ھیلسینكي.

لكننا ال نرید أن نتأخر أكثر من ذلك ألننا سنتیح لكم الوقت في  المكان المجتمعین فیھ.

 منتدى ما بعد الظھیرة للتفاعل مع بعضكم وللتفاعل معنا أیًضا.
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لمنتدى كّلھ مخصص لالستماع آلرائكم وخصوًصا إن لم نسمع آراءكم من قبل وھذا ا

 بخصوص ھذه األمور.

لنستمع لما  --ھل قمت بإشراكك بما فیھ الكفایة یا ممثل إیران  --نحن لسنا مھتمین 

نحن حریصون للغایة لنستمع آلراء األشخاص الذین لم نعتد  بالضبط. استمعنا إلیھ سابًقا.

 ع آلرائھم.على االستما

أعلم أن ھناك جھاز تحّكم أو  لذا دعونا نبدأ ھذا االجتماع ودعونا نبدأ بالشریحة األولى.

 أن ھناك نوًعا من السحر لكن دعونا ننتقل للشریحة التالیة رجاًء.

 ولدینا صوت قرع الطبول، آملین أن یقوم أحدھم بسحره لالنتقال للشرائح التالیة.

 ھل أبدو كإنسانة صبورة؟

 حسًنا. و كنت أحمل جھاز التحّكم، لكنت تحّكمت بالجھاز.ل

 --ھا ھو یعمل  --بینما یقومون بضبط عرض أدوبي كونكت، أرید أن أوّضح لكم قلیًلا 

 إنھ مختلف نوًعا ما عن الطریقة التي سیعقد فیھا ھذا المنتدى.

ادیت، ل على ذلك، بیرنكما رأیتم في المنتدیان اللذان عقدا سابًقا، لدیكم طاقمنا الرائع كمثا

ھناك  ھناك قسم لكل واحد منكم. مع میكروفون والفتة تشیر إلى الرقم. --رقم اثنان 

 أقسام الیوم، وإن كنتم في ھذه الغرف من قبل فأنتم تعرفون طریقة عمل ھذه األمور. 4

ونحرص على أنھ  ویحرصون على حصولكم على المیكروفون. تقومون بشحذ انتباھھم.

 ستماع آلرائكم.سیتم اال

لدي الرقم خمسة  أعتقد ذلك. ھل ھناك رجال وسیمین؟ لكن انظروا لیمیني ویساري.

أعدكم أنني لن  ال، لن أفعل ذلك. والرقم ستة، وسوف أعرض ھذین الرقمین على المزاد.

 فّكرنا بھذا األمر لكننا قررنا أن ال نفعل ذلك. أفعل ذلك.

على  سیحرصان سیعمالن كمشرفین متنقلین. .وسیعمل كل من بیتر وجوناثان كمشرفین

أن یتم االستماع لألصوات الجدیدة وسیحرصان على أن تقضوا وقًتا ممتًعا في منتدى ما 
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بعد الظھیرة ألن ھذا الموضوع جاد، لكن ھذا ال یعني أننا ال نستطیع أن نبتسم ونضحك 

 بین الحین واآلخر.

ما یحدث اآلن وعن األشیاء الموجودة في  لنوّضح لكم سأقّدم خلفیة سریعة عن المنتدى.

 نظامنا.

ھناك عدد كبیر من السیاسات والعملیات والنقاشات المرتبطة بأسماء البلدان واألسماء 

وقد ال یعرف بعضكم  سیعرف العدید منكم عن ذلك. .ICANNالجغرافیة األخرى في 

 لكن القائمة ھنا. عن ذلك.

 .2.2.4لجدید، وخصوًصا القسم ا gTLDدلیل المتقدم بطلب إلى برنامج 

، لألعزاء على قلوبنا، RFC 1591طلب الحصول على المالحظات والتعقیبات 

ھذا یحدد استخدام  --وخصوًصا إذا حققتم إنجاًزا في إطار عمل التفسیر، والذي یستخدم 

ISO 3166 .لرموز البلدان 

ادئ اللجنة االستشاریة ، ومبIDN ccTLDالتتبع السریع لـ  من اتفاقیة السجل. 5المادة 

الجدیدة و التقریر النھائي للمنظمة الداعمة  gTLDsفیما یتعلق بنطاقات  GACالحكومیة 

 الجدیدة. gTLDsبخصوص التعریف بنطاقات  GNSOلألسماء العامة 

مجموعة العمل  ماذا یحدث اآلن بینما نبحث في ھذا الموضوع؟ دعونا ال نتوقف ھنا.

والمعنّیة باألسماء الجغرافیة ومجموعة العمل  GACیة الحكومیة التابعة للجنة االستشار

 TLDsعبر المجتمع المختصة باستخدام أسماء الدول واألقالیم كنطاقات المستوى األعلى 

بخصوص  GNSOوعملیة وضع السیاسات في المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 رھاق لقولي ذلك.وأشعر باإل الجدیدة. gTLDsاإلجراءات الالحقة في نطاقات 

ھذا معقد نوًعا ما وھناك العدید من األمور التي تجري اآلن، والعمل الذي یتم إنجازه 

لكن ما سنفعلھ اآلن، لو كان بإمكاننا االنتقال للشریحة التالیة، ھو أننا  اآلن جید قّیم.

 سنجري نقاًشا وسنرى إن كان بإمكاننا في نھایة الیوم أن نجیب على ھذا السؤال.
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دعونا نستمع آلراء بعضنا البعض، ونرى  دعونا نتبادل اآلراء. عونا نتبادل المعلومات.د

طة في ضوء جمیع ھذه األنش إن كنا نستطیع التوصل إلى نتیجة ترشدنا في األمور التالیة.

المتماثلة، ھل من الممكن وضع إطار عمل متناسق لعملیة استخدام أسماء البلدان واألسماء 

 ؟DNSخرى في نظام اسم النطاق الجغرافیة األ

 Adobe Connectوتحقیًقا لھذه الغایة، االستفتاء، لو قمتم بتسجیل الدخول إلى غرفة 

 Adobe Connectوآمل أن یقوم العدید منكم بذلك، قوموا بتسجیل الدخول إلى غرفة 

وھناك استفتاء مع نموذج مصّغر لھذا السؤال وخالل لحظات ستكونون قادرین على 

مكتوب على شاشتي أن االستفتاء مغلق وھذا مخیب لآلمال  ابة بنعم أو ال أو ربما.اإلج

لكننا نأمل أن تجیبوا  ألنني كنت أخطط إلبقاء ھذا االستفتاء مفتوًحا طوال ھذه الجلسة.

 على ھذا السؤال بربما، قد تجیبون علیھ بنعم أو ال ألنكم قمتم ببلورة قراركم في النھایة.

وسأعطي  سأساعد في جعل القطارات تسیر باالتجاه الصحیح. ة لي.ھذا كاف بالنسب

سأعطي الكلمة لصاحب  الكلمة اآلن لكما أیھا الرجالن النبیالن لكي تبدءا حدیثكما.

 ، جوناثان.6 الرقم

 

 رائع. ھل المیكروفون الذي أحملھ بیدي یعمل؟ شكًرا جزیًال لك یا شیریل.  جوناثان روبنسون:

أعرف أن  جد معكم ھنا وشكًرا لك یا شیریل على ھذه المقّدمة الفّعالة.من الجید أن أتوا

عبر مجموعة  ICANNفي  --أنا أشارك في  العدید منكم وآمل أن العدید منكم یعرفني.

، لكن ُطلب مني أن أشارك Afiliasأصحاب المصلحة للسجالت عبر عالقتي المھنیة مع 

 حادثة بخصوص المواضیع المختلفة.ھنا كمشرف ألحاول وأساعد على أن تجري الم

 ، ستسمعون من بیتر خالل لحظات.GNSOمن ناحیة المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ومنظمة دعم أسماء رمز  GNSOإًذا لدینا متحدث باسم المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 من الواضح أنھ قد ُطرح علیكم سؤال عام وستكونون على معرفة  ccNSOالبلد 

أو سیكون بعضكم على معرفة بالمجاالت المختلفة لألنشطة وكیف ترتبط ببعضھا  -- جیدة
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وكما قالت شیریل،  نود أن نسمع آرائكم ونریدكم أن تشاركوا بطریقة فّعالة. البعض.

 االستفتاء ممتع لكّنھ یعتبر طریقة الختبار مدى تفاعل األشخاص في القاعة.

تفتاء لیس سؤاًلا بخصوص رغبتكم في تجّنب لذا في ضوء الظروف الحالیة، ھذا االس

 إنھ استفتاء بخصوص مشاعركم اتجاه األمور التي تحدث اآلن. اإلجابة على السؤال.

 حسًنا یا بیتر سأعطي الكلمة لك وسنتحدث عن ذلك الحًقا.

 

  شكًرا جزیًال لك، جوناثان. حسًنا.    بیتر فیرجوتي:

التابع لنظام اسم  .BEأعمل لدى سجل نطاق  اسمي بیتر فیرجوتي. طاب مساءكم جمیًعا.

كما صّرح جوناثان، أنا متمسك أكثر بمنظمة دعم أسماء رمز  في بلجیكا. DNSالنطاق 

على أیة حال، سجلنا غریب بعض الشيء ألننا ندیر نطاقان جدیدان  .ccNSOالبلد 

gTLDs. .لذا نمتلك خبرة في كال المجالین 

فیما یتعّلق بالتعامل مع القضایا المعنّیة بأسماء البلدان  وكما قال جواناثان، لسنا خبیرین

 وھذا سیكون لمصلحتكم. واألسماء الجغرافیة.

و ألنھ ال یوجد نعم أ نحن محایدان وھدفنا الیوم یتمّثل في التفاعل معكم بأكبر قدر ممكن.

 في لكن األشخاص الذین یعملون ال وال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة في نھایة الجلسة.

مجموعة العمل عبر المجتمعات یوّدون أن یعرفوا آراء األشخاص المتواجدین في ھذه 

القاعة لكي نتمّكن من استخدام ھذه المعلومات كلبنة نبدأ من خاللھا في العمل نحو إنجاز 

 األھداف.

لكي نبدأ ھذه الجلسة، أود أن أعطي الكلمة مجدًدا لجوناثان لتطرح السؤال األول على 

 ر.الجمھو
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أعتقد أننا نستطیع أن نبدأ من النقطة  ال أعرف إن كنت سأطرح السؤال علیكم بالتحدید.  جوناثان روبنسون:

 وسیكون من الجید أن نستمع آلرائكم. التي وصلنا إلیھا.

وسیتأثر العدید منكم عند االستماع لھذه  سیعمل العدید منكم في بعض ھذه المجاالت.

 ن نستمع آلرائكم بخصوص دراسة الجدوى.سیكون من المفید أ النقاط.

وإن كان یتوجب علینا  ھل ھذا أمر یجب أن نحاول فعلھ؟ --ھل  ھل تظنون أنھ مالئم؟

فعلھ، فھل لدیكم اقتراحات محددة بخصوص طریقة تنسیق ھذا العمل في المجاالت 

مع، جتحیث أن المصطلحات الجغرافیة تؤثر على األجزاء المختلفة لعمل الم --المختلفة 

ھل ھذا ممكن؟ ھل ھذا منطقي؟ وما ھي األفكار التي نحتاجھا لیصبح من الممكن تنفیذ 

 ذلك؟

 متحمس للتحدث. 3وأعتقد أن صاحب الرقم 

 

أعمل ضمن لجنة المؤشرات الجغرافیة للجمعیة الدولیة  أنا كالرك الكیرت. أجل، مرحًبا.  كالرك الكیرت:

 دى اللجان الفرعیة.وأنا رئیس إح INTAللعالمات التجاریة 

أعتقد أنھ سیكون من المفید أن نحصل على أحدث التعلیقات المقّدمة من اللجنة االستشاریة 

وفي  في لندن. 2014بخصوص المسودة التي تم توزیعھا في عام  GACالحكومیة 

 الحقیقة، تحدثت في ذلك االجتماع لكي أقّدم تعلیًقا بخصوص القانون الدولي.

، وإن أردنا أن نقوم بتطبیق 2014ذه التعلیقات العدیدة المكتوبة في عام ما نحتاجھ بعد ھ

ھذه األقوال، أعتقد أنھ سیكون من المفید لنا أن نرى مكان اللجنة االستشاریة الحكومیة 

GAC .في الوقت الحالي وأن نوّفر المسوّدات للمجتمع وبعدھا نستطیع أن نقّدم معلوماتنا 

 ا إن أردنا المضي قدًما ونحن على توافق.وأعتقد أن ھذا سیكون مفیًد

 شكًرا.
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أعتقد أن ما سمعناه كان منطقًیا، لكننا ال نرید أن نبقى ثابتین في المواقع  حسًنا، شكًرا.  جوناثان روبنسون:

  الحالیة للدعوة.

سیكون من المفید أن نستمع لھذا النقاش سریًعا، وسیكون من الرائع لو أن أحدھم مستعد 

إن لم یكن أحد مستعد للقیام بذلك، سأعود بكم للسؤال المتعّلق باآللیات األخرى  بذلك.للقیام 

 ھذه إحدى الطرق التي ستساعدنا لكي نخطو بھذا االتجاه. والتي ستجعل تنفیذ األمر ممكًنا.

دعونا نرى إن كان أحدكم مستعًدا لتوضیح الوضع الحالي في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

GAC وجز.بشكل م 

 

 اثنان.   تشیریل النجدون أور:

 

 اسمي آشوین من أندونیسیا. شكًرا.    ممثل إندونیسیا:

 أود أن أشارككم بعض التعلیقات بخصوص استخدام أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة.

عندما تم تقدیم  ھذا یختلف من وقت آلخر ومن مكان آلخر. --ھذا  --أعتقد أن ذلك كان 

لكن قبل سنوات  قبل سنوات قلیلة، ال أعتقد أن ھنالك مشكلة حدثت. .ASIAاسم النطاق 

كنت أمزح  وكان لدیكم مشكلة. .AFRICAقلیلة، عندما كنا نحاول تقدیم اسم النطاق 

ھل سیكون ھناك  مجدًدا، ماذا سیحدث؟ .ASIAلو أعید تقدیم اسم النطاق  مع زمالئي.

 خالف أم ال؟

، "ھا ھي Java، سیقول جمیع الذین یعملون في Java عندما یتم استخدام برنامج اسمھ

، فلن یكون Javaلكن إن لم تكن (غیر مسموع) في  جزیرتنا تزداد شھرة أكثر فأكثر!"

 الجمیع سعداء عندئذ.

فھذه ھي األمور التي سیشیر إلیھا السؤال المتعّلق بأسماء البلدان واألسماء الجغرافیة 

 ر.األخرى من وقت آلخر ومن مكان آلخ
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فعلى سبیل  األسماء األخرى. ما االسم الذي تطلقونھ علیھ؟ --وسیكون متأثًرا أیًضا بـ

 twitterأو  googleلمواقع مثل  .IDالمثال، إذا استخدمنا اسم النطاق الخاص باندونیسا 

 id.dلكن إذا استخدمنا  أو أًیا كان الموقع اإللكتروني، فعندھا سیكون الناس سعداء بذلك.

 المثال، فلن یكون األندونیسّیون سعداء بذلك. على سبیل

أقصد أن  ال أقول أنني على صواب مئة بالمئة. لذا قد یتغیر ھذا األمر من وقت آلخر.

علّي أن أتحقق معكم ومع جمیع األشخاص، لكن في النھایة ھذه وجھة نظري، حیث 

عملون في اللجنة ولھذا السبب یرید األشخاص الذین ی یعتبر ھذا جانًبا من عدة جوانب.

بخصوص ھذا النوع من األسماء  GACبأن تتم استشارة  GACاالستشاریة الحكومیة 

 المرتبطة بالبلدان.

 شكًرا.

 

وكیف یمكن لھذا  .ASIAبعد  .EUROPEوقد یكون ھناك  ھذه أمثلة جیدة. أجل.  جوناثان روبنسون:

 GACستشاریة الحكومیة ھذه أسئلة جیدة، وقد ترغب اللجنة اال .EUاألمر أن یؤثر على 

الئم أو ھل من الم --بأن تحظى بفرصة المشاركة بذلك، لكن السؤال یكمن في كیفیة إنتاج 

ألن التحدي یكمن في كوننا نمتلك أنظمة  أو ھل من المعقول أن تأسس نظاًما موثوًقا بھ؟

د أن أقصد، أعتق --عدیدة متضاربة، أجزاء متضاربة من األنشطة وبیئة ال یكون فیھا 

بالطبع لو تحدثت من وجھة نظر عملیة، فإن الشخص سیحتاج إلى نظام  --العدید منا 

معتمد یستطیع العمل علیھ وال أعتقد أننا نملك ذلك اآلن وأتوّقع أن یقّدر العدید منا ھذا 

 األمر.

 لذا دعونا نسمع.

 

 .2تفضل یا صاحب الرقم    تشیریل النجدون أور:
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أعتذر فأنا أعّبر عن رأیي في أغلب األوقات، لكنني أردت  عكم إدمون تشانغ.مرحًبا، م  إدمون تشونغ:

 وأعتقد أن السم النطاق ھذا عالقة بالنقاش. .ASIA أن أقّدم رّدي على الفور ألنھ تم ذكر

 GAC، مررنا بمرحلة إشراك اللجنة االستشاریة الحكومیة .ASIAتم تقدیم نطاق  عندما

 قیًقا، في تلك الجولة بالتحدید، لكن كان ذلك أحد لم یكن ذلك د في ذلك الوقت.

لكن  أعتقد أنھا إحدى التجارب التي ساعدتنا في التعامل مع ھذه األسماء. --األسباب 

 أعتقد أن المضي قدًما، أعتقد أننا سنكون بحاجة لمزید من الھیكلة بخصوص ھذا األمر.

أعتقد أنكم تتحدثون  --تتحدثون عنھ لست متأكًدا فیما إذا كان األمر الذي  --والسؤال ھنا 

، لكن یبدو أنكم تتحدثون أیًضا عن نطاقات المستوى TLDعن نطاق المستوى األعلى 

كما أن موضوع أسماء  --و  أرید أن أوّضح لكم بخصوص ذلك. الثاني، ألیس كذلك؟

كما تعرفون فإن أسماء  البلدان وموضوع األسماء الجغرافیة مختلفان بعض الشيء.

لدان معروفة ومحدودة بینما األسماء الجغرافیة، حتى أسماء المدن والجبال واألنھار الب

أصبحت تعد أسماًء جغرافیة، ویبدو أن ھذا األمر یتطلب مجموعة من القواعد  --أصبحت 

 لذا أردت أن أشیر إلى ھذه النقاط فقط. المختلفة تماًما عما كنا نعتقد.

 

وقد حددت ساعة في عقلي، لذا لو أنك تجاوزت الستین ثانیة لكنت  مون.شكًرا لك إد أور:-تشیریل النغدون

أخبرتك أنك تحدثت كثیًرا بالنسبة لشخص اعتدنا على أن یدلي برأیھ في أغلب األوقات، 

 لكن كان ذلك مثالًیا.

، فأعتقد أنك TLDsولإلجابة على سؤالك بخصوص موضوع نطاقات المستوى األعلى 

تي قد تساعد اآلخرین على التفكیر بخصوص ما یوّدون قولھ قّدمت بعض المالحظات ال

 حسنًا؟ الحًقا، نحن نتحدث عن نطاقات المستوى األعلى بالتحدید.

 

 ، رجاًء.1رقم   متحدث غیر معروف:
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 .1رقم   أور: -تشیریل النغدون

 

حكومة النرویجیة وأنا من ال اسمي إلیس لیندبیرج. شكًرا. حسًنا. ھل ھذا یعمل؟ شكًرا.  إلیز لیندبیرغ:

كان السؤال الرئیسي یتعّلق بإمكانیة تطویر  .GACفي اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 ، DNSھیكل موّحد، كما قلنا، لألسماء الجغرافیة المذكورة في نظام اسم النطاق 

لقد اّطلعنا على مختلف أنواع الوثائق واإلجراءات المتعّلقة باألسماء الجغرافیة  --نحن 

الوضع الحالي  --، أعتقد أن GACوبالنسبة للجنة االستشاریة الحكومیة  ذكرھا.التي تم 

المتعّلق بالمستوى األعلى یتمّثل في كوننا أمام وجھات نظر مختلفة كما ھو الوضع اآلن 

آلیة لتقدیم نصیحة نھائیة من اللجنة االستشاریة الحكومیة  --ونحن ما زلنا نعمل على 

GAC .لكن كوني أتحدث بالنیابة  لذا لم نختم الموضوع بعد. بخصوص ھذا الموضوع

، فنحن نرى أننا GACعن دولة النرویج، ولیس نیابة عن اللجنة االستشاریة الحكومیة 

إنھ ثمرة نقاش استمر لمدة طویلة جًدا بین  نمتلك دلیًلا لمقدم الطلب من الجولة األولى.

نعتقد أن  --ولھذا  في ھذه القائمة. أفراد المجتمع بأكملھ والمصادر المختلفة المذكورة

الوضع الحالي لدلیل مقدم الطلب یعتبر سؤاًلا مركزًیا نستطیع االستعانة بھ بخصوص 

 ھل ھل یجب أن نغّیره بالكامل؟ ھل سنقوم بتغییره؟ الطریق الذي یجب أن نسلكھ اآلن.

 ي دلیل مقدمإن لم نتمّكن من التوصل إلى اتفاق، ھل سیكون الوضع الحالي ف --سنقوم 

نقاش أعتقد أن ھذا سیكون سؤاًلا رئیسًیا لل الطلب بمثابة الكتیب الذي نستطیع االستعانة بھ؟

 شكًرا. الذي سیجري الحًقا.

 

 .5أجل، الرقم  --ھل لدینا  شكًرا.  أور: -تشیریل النغدون

 

ر الموضوع الذي أود أن أعتقد أن ھذه نقطة مھمة للغایة وھي تثی --أعتقد  شكًرا. حسًنا.  بیتر فیرجوتي:

ألن ھذا  --ھل ھذا  أطرحھ على الجمھور أال وھو السؤال المتعّلق بدلیل مقدم الطلب.

نتاج لنقاش ھائل ومطّول، ھل یجب أن یكون ھذا األمر بمثابة نقطة البدایة ثم نمضي 
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 ،قدًما أم أننا لم نتوصل بعد إلى تفاھم مشترك أو نتیجة مشتركة بخصوص التقّدم لألمام

أم أن ھذا النھج، بالنسبة لكم، یجب أن یتم رفضھ، لكي نبدأ بقماشة بیضاء على الطاولة 

لذا سأكون ممتًنا لو أنني حصلت على ردود  وننظر إلى ھذا األمر من ھذا المنظور؟

 شكًرا. بخصوص ھذا األمر.

 

إنھ في طریقھ  شكًرا. ؟3ثالثة  في القسم الخلفي، ھل یمكنكم إعطاء المیكروفون للقسم رقم أور:-تشیریل النغدون

 .4 مستعدون للتحدث. حسًنا. إلیكم.

 

بما أنني شاركت في ھذا النقاش الذي انتھى بذكر موضوع  دونا أوستن. شكًرا، بیتر.  دونا أوستن:

دلیل اإلرشاد، أعتقد أنھ سیكون من المفید أن نفھم كیفیة وصولنا إلى ھذه النقطة وأعتقد 

وأعتقد أن ھذا یعتمد على ما ذكره ممثل اللجنة االستشاریة  فقد.أن السجل یجب أن ال ُی

لذا ال أود أن یمحى ھذا السجل ألننا أجرینا نقاًشا  لحكومة النرویج. GACالحكومیة 

فّھم لذا أنا أت مطّوًلا للتوصل إلى ھذه النقطة ولن أكون سعیدة إن تراجعنا عما توصلنا إلیھ.

سنوات للتوصل  4أو  3ع حساس للغایة، لكننا أمضینا إنھ موضو اھتمامكم بھذا األمر.

 شكًرا. إلى ھذه النقطة في دلیل مقّدم الطلب في المقام األول.

 

 .5رقم  شكًرا لِك، دونا.  أور: -تشیریل النغدون

 

ل ھ النقطة التي أشرت إلیھا تبدو منطقیة جًدا بالنسبة لي. حسًنا، شكًرا جزیًال لك یا دونا.  بیتر فیرجوتي:

ھناك أحد في الغرفة لدیھ وجھة نظر مختلفة أم أن ھناك قاسًما مشترًكا بخصوص أن 

ھذه النقطة منطقیة للغایة وأن ما ھو مذكور في دلیل مقدم الطلب یعتبر نقطة ممتازة وال 

 ھل ھناك ردود فعل؟ یجب أن یتم إعادة النظر فیھا أو طرح األسئلة بخصوصھا.

 



 AR منتدى أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرىجلسة عبر المجتمع:  -ھلسنكي 

 

 47من  12صفحة 

 

ارفعوا أیدیكم إن كنتم تعتقدون أن علینا االلتزام بما ھو  دعوني أساعدكم ھنا. حسًنا. أور: -تشیریل النغدون

  مكتوب في دلیل مقدم الطلب اآلن؟

 

یل إنھ دل إن كان بإمكاني أن أقّدم رأیي یا شیریل، فھذا لیس بالضرورة دلیل مقدم الطلب.  جوناثان روبنسون:

قطة المرجعیة للعمل الذي نقوم وھذا یجعل منھ الن مقدم الطلب الخاص بھذا الموضوع.

بھ ألن آشوین أشار إلى أن األمور تمضي قدًما مع مرور الوقت ونحتاج إلى نقطة 

 مرجعیة نعمل على أساسھا أو أن علینا رمي الكتاب والبدء من جدید.

 

ھو ي نسلھذا السبب أنت ھنا، لكي تنتبھ لألمور الت سامحني على تقصیري یا جوناثان. أور: -تشیریل النغدون

قم بطرح السؤال مجدًدا یا جوناثان لكي نفھمھ  دعونا نحاول مجدًدا. أحسنت صنًعا. عنھا.

 جیًدا.

 

ھل یمكننا أن نستخدم دلیل مقدم الطلب كنقطة مرجعیة نعمل على أساسھا، وخصوًصا  جوناثان روبنسون: 

اب وذج أصحفي السیاق الذي تم تقدیم الدلیل فیھ والذي تم تطویره بجھد كبیر عبر نم

 المصلحة المتعددین، ھل یعتبر ھذا الدلیل قاعدة أساسیة نعمل من خاللھا؟

 

ھل ھذا  ارفعوا أیدیكم إن كنتم تأّیدون ھذا الرأي. لستم بحاجة للتحدث بخصوص ذلك. أور: -تشیریل النغدون

كرة فھذا یعطینا ف حسًنا. نعم أم ال. نرید أن نحصل على فكرة فقط. --یعني أنكم موافقون 

 ھل یجب أن نرى من یعارض ھذه الفكرة یا جوناثان؟ شكًرا. عن األمر.

 

 بالتأكید.  جوناثان روبنسون: 

 



 AR منتدى أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرىجلسة عبر المجتمع:  -ھلسنكي 

 

 47من  13صفحة 

 

 إن كنتم تظنون أن ھذه الفكرة سیئة، لدینا شخص واحد ھنا یعارض ھذه الفكرة. أور: -تشیریل النغدون

 

 ما المانع؟  جوناثان روبنسون: 

 

 .1الرقم  طیك المیكرفون.سأع تفّضل. نعم.  أور: -تشیریل النغدون

 

وھناك بعض  3166ُیشار لمرجع األسماء الجغرافیة بالرقم  --من دلیل مقدم الطلب   واناویت أكیوبیوترا:

وإذا أشرتم  .non-ASCIIالمشاكل المتعّلقة بالترجمة أو الكتابة بالحروف الالتینیة لنظام 

فیة، قد یكون ھناك اختالف في إلى فریق خبراء األمم المتحدة المعنّي باألسماء الجغرا

تزور فریق  ICANNوكنت أتابع ھذه المسألة، في الحقیقة، كانت  الترجمة.

UNGEGN  وتسألھ عن ھذا الموضوع ومما أذكره في عملیة التتبع السریع لنطاق

 -- UNGEGNھو أنھ كان ُیشار إلى فریق  ccTLDالمستوى األعلى لرمز البلد 

وقد الحظت في الدلیل الحالي لمقدم الطلب أن فریق  .كمرجع للمصطلحات الجغرافیة

UNGEGN .لیس مذكوًرا كمرجع لھذه المصطلحات ولھذا السبب قلت ال 

 

قد یكون ذلك مرضًیا كنقطة مرجعیة في النص  ھذه مالحظة مثیرة لالھتمام. حسًنا. جوناثان روبنسون: 

ستفقد  non-ASCII ، لكن إن انتقلت إلى نظامASCIIفي نظام  --الروماني، لكن 

 لكن ھذا یمنحنا نقطة مرجعیة محتملة. النقطة المرجعیة أھمیتھا.

 

 .4رقم   أور: -تشیریل النغدون
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لیس متعلًقا  3166القسم  (غیر مسموع). 3166أرید أن أوّضح األمر كوني عضًوا في   جاب أكیرھوس:

یر مسموع) لكن كل ما في األمر أن ھناك بعض األسماء مع (غ باألسماء الجغرافیة.

وحسب ما أذكره في دلیل مقدم الطلب، فإنھ یستخدم كواحد من المصادر لألسماء  -- ھذا

دعونا ال نخلط ھذه  .3166لذا رجاًء ال تمارسوا قواكم السحریة في اسخدام  الجغرافیة.

 المسائل ھنا.

 

 جاب.أعدك یا  .3166نعدك أننا لن نمارس أي سحر مع القسم   أور: -تشیریل النغدون

 

إن كنت تتحدث باستخدام  وصلني اقتراح جید من القاعة. أشكرك على ھذه المالحظة.  بیتر فیرجوتي:

  شكًرا. المیكروفون، أرجو منك أن تذكر اسمك والمؤسسة التي تنتمي إلیھا.

لذا كوني أتحدث اآلن بخصوص ھذا األمر، سمعت من الجھات الحكومیة ومن عالم 

gTLD من نطاقات المستوى  --أرید أن أسمع من  ني الخاص.بأنني أبحث عن مكا

ھل ھذا األمر حیادي بالنسبة لنا كوننا نمّثل نطاق المستوى  .ccTLDsاألعلى لرمز البلد 

تحّدثوا رجاًء  أو ھل لدینا آراًء قویة بخصوص ھذه المسألة؟ ccTLDاألعلى لرمز البلد 

 یا ممثلي رموز البلدان.

 

 د أن توّضح؟ھل تو  متحدث غیر معروف:

 

أعتقد أن المشكلة معقدة  .AM ccTLDشكًرا لك، أنا غریغوري ساغیان، أمّثل نطاق   جریجوري ساغیان:

 وأصّوت على أنھ من المستحیل أن نحصل على ھیكل موحد. من المستحیل حلھا. للغایة.

كنت عضًوا في مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة دعم أسماء رمز البلد  --كنت عضًوا 

ccNSO  والمعنّیة باألسماء الجغرافیة وعضًوا في مجموعة العمل المعنّیة باألسماء

كانت ھناك  نّظمتھ إحدى المجموعات الدراسیة. --كان ھناك استطالًعا قّدمتھ  الجغرافیة.
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جمعت  .UNESCOالعدید من األسئلة التي أرسلت إلى الجھات الحكومیة عیر منظمة 

ن المعلومات، وفي ذلك الوقت، رأیت أنھ من المستحیل أن المجموعة الدراسیة العدید م

  نحظى بشبكة موّحدة.

 لذا أعتقد أن الطریقة الصحیحة تتمّثل في العثور على طریقة لحّل المشكلة.

من أجل تجّنب  --من أجل  --لقد أرسلت اقتراحي إلى مجموعة العمل  --اقتراحي ھو 

نفس االستراتیجیة التي نستخدمھا  --دام نفس إرباك للمستخدم، یمكننا استخ --أي إرباك 

أما بالنسبة  الجمیع یرى أنھ اتصال آمن ألنھ باللون األخضر. .HTPSعند استخدام 

لرموز البلدان، أعتقد أنھ سیكون من الممكن إضافة صورة علم على متصفحات اإلنترنت 

 سم خط تحت رمز البلد.ال أعلم، علم البلد أو أن یكتب الرمز بخط داكن أو أن یتم ر --أو 

 وإن كانت المنظمة الداعمة لألسماء العامة  الجمیع سیفھم عندھا أنھ رمز للبلد.

GNSO --  نطاقgTLD.شكًرا. ، سیكون لدینا وضًعا مشابھ لوضعنا الیوم 

 

أنت تتحدث عن الطریقة التي یمكنك من  عذًرا بیتر. --لكنك تتحدث ھناك عن  حسًنا. جوناثان روبنسون: 

في  ccTLDأو نطاق  gTLDلھا أن تحدد فیما إذا كان النطاق المستخدم نطاق خال

قد ل وقد قلت في البدایة أنك اعتقدت أن ھذا األمر ال یمكن تطبیقھ. متصفح اإلنترنت.

من األشخاص یظنون أنھ من  %80ألقیت نظرة على االستفتاء، واالستفتاء یشیر إلى أن 

إضافة إلى اإلشارة البسیطة  ظى بھیكل عمل موحد.أو من الممكن أن نح --الممكن أن 

التي تتطّلب منكم أن ترفعوا أیدیكم فقط، أعتقد أنھ سیكون من الجید أن نستمع لألسباب 

 التي أدت إلى اختالط ھذه األمور بالنقطة المتعّلقة بدلیل مقّدم الطلب.

 

طرحھ یا جوناثان ألنني كنت أرید لقد طرحت جزًءا من السؤال الذي كنت أنوي  حسًنا.  بیتر فیرجوتي:

كیف یمكن لھذا األمر أن یكون قابًلا  أن أسأل بخصوص ھذه النقطة المثیرة لالھتمام.

ال أعرف إن كان ھناك خبراء فنّیون في ھذه القاعة لكي یطلعونا على ھذا  للتطبیق تقنًیا.

 األمر.
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 .4رقم المیكروفون  (بعیًدا عن المیكروفون).  أور: -تشیریل النغدون

 

یتم  أرید أن أشیر إلى أن أسماء النطاقات ال تستخدم فقط في متصفحات اإلنترنت.  جاب أكیرھوس:

كما أن متصفحات  وأحیاًنا ال یمكنكم رؤیة ھذه األسماء. استخدامھا في أماكن متعددة.

 یستخدمھا األشخاص الذین یسمعون فقط وال یستطیعون الرؤیة. --اإلنترنت تستخدم لـ

  لكي أكون صادًقا معكم، إنھا لیست بالفكرة الجیدة. --تعرفون، إنھ نوع من وكما 

ال توجد إشارة في بروتوكول اإلنترنت تدل على لون النطاق، إنھ عبارة عن  -- أقصد

 لذا ھذا األمر مستحیل من الناحیة التقنیة. سلسلة فقط.

 

وكما ذكر جوناثان،  حة على السؤال.كانت ھذه إجابة واض حسًنا، شكًرا لك یا جاب. بیتر فیرجوتي: 

على أیة حال، لدینا نتیجة رائعة وھي أن ھناك تفضیًلا واضًحا  --كانت نتائج االستفتاء 

  لألشخاص الذین یظنون أنھ بإمكاننا التوصل إلى ھیكل عمل موّحد.

وما أود القیام بھ ھو التعّرف على آراء األشخاص المتواجدین في القاعة وھل تختلف 

 ئھم عن نتائج االستطالع.آرا

لذا ھل یمكن لجمیع األشخص الذین یظنون أنھ من الممكن التوصل إلى ھیكل عمل موّحد 

 ألم یكن سؤالي واضًحا؟ أن یرفعوا أیدیھم رجاًء؟

 ] ضحك [

 

 ربما ال.   أور:-تشیریل النغدون
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األمر بشكل صحیح،  لقد فھمت --من األشخاص  %80إًذا فاالستطالع یشیر إلى أن  بیتر فیرجوتي: 

 ألیس كذلك یا جوناثان؟

 

  (بعیًدا عن المیكروفون).   جوناثان روبنسون:

لذا یبدو أن  أجابوا برّبما. %17و من األشخاص أجابوا بنعم. %53لكي أكون دقیًقا، 

من األشخاص الذین قاموا بإجراء االستطالع یظنون أنھ من الممكن أن نحظى  70%

 بھیكل عمل موحد.

 

من منكم یظن أنھ بإمكاننا التوصل إلى ھیكل عمل  .30مقابل  70إًذا لدینا  شكًرا. حسًنا.  یرجوتي:بیتر ف

 ارفعوا أیدیكم رجاًء. موحد؟

 

نا ھذا سیعطی --لن تكون ھناك عقوبة لمن یرفع یده أو ال یرفعھا، لكن ھذا سیساعدنا على   أور:-تشیریل النغدون

 حسًنا. الوقت الحالي، ألیس كذلك؟أنتم تصّوتون في  فكرة عن الموضوع.

 

 كان ھناك سؤال أو مالحظة. حسًنا.    بیتر فیرجوتي:

 

 أظن أن ھذا السؤال قد سبب نوًعا من اإلرباك لدى األشخاص. أجل، سوزان باین معكم.  سوزان باین:

بوجود ھذه األنشطة المتماثلة، ھل من الممكن الحصول على إطار  ھناك سؤال مكتوب:

  سأجیب على ھذا السؤال بال. ؟عمل موّحد
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ھل یظن األشخاص أنھ  لكن عندما یتم طرح السؤال على ھذه القاعة، سیكون كالتالي:

ربما یمكننا ذلك لكنني ما زلت مصرة على  من الممكن التوصل إلى ھیكل عمل موحد؟

  أماكن مختلفة. 4أو  3اإلجابة بال، وخصوًصا في حال وجود أنشطة مقامة في 

ن أن ھذا األمر سیسبب مشكلة عندما تتوّصل ثالث أو أربع مجموعات إلى أال تظنو

كیف یمكننا التوصل إلى إطار عمل موّحد عندما نتصّرف بھذه  استنتاجات مختلفة؟

 الطریقة؟

 

كان ذلك مفیًدا للغایة ألنك كما أشرت منذ قلیل، فأنت تعرفین أن  شكرًا لك یا سوزان.  جوناثان روبنسون:

  ي تحاولین طرحھ مختلف تماًما عما ھو مكتوب في السؤال.السؤال الذ

ھناك العدید من األمور التي  وما یثیر القلق ھو أن ھناك مجموعة من األنشطة المتماثلة.

 تحدث في أماكن متعددة، وھناك أیًضا مجموعة من القواعد واإلجراءات المقررة.

ھل من الممكن أن ننھي ھذه  ثلة.لیس بوجود جمیع ھذه األنشطة المتما --ھل من الممكن 

اإلجراءات المتماثلة ونبدأ من جدید أم أنھ یتوجب علینا القیام بأمر مختلف، نوًعا آخر 

أو التي ستمنحنا نتیجة عملّیة قابلة للتنفیذ سعًیا للتوّصل إلى  --من األنشطة التي تجعل 

  ھیكل عمل موحد؟

  ُیستخدم دلیل مقدم الطلب كنقطة البدایة. اقتراح واحد یجیب بنعم، وھو أن --وكان لدینا 

لذا فإن ردود الفعل والنقاط واألفكار المتعّلقة بإمكانیة التوصل إلى إطار عمل موّحد، وإن 

وارفعوا أیدیكم إن أردتم التحدث،  كان ھذا صحیًحا، كیف سنتصّرف بخصوص ذلك.

 وسوف تأتي إلیكم المیكروفونات المتنقّلة.

 

 .2لدینا الرقم    ر:أو-تشیریل النغدون
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معكم أورنولف ستورم من النرویج وأعمل في اللجنة االستشاریة الحكومیة  نعم، مرحًبا.  أورنولف ستورم:

GAC. .أعتقد أن السؤال مصاغ بطریقة  أرید أن أقّدم تعلیًقا سریًعا على ھذا السؤال

م إطار عمل الستخدا معقدة للغایة ألنھ في التعلیق السابق الذي قّدمھ زمیلي، فنحن نملك

  أال وھو دلیل مقدم الطلب. DNSاألسماء الجغرافیة وأسماء البلدان في نظام اسم النطاق 

أو أعتقد أن البعض  كیف یمكننا تطویر إطار العمل ذاك. --لذا أعتقد أن السؤال سیكون 

ھم نأنھ في حال لم یكن ذلك متوفًرا لالستخدام، فلن یكون ذلك إطار عمل یمك --سیقول 

لكن إطار العمل الذي یمتاز باحتوائھ على بعض آلیات الحمایة یعتبر أیًضا  استخدامھ.

 ربما ینبغي علیكم أن تقوموا بصیاغة السؤال بطریقة مختلفة. --لذا فاألمر ھو  إطار عمل.

 شكًرا.

 

ھذه النقطة، وھل یجب أن ُتجرى النشاطات بشكل واسع بناًء على  وھذه مالحظة جیدة.  جوناثان روبنسون:

 نقطة األسماء الجغرافیة، في المجاالت المختلفة المتعددة؟

 

 .3   أور:-تشیریل النغدون

 

ھل یجب أن نأخذ  علینا أن نبدأ: لم ُیطرح السؤال بطریقة مناسبة، ال أقصد سؤالك. عذًرا.  كافوس أراستیھ:

ة األھم والنقط موّحد؟األنشطة المتناسقة بعین االعتبار سعًیا للتوصل إلى نوع من العمل ال

أننا یجب أن  ذكرنا الیوم في وقت سابق. ھي أن ھذا التماثل لیس فّعاًلا ولیس مثمًرا.

أن نضع جھودنا في ھذه األنشطة المتناسقة والموّحدة  نحظى بھذه النشاطات المتناسقة.

 حھ.طرھذا ھو السؤال الذي یتعّین علینا  سعًیا للتوّصل إلى درجة من التناغم في العمل.

 شكًرا.

 

 ھل لدیك رأي بخصوص اإلجابة؟ وھل لدیك رأي بخصوص اإلجابة على ھذا السؤال؟  جوناثان روبنسون:
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ال  من وجھة نظري، أجل، یجب أن نقوم بذلك وسوف نتوصل إلى درجة من االنسجام. كافوس أراستیھ: 

قائدیة الختالفات العفاالختالفات الثقافیة وا ھذا مستحیل. یمكننا التوصل إلى انسجام تام.

ویمكننا  لكن یجب علینا واالختالفات السیاسیة لن تنمحنا الفرصة للتوّصل إلى انسجام تام.

أن ننسق النشاطات مًعا بشكل  --لكن علینا أن  التوصل إلى درجة من التوافق، أجل.

 شكًرا. فّعال.

 

یعني أن نتخّلص من النشاطات األخرى  یبدو أن ھناك دعًما للنشاطات المتناسقة، وھذا  جوناثان روبنسون:

 لكن یبدو أنھ ما یزال ھناك بعض القیود لكن علینا أن نحاول. لذا ھذا أمر مھم. القائمة.

 

 .1   أور:-تشیریل النغدون

 

ألیست العملیة التي تتحدثون عنھا ھي عملیة  أتفق مع ممثل إیران. نیك وود. نعم، شكًرا.  نیك وود:

 ھذه الطربقة التي یجب أن نّتبعھا للقیام بھذا العمل؟ألیست  وضع السیاسات؟

 

 لذا ھذا ینقلنا إلى أعتقد أنھ مع اإلجابتین األخیرتین، فإن ھذا النقاش بدأ یأخذ مجرى آخر.  بیتر فیرجوتي:

 السؤال، وال أعلم فیما إذا كان ینبغي علینا أن نجري استطالًعا بخصوص ذلك أم ال.

 لكنھا فكرة مغریة.

ھل یجب علینا بأسرع وقت ممكن أن نتوقف عند ھذه األنشطة  الذي ُیثار ھنا:السؤال 

المتماثلة القائمة ونبحث عن مجموعة عمل جدیدة أو مجموعة دراسیة أو أًیا كان االسم 

الذي نرید أن نطلقھ علیھا لنعالج ھذه المسألة ونستعد للجولة القادمة الخاصة بنطاق 

gTLD. 
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، أقصد أن ھذه السیاسة الخاصة بالمنظمة الداعمة gTLDالت القادمة لنطاق الجو  جوناثان روبنسون:

دلیل مقدم الطلب یمّثل سیاسة المنظمة الداعمة لألسماء العامة  .GNSOلألسماء العامة 

GNSO. .ذا ل كان ھناك تأیید في وقت سابق لفكرة أن ُیعامل ھذا الدلیل كنقطة مرجعیة

ن ما یحاول البعض اقتراحھ ھو أن تكون السیاسة الخاصة أعتقد أ --أعتقد أنھ بطریقة ما 

 ودلیل مقدم الطلب نقطة البدایة للعمل.  GNSOبالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 

 آنابیث، تفضلي رجاًء.   أور:-تشیریل النغدون

 

أردت أن أذكر بعض األمور فقط بخصوص  ..NOشكًرا لك، معكم آنابیث النج من نطاق   أنبیث النج:

سنة وأعمل على العدید من ھذه األمور، أوًلا من  17ما حدث سابًقا ألنني أعمل ھنا منذ 

  الناحیة الحكومیة، كما أنني أعمل في مجال األسماء الجغرافیة منذ سنوات عدیدة.

ستمر ا --كان إجراًء طویًلا للغایة  آخر نھج اتبعناه انتھى بالتوّصل إلى دلیل مقدم الطلب.

  .2.2.4واستمر حتى توّصلنا إلى اتفاق في القسم رقم  .سنوات 5حوالي 

أرادت بعض الجھات الحكومیة والجھات األخرى تعزیز  تناقشنا في ھذا األمر كثیًرا.

إجراءات الحمایة بینما لم یرغب بعض األشخاص في الجھات األخرى أن یكون ھناك 

وكانت ھذه  مجھود طویل. لكننا توّصلنا إلى ھذه التسویة بعد وجود إلجراءات الحمایة.

الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDPالتسویة متعّلقة بعملیة وضع السیاسات 

GNSO .باإلضافة لمعلومات من الجھات المعنّیة األخرى 

 جمیع ھذه األمور والبدء من جدید؟ --من كافة الطرق، ھل تظنون أنھ یجب التخّلص من 

وطالما لم نتفق على حل آخر، فھناك قرار تم  ة نسبًیا.فقد سارت األمور بطریقة جید

 االتفاق علیھ سابًقا، حتى وإن لم نحصل على جمیع األشیاء التي أردناھا، جمیعنا.
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إذا تمّكنا من جعلھ أفضل، فھذا  لذا دعونا ال نھدم اإلنجازات التي حققناھا إلى حد اآلن.

السنوات، أرى آراًء مختلفة ھنا، وھذا لكن بطریقة أو بأخرى وبعد كل ھذه  سیكون جیًدا.

دعونا نحافظ على العمل الجید ونبدأ  وال نرید أن نبدأ الشجار مجدًدا. یجعل األمر صعًبا.

 شكًرا. بما عندنا ونقوم بتحسینھ، إن كان ھذا ممكًنا.

 

 ن جانبك.كانت ھذه مالحظة واضحة، رؤیة واضحة م شكًرا جزیًال لك یا آنابیث. حسًنا.  بیتر فیرجوتي:

 بالنسبة لك، ھل ھناك طریقة یمكننا من خاللھا أن نجمع عدًدا من األشیاء؟ --ھل ھناك 

ھل تم االحتفاظ بالعمل الذي تم إجراءه كمرجع في الوقت الحالي لنحاول إیقاف مسألة 

بالنسبة لك، ھل یمكن لھذا األمر أن  --ھل ھذا  المسارات المتماثلة بأسرع وقت ممكن؟

 للمضي قدًما؟ یكون طریقة

 

إن كان الواقع كذلك بالفعل، فقد قمنا بتطویر نموذج ألصحاب  لماذا ھناك أنشطة متماثلة؟  جوناثان روبنسون:

المصلحة المتعددین، وتوّصلنا إلى حل مرٍض في دلیل مقدم الطلب، فلماذا ھناك عمل 

 إضافي على ھذا الموضوع؟

 

 وسأعید لك المیكروفون لكي تتمّكن من اإلجابة على ھذا السؤال. 5والرقم  2لدّي الرقم  أور: -تشیریل النغدون

 .4أربعة، قصدت أن أقول 

 

أتفق مع التعلیق األخیر المقّدم من ممثل النرویج من  --أعتقد أنھ  روبیرتو جیتانو. نعم.  روبرتو جیتانو:

  دعونا نعمل بما ھو موجود لدینا اآلن. ..NOنطاق 

ونحن أمام خطر  كیر بخصوص الحصول على حل مثالي ھنا.أعتقد أنني ال أستطیع التف

وسأخبركم رأیي  أن نخسر المزید من الوقت على أمر لم یتم التوصل إلى حل بشأنھ.



 AR منتدى أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرىجلسة عبر المجتمع:  -ھلسنكي 

 

 47من  23صفحة 

 

من دون حلٍّ یرضي جمیع  --بخصوص السبب الذي یجعل من ھذا األمر مشكلة 

  األطراف.

لسلة س --نتشاجر على  نحن یبدو أننا غیر قادرین على التفریق بین السلسة والمحتوى.

وأعتقد أن ھذا األمر یصبح مھًما عندما یكون المحتوى  والتي ھي عبارة عن كلمة.

  مرتبًطا بالسلسلة.

ا ال لكنن ھذا یعني عندما یكون لدینا موقع إلكتروني متخصص بھذه السلسلة بالتحدید.

اسم سم النطاق المرتبط بأًیا كانت الجھة الذي تقّدم طلًبا للحصول على ا --نملك دلیًلا على 

قد یكون ذلك قانونًیا ومقبوًلا تماًما  جغرافي واالسم الذي سیتم استخدامھ مع ھذه السلسلة.

لكننا لسنا قادرین على التمییز في اللحظة التي یتم  وقد یكون غیر مقبول على اإلطالق.

 فیھا تعیین السلسلة.

واع السیاسات التي یمكن أن تتخذ ومن ناحیة أخرى، ال یمكننا تصّور وجود نوع من أن

قد تكون السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات  --ربما  إجراًء وقائًیا بخصوص ھذا األمر.

الحل الوحید لھذه المشكلة ولنرى ما سیحل بالموقع  UDRPحول أسماء النطاقات 

 اإللكتروني واالستخدام اآلخر لالسم ولنرى إن كان ذلك قانونًیا أم ال.

 أجل التوصل إلى ھذا القرار األولي، أعتقد أنھ من الصعب جًدا الوصول إلیھ. لكن من

جمیع الجھات المختلفة التي تحاول إجراء ھذا النقاش والتي  --لذا نحن نّتجھ إلى جمیع 

سبب، ولھذا ال تضع االفتراضات بخصوص الطریقة التي یجب أن تستخدم فیھا السلسلة.

 ھذا لیس منطقًیا. --وھذا لیس  تلفة تماًما.نحن نتحدث أحیاًنا عن أمور مخ

لذا أرى أن علینا التوّصل بأسرع  ومن ناحیة أخرى، علینا أن نتفق على قاعدة مشتركة.

ى لو وحت وقت ممكن إلى قاعدة مشتركة لیتمّكن الجمیع من اتباعھا تجّنًبا لسوء التفاھم.

لة بالموضوع ألن األشخاص كانت القاعدة عادلة أم ال، ستصبح، إلى حد كبیر، غیر متص

 لكن المھم أن ال نضع الجھات المقّدمة للطلب أمام أمر مجھول. سیتبنون ھذه القاعدة.

 شكًرا.
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 ، آنابیث.2ثم سنعود للرقم  4سنعود للرقم  شكًرا.  أور:-تشیریل النغدون

 

وعة العمل المعنیة أنا أحد الرؤساء المشاركین في مجم --أردت فقط أن  أنا جیف نیومان.  جیف نیومان:

 --ال أرید أن أقّدم رأیي بخصوص ھذا الموضوع، لكنني أردت  باإلجراءات الالحقة.

نھضت عندما سمعت أحد المتحدثین یقول أن األمور المذكورة في دلیل مقدم الطلب 

 خاضعة لعملیة وضع السیاسات، وھذا لیس صحیًحا.

لطلب بخصوص األسماء الجغرافیة تم التوّصل إلى ما ھو مكتوب اآلن في دلیل مقدم ا

 ICANNومجلس إدارة  GACبین اللجنة االستشاریة الحكومیة  --بعد حل وسیط 

 في بروكسل، عندما تم عقد ھذه المشاورات. 2012والذي تم التوّصل إلیھ في عام 

بعدم وجود ضرورة لحمایة األسماء  GNSOصّرحت المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ن لم تك --في عملیة وضع السیاسات وھذا لم یكن  نطاق المستوى األعلىالجغرافیة في 

 ھناك سالسل محجوزة.

القاعدة الحالیة كانت نتاًجا لعملیة  --فكرة أن ھذا األمر جاء من  --لذا لم أرد أن أترك 

ال أقول أنني أتفق أو ال أتفق على ذلك، لكنني أرید أن أوّضح  .PDPوضع السیاسات 

توّصل إلى ما ھو مكتوب في دلیل مقّدم الطلب بعد حل وسیط بین مجلس إدارة أنھ قد تم ال

ICANN  واللجنة االستشاریة الحكومیةGAC كان ذلك بعد النقاشات التي تم إجراؤھا ،

 اجتماع ما بین الجلسات. --، وأعتقد أن ذلك كان في بروكسل، أعتقد أنھ 2010في عام 

 شكًرا.

 

 ا لك، جیف.شكًر   أور:-تشیریل النغدون

 

 (المیكروفون موقوف.)  متحدث غیر معروف:
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أقصد، أعتقد أنھ سیكون من المفید أن نستمع فیما إذا كان ھذا  --ھل كان ذلك بطریقة ما   جوناثان روبنسون:

األمر غیر كاٍف أو أنھ خذلنا في الجولة الحالیة ألنھ من الواضح أن ھذا األمر متعّلق 

كما تعرفون، ما  --ھناك تقصیر من ھذه الناحیة وھل ھناك بكیفیة المضي قدًما وكان 

 ھي نقاط الضعف ولماذا ھناك عمل آخر قائم إن كان ذلك كافًیا؟

 

باإلجابة على سؤال جواناثان،  --أور تتحدث -شیریل النغدون  --وبینما أنتم تفّكرون بـ  أور:-تشیریل النغدون

 د الذي طرحھ بیتر، لذا...علینا أن نجعل آنابیث تجیب على السؤال المحد

 

  معكم آنابیث النج مرة أخرى.    أنبیث النج:

سأجیب على سؤال بیتر وسؤال جیف أیًضا، أنا أتفق مع ما قلتھ یا بیتر، بشأن أننا توّصلنا 

إلى دلیل مقدم الطلب بعد نقاش طویل لكّنھ بدأ بعملیة وضع السیاسات، وفي ذلك الوقت، 

 ھو علیھ اآلن لكي نتمّكن من التعاون منذ البدایة.لم یكن أداؤنا جیًدا كما 

لذا عندما حصلنا على اإلضافة األولى، وجد العدید من األشخاص والعدید من أصحاب 

مما كان یجب  --المصلحة أموًرا لم یستطیعوا االتفاق علیھا، لذا كان النقاش أطول من 

 علیھ أن یكون.

برأیي، انتھى األمر بالتوّصل إلى حل یقضي بوجود بعض إجراءات  --لذا بعد ذلك 

في المقام  GACالحمایة لكّنھا أقل مما كانت تطالب بھ اللجنة االستشاریة الحكومیة 

  األول، لذا كان حًلا وسیًطا یرضي جمیع األطراف.

ا الموضوع اآلن، وبعد ذلك سألتم عن سبب وجود ثالث مجموعات مختلفة تعمل على ھذ

، وأعتقد أن األمر كّلھ بدأ بما PDPإن كان ذلك كافًیا بالنسبة لعملیة وضع السیاسات 

أن الحل الذي تم التوّصل إلیھ معنّي بالجولة األولى، لذا حصلت اللجنة  --قالھ جیف، أن 

م على ھذه الحمایة للجولة األولى وتم التفاھم على أنھ سیت GACاالستشاریة الحكومیة 

العمل على ذلك الحًقا، ولھذا السبب بدأت مجموعة الدراسة العمل أوًلا وعندما قّدمت 
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المجموعة تقریرھا النھائي، تم تأسیس مجموعة العمل عبر المجتمع لمحاولة البحث، 

وكانت ھذه المجموعة معنّیة بأسماء نطاقات المستوى األعلى للبلدان واألقالیم من المنظمة 

 الیوم. 2.2.4وھو البند المذكور في القسم  ISO 3166 الدولیة للمقاییس

نقاشھا بخصوص األسماء الجغرافیة  GACوبعدھا بدأت اللجنة االستشاریة الحكومیة 

األخرى ألنھا لم تكن راضیة عن إجراءات الحمایة التي تم وضعھا، ألن ھذه األسماء 

 ا الیوم.الجغرافیة لم تكن محمیة على اإلطالق في الدلیل الذي بحوزتن

لذا من وجھة نظري الشخصیة، أعتقد أن ھذه خطوة صعبة المنال ألنھ من الصعب حمایة 

 نطاق األسماء الجغرافیة. --كل شيء في 

 أین یجب أن نرسم الخط؟

لكن من ناحیة أخرى، توّصلنا إلى حل یقضي بحمایة األسماء ذات النطاق األعلى في 

 بطریقة ما. الھرم، وقد یكون ھذا حًلا یرضي الطرفین

لكن علینا بعد ذلك أن نقّدم حًلا أفضل لمسألة األسماء الجغرافیة األخرى عبر تسویة 

الخالفات وعقد المشاورات واتباع النماذج األخرى سعًیا للعثور على وسیلة تجعل األمر 

أي أن ال نواجھ المشكلة التي تكمن في وجود أسماء جغرافیة أخرى  --آمًنا على الحكومة 

 شكًرا. حدث في الجولة األخیرة.كما 

 

، وعندھا 5قبل العودة لصاحب الرقم  4لو أن بإمكاني إعطاء الكلمة لصاحب الرقم   أور:-تشیریل النغدون

 یمكنك أن تعید طرح سؤالك مجدًدا.

 

أنا المؤسس المشارك في أحد نطاقات المستوى األعلى  اسمي ألكساندر تشوبیرت. مرحًبا. ألكساندر تشوبیرت:

وكان  .2005بدأنا بھ في عام  .BERLINكان اسم النطاق،  .geo TLDالجغرافیة 

ھناك نقاش مشابھ لذلك في السنوات الماضیة وكان من الصعب إقناع الجمیع بقدرتنا على 

 ..BERLINتقدیم طلب للحصول على نطاق 
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 طلب.لذا أردت أن أقّدم الدعم لجیف وأرید أن أقرأ جملة واحدة فقط من دلیل مقدم ال

لن تتم الموافقة على الطلبات المقّدمة للحصول على السالسل المرتبطة " تبدأ الجملة بـ،

الجدید في الجولة  gTLDبأسماء الدول واألقالیم ألنھا لیست متوفرة بموجب برنامج 

  ."في الجولة الحالیة لمقّدم الطلبوتذكر الجملة بالتحدید، " الحالیة لمقّدم الطلب."

أال یعني ذلك أن التغییر كان متوقًعا في ذلك  مر یقودنا إلى السؤال التالي:لذا، ھذا األ

 الوقت؟

ل تقو لذا عندما نقول أنھ ینبغي علینا أن ال نفقد سجل دلیل مقدم الطلب، ھذا ھو السجل.

 الجملة، "في ھذه الجولة".

اذه، سأفترض واألمر اآلخر الذي أردت أن أشیر إلیھ، أًیا كان القرار الذي ستقومون باتخ

في النھایة بأنھ إن تقّدم أحد بطلب الحصول على اسم نطاق للمدینة أو البلد، ستكون ھناك 

وھذا سیدل  --في الواقع، یجب أن تكون ھناك موافقة حكومیة  --موافقة من الحكومة 

 على وجود نوع من الحمایة.

 

 بیتر؟   أور:-تشیریل النغدون

 

بعد أن سمعت المداخالت األخیرة، أود أن أقلب نماذج التفكیر  --ید فقط أر شكًرا. حسًنا.  بیتر فیرجوتي:

 قلیًلا.

أرى أننا تعاملنا مع ھذه المسألة آخذین بعین االعتبار مجریات األحداث الماضیة والحالیة 

 والمتطلبات التي نحتاجھا للمضي قدًما.

نرید أن نتجّنب وضع  واآلن، أشار المتحدثون بوضوح إلى أننا قد نواجھ عائًقا كبیًرا.

 المستقبلیة. gTLDالجھات المقّدمة للطلب في وضع محّیر في جوالت 
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واآلن، ھل من الممكن، بالنسبة لكم، أن نستخدم ھذا األمر كقوة مؤثرة نستخدمھا 

  للتخطیط؟

قد یعطینا ھذا األمر نظرة واقعیة عن مدى اتساع الفترة الزمنیة لكي نستمر بما نقوم بھ 

أن نقول، "أجل، لن نحقق ذلك ضمن اإلطار الزمني المحدد،" أو أن نقول، "لقد اآلن، إما 

لنبدأ بشيء یمكن أن یكون بمثابة الصیاغة الحالیة في دلیل  حان وقت التغییر الجذري.

 ."اء البلدان ولنبدأ من ھذه النقطةمقدم الطلب الخاص باستخدام األسماء الجغرافیة وأسم

 --ن من المثیر لالھتمام أن ننظر إلى األشیاء بھذه الطریقة ھل سیكو أود سماع آرائكم:

 عبر التخطیط المسبق؟ -- أن ننجز األمور

 

بینما تفّكرون باألمور التي ستقولونھا بشأن ھذه المسألة،  --وبینما نتحدث  شكًرا لك، بیتر.  أور:-تشیریل النغدون

 .2الرقم 

 

ستكون غلطة فادحة إن تخّلصنا من  اقعًیا وعملًیا وفّعاًلا.دعونا نّتبع نھًجا و شكًرا. كافوس أراستیھ: 

ال أعتقد أن ھناك استراتیجیة في العالم  اإلنجازات التي حققناھا خالل السنوات الماضیة.

تحّث على البدء بإجراءات ثوریة للتخّلص من جمیع اإلنجازات السابقة والبدء من الصفر 

 والعودة لنفس النقطة.

ینا فعلھ أوًلا یتمّثل في إیقاف جمیع مجموعات العمل التي تعمل بشكل لذا ما یتوّجب عل

وتأسیس مجموعة عمل جدیدة تتضّمن إشراك الجمیع، نھًجا یشبھ نھج أصحاب  متواٍز.

وثالًثا، علینا أن  وھلم جرا. CCWGالمصلحة المتعددین لمجموعة العمل عبر المجتمع 

ت التي تواجھ المشاكل والصعوبات نستخدم الدلیل كنقطة مرجعیة لتحدید المجاال

آخذین جمیع األنشطة التي قامت بھا المجموعات المختلفة كمعلومات  والتقصیر وغیرھا.

رئیسیة ومواد مساعدة یمكن الرجوع إلیھا واستخدامھا، إذا لزم األمر وإن كان ذلك 

  مناسًبا، وبعدھا سنحاول إصدار مسّودة وسنعمل على ھذا األمر.

 كًرا.ش ننا نستطیع التوّصل إلى قدر من التوافق لكنھ لن یكون توافًقا تام.أنا متأكد أ
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أن أول أمر مؤكد علینا فعلھ ھو  --أقصد  ھذه حًقا نقطة مثیرة لالھتمام. شكًرا جزیًال لك.  جوناثان روبنسون:

 ر.مواألمر الثاني ھو أن نجتمع ونتفق مًعا على القیام بھذا األ التخّلص من النشاط الحالي

بطریقة ما، وكما قال الجمیع بخصوص  واآلن، أرید أن أقوم بصیاغة سؤال مخالف لذلك:

عبر المنظمة الداعمة لألسماء العامة  gTLDتوضع سیاسة  .gTLDذلك، ھذه سیاسة 

GNSO.مع مشاركة من األشخاص الذین یرغبون في المشاركة في ھذا الموضوع ، 

، وبما gTLDتم إنجاز ھذا األمر كجزء من سیاسة لماذا ال یمكن أن ی إًذا فالسؤال ھو:

قائمة، ھل یجب أن یتم التعامل مع ھذا األمر عبر اإلجراءات  gTLDأن ھناك سیاسة 

 الجدید؟ gTLDالالحقة لبرنامج 

 أوًلا، تخّلصوا من العمل القائم ألن كافوس قّدم اقتراًحا مثیًرا لالھتمام. --لذا دعونا نستمع 

ثانًیا، أن نعمل مًعا تحت  كل متواٍز ومن المحتمل بشكل متناقض.ألن العمل یسیر بش

ھذا منطقي  فقد افترض بأن نعمل مع مجموعة العمل عبر المجتمع. إطار عمل محدد.

لكننا نتعامل مع سیاسة  من ناحیة ما، ألنھ استنتاجي وشامل ویمضي بنا قدًما لألمام.

ھل تزّودونا  یسبب لنا مشكلة.، وھذا األمر gTLDجدیدة لنطاق المستوى األعلى 

 بأفكاركم أو ردود أفعالكم على ھذا األمر، رجاًء

  

 .4وبعدھا سننتقل إلى الرقم  2ولدینا شخصان سیتحدثان على المیكروفون  أور: -تشیریل النغدون

 

  أنا الممثل السویدي لدولة السوید. اسمي أندرس ھیكتور. حسًنا. أندریس ھیكتور:

 ذا یتراود في أذھانكم؟"، لكنني لن أفعل ذلك.أرید أن أسأل، "ما

أنتم تطلبون منا أن نتخّلص من الملفات التي كنا نعمل علیھا لنبدأ العمل على أمر  --لكن 

 لسنا على درایة بھ وال نعلم ماذا سیكون.
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، یجب أن یكون ھناك تأكید في مجتمعنا GACوبالحدیث عن اللجنة االستشاریة الحكومیة 

یجب أن نعرف األمور التي یمكن أن نتفق  االنخراط في المجتمعات األخرى.قبل أن نبدأ 

، لذا نحن بحاجة إلى ھذا النشاط، ھذا النشاط GACعلیھا في اللجنة االستشاریة الحكومیة 

 المتوازي الذي أجریناه.

 سواًء أكنا نستطیع التخّلص --ھل من الممكن أن ننتظر قلیًلا قبل اإلجابة على ھذا السؤال 

ألنكم تطلبون منا أن نترك ما  من النشاطات المتوازیة والتحدث عن األمور البدیلة؟

 كًرا.ش توّصلنا إلیھ لنفّكر بما یمكن أن یحدث، لذا قد یكون من الممكن أن تغییر ھذا األمر.

 

لبدائل في لذا أفھم أنھ من الممكن أن تتمّثل ھذه ا ھذه مالحظة مفیدة ومثیرة لالھتمام.  جوناثان روبنسون:

أو مجموعة العمل عبر  GNSOعملیة وضع السیاسة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 یبدو أن ھذان بدیالن منطقّیان، وقد یكون ذلك كافًیا أو غیر ذلك. المجتمع.

 

 .4ثم الرقم  2الرقم    أور:-تشیریل النغدون

 

  نعم.   توماس دي ھان:

 

 )(المیكروفون موقوف.  متحدث غیر معروف:

 

لدي تعلیقان  .GACأنا توماس دي ھان من اللجنة االستشاریة الحكومیة الھولندیة  عذًرا. توماس دي ھان:

  فقط.
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أعتقد أن ھذا األمر  أردت أن أقول شیًئا بخصوص ما قالھ بیتر عن التخطیط المسبق.

 خطیر بعض الشيء ألنھ یضع الجمیع في إطار زمني محدد وأعتقد أنھ من المھم التعامل

 مع ھذه المسألة قبل أن یتم إطالق الجولة الثانیة، لكن ھذه مالحظتي بشأن ما قالھ بیتر.

والنقطة التالیة تتعّلق بطریقة سیر ھذه العملیة، دعونا نقول، أنھ سیتم تنفیذ ھذه األمر عبر 

 CCWGأعتقد أن خبرة مجموعة العمل عبر المجتمع  .PDPعملیة وضع السیاسات 

 ICANNع حّل المسائل التي تؤثر على العدید من الجھات المعنیة في توّضح أننا نستطی

 --ضمن إطار عمل مجموعة العمل عبر المجتمع، لذا أعتقد أن ذلك 

وأعتقد أن األمر الثالث الذي أود أن أشیر إلیھ ھو أنني أود العودة لتصریح روبیرتو 

ّحدة لتسویة الخالفات غیتانو بخصوص أنھ من الممكن دمج فكرة استخدام السیاسة المو

 شكًرا. بشكل متواٍز. UDRPحول أسماء النطاقات 

 

 .4رقم    أور:-تشیریل النغدون

 

أود أن أعّبر عن وجھة نظري الشخصیة،  --معكم جیف نیومان مجدًدا، وھذا لیس  شكًرا. جیف نیومان:

ة وضع لكنني أعتقد أنھ من الممكن أن یوضع ھذا البند ضمن اإلجراءات الالحقة لعملی

 .GNSO PDPالسیاسات الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

لكي أوصل ھذه الفكرة للجمیع، لقد تم التخطیط لإلجراءات التي تبنیناھا  --أعتقد أیًضا 

، لذا ھذا CCWGبخصوص طریقة عمل المجموعة بعد مجموعة العمل عبر المجتمع 

مجموعات بتوفیر المعلومات ونحن نّتبع سیمنحنا قلیًلا من الراحة، حیث أنھ سیسمح لل

 .CCWGالعمل الجید الذي قامت بھ مجموعة 

كما أنني أعتقد، كما تعرفون، أن أحد مخاطر المقترح التي ذكرھا المتحدث ما قبل األخیر 

وأنتم  GACتتعّلق بتشكیل مجموعتكم الخاصة ضمن اللجنة االستشاریة الحكومیة 

مجموعة العمل عبر المجتمع  --سوف تنتقلون إلى  ستقومون بتشكیل مناصبكم وبعدھا
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، المشكلة في ھذا األمر تكمن في تعّلقكم الزائد بمناصبكم PDPأو عملیة وضع السیاسات 

وسوف تمضون وقًتا طویًلا وأنتم تدافعون عن ھذه المناصب، بدًلا من تسمحوا ألنفسكم 

سویة صعب التوّصل إلى تبتغییر مناصبكم بسبب المحادثات والمناقشات وسیصبح من ال

 أو إلى حل یرضي جمیع األطراف.

ولن أؤید فكرة أن تقوم كل مجموعة  --أن العمل یجب أن یبدأ اآلن والعمل  --لذا أنا أعتقد 

سیصبح األمر بمثابة مباراة  --الستخدام  --یتحدید منصبھا سابًقا ألن األمر سیصبح 

 .المالكمة، ونحن ال نرید أن نصل إلى ھذا الحد

 

  آلیات محتملة. 3األفكار التي استمعت إلیھا قابلة للتطبیق نوًعا ما، لكنكم تتحدثون ھنا عن   جوناثان روبنسون:

تقترح الفكرة األولى على االندماج ضمن عملیة وضع السیاسات في المنظمة الداعمة 

بر ، والفكرة الثانیة تقترح إمكانیة وجود مجموعة عمل عGNSO PDPلألسماء العامة 

للتعامل مع ھذا األمر، والفكرة الثالثة تطالب بجعل اللجنة االستشاریة  CCWGالمجتمع 

تقوم بعملھا قبل الجھتین السابقتین اللتین تم ذكرھما وتكملھ على أتم  GACالحكومیة 

 وجھ.

إن أراد أحدكم التعلیق على ذلك، وإن كنتم تعتقدون أنني  ھذا ما أعتقد أنني سمعتھ للتو.

 أرى أید مرفوعة وبعض المیكروفونات. ألمر بطریقة خاطئة، فأخبروني بذلك.فھمت ا

 

 2والرقم  2لدي الرقم  انتظروا. --لدي شخصان عند الرقم  ھناك قائمة طویلة تتشّكل.  أور:-تشیریل النغدون

 .3والرقم  4والرقم 

 

  ھل علّي الوقوف؟ شكًرا. نعم.   یونج أوم لي:
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أود أن أعّبر عن تأییدي لما قالتھ آنابیث سابًقا  .KRنطاق معكم یونج أو لي من اسم ال

  أقصد، أن نبدأ بالمعلومات الموجودة عندنا. --بخصوص 

في  --وأقصد أنني متأكد بأن معظم األشخاص قد جّربوا ھذا األمر  --تجربتي السابقة 

سماء الجولة األولى باإلضافة للعمل القائم في مجموعة العمل عبر المجتمع بخصوص أ

أقصد وھذا  --األقالیم والبلدان، لدینا أوًلا مجموعة دراسّیة وبعدھا لدینا مجموعة عمل 

یدل على وجود تباین كبیر بین آراء مجموعة العمل عبر المجتمع واللجنة االستشاریة 

 وآراء الجھات األخرى. GACالحكومیة 

بعملیة  GNSOماء العامة وبطریقة ما، أنا أتفق مع فكرة أن تبدأ المنظمة الداعمة لألس

وأعتقد أن ھذا األمر منطقي ألنني أعتقد أن المنظمة  --الخاصة بھا  Pوضع السیاسات 

سنحظى بطاقة أكبر أثناء قیامنا بھذا األمر  --أكثر  -- GNSOالداعمة لألسماء العامة 

  وسنسیر لألمام بسرعة أكبر. --وسننتقل للجولة التالیة 

، ال أعتقد أن تنفیذ االقتراح المتعّلق بعملیة وضع السیاسات لكن، بسبب تباین اآلراء

لن تتفق مجموعات  --سیكون  GNSO PDPالخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 على ھذا األمر لذا أنا  GACالعمل عبر المجتمع واللجنة االستشاریة الحكومیة 

من األعمال التي تقوم بھا ھناك نوع  --أقصد، أنني أرى أنھ ینبغي أن یكون  --أعني 

  أقصد، أن جمیع منظمات الدعم واللجان االستشاریة --مجموعة العمل عبر المجتمع 

  أو األطراف التي لھا عالقة باألمر باتباع أسلوب أصحاب المصلحة. --و 

قد بدأت بدایة  GNSOورغم أن جیف قد قال أن المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ال أعتقد أنھا ستكون قادرة على توحید ھذه اآلراء  --عددین، لكن أصحاب المصلحة المت

 .GACالمتباینة في رأي مجموعات العمل عبر المجتمع واللجنة االستشاریة الحكومیة 

 

 .3وبعدھا سنعود للرقم  .4وبعدھا سننتقل إلى الرقم  مجدًدا اآلن. 2لدینا الرقم   أور:-تشیریل النغدون
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مجموعة العمل عبر المجتمع  أعتقد أن لدینا تجربة، تجربة جیدة وتجربة مریرة. ا.شكًر  كافوس أراستیھ:

CCWG.من األشخاص الذین یعملون غي المنظمة  %80 ، نحن نعلم كیف یسیر األمر

دعونا  ال نرید أن تسیطر علینا مجموعة معینة. .GNSO. 80%الداعمة لألسماء العامة 

، إلى الحد المسموح بھ، CCWGالمجتمع  نعمل مًعا تحت اسم مجموعة العمل عبر

 دعونا نشارك وإزالة أیة حساسیة من المجموعة.

 لن یمنعكم شيء. یمكنكم أن تضعوا كل طاقتكم في ھذه المجموعة.

 لذا دعونا نأخذ شیًئا عملّیا أكثر وال یشّكل صعوبة على اإلطالق.

 شكًرا.

 

ھناك متحدثان، سیتحدث الثاني لوقت قصیر، ألیس كذلك ، وسیكون 4وسننتقل إلى الرقم   أور:-تشیریل النغدون

 .3یا جیف، وبعدھا سأعود للرقم 

 

مجدًدا، أنا ال أقول أنني أفّضل  أرید أن أجیب بشكل سریع. أنا جیف نیومان. --أجل، فقط   جیف نیومان:

، لكن عملیة PDPأو عملیة وضع السیاسات  CCWGمجموعة العمل عبر المجتمع 

 الذي یملكھ بعض --ال أؤید التّصور  إشراك المجتمع بأكملھ. --معنیة بـوضع السیاسات 

 إنھا مجموعة شاملة. األشخاص في ھذه القاعة، لكنھ لیس محكوًما بآراء المجموعات.

أرید أن أقول أنني أعتقد أن عملیة وضع  ویوجد فیھا العدید من األشخاص أیًضا.

 .CWGمجموعة العمل عبر المجتمع  السیاسات تعمل بنفس الطریقة التي تعمل بھا

شاركت اللجنة  لذا أرید أن أوّضح ھذا األمر وأنھ یجب علینا أن ال نتخلص من ذلك.

منذ البدایة في عملیة وضع السیاسات الخاصة بالمنظمة  ALACاالستشاریة العامة 

 ، وال أعتقد أنك ستعثر على العدید من المشاركینGNSO PDPالداعمة لألسماء العامة 

 االستشاریة یتذّمرون ویقولون أنھ لم یتم االستماع لتعلیقاتھم. At-Largeفي لجنة 
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لذا أنا أعتقد أن عملیة وضع  وأعتقد أن شیریل ستكون قادرة على التعلیق على ھذا األمر.

 .GNSO PDPالسیاسات الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

وخصوًصا ألننا نتحدث عن المستوى الثاني،  والنقطة األخیرة التي أود أن أشیر إلیھا

صحیح، ألن ھناك اختالًفا بین المستوى األعلى والمستوى الثاني، وأعرف أنني أجمع 

لكي أقول أن المستوى الثاني یشكل مشكلة لرمز  ھذه المالحظات مًعا في ھذه النقطة.

  د المجتمع.، حیث أن فكرة دمج رمز البلد قد ال یوافق علیھا جمیع أفراCCالبلد 

لذا أردت فقط أن أشیر إلى ھذه المالحظة، أن العدید من نطاقات المستوى األعلى 

gTLDs --  العدید من نطاقات المستوى األعلى، وخصوًصا في  --مجدًدا، أنا محاید

ولیست مشكلة في نطاق  gTLDنطاقات المستوى الثاني، ھذه تعتبر مشكلة في نطاق 

ccTLD. 

  

 شكًرا لك، جیف.    أور:-تشیریل النغدون

 .3، وبعدھا سأعود للرقم 4لننتقل إلى الرقم 

 

 ..MUSICمرحًبا، أنا كونستانتین روسوس من  أجل، مرحًبا.   كونستانتین روسوس:

أردت أن أتفق مع ممثل إیران والعدید من األشخاص الذین قالوا أنھ من الصعب تطویر 

ى وعلیكم أن تنظروا إلى بعض إطار عمل موّحد، ألن كل دولة تختلف عن األخر

وأیًضا، عندما یتعّلق األمر بأسماء البلدان واألسماء  القضایا، القضایا الجغرافیة السیاسیة.

ھذه العناصر المشّكلة لھذه المجموعات، یجب أن تشارك اللجنة  --الجغرافیة، صحیح أن 

 والجھات الحكومیة. GACاالستشاریة الحكومیة 

ا نقول أن ھناك سیاسة تسمح لألشخاص بتقدیم طلب الحصول على دعون سأعطیكم مثاًلا.

على سبیل  .CYPRESSدعونا نأخذ  .gTLDنطاق المستوى األعلى العام السم البلد 
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، .CYPRESSیتقّدم شخص قادم من تركیا بطلب الحصول على اسم النطاق  المثال.

 وبعدھا ستواجھون ھذه المشاكل السیاسیة.

وثمة مشكلة  ال تعّلمون من ھو ھذا الشخص. یتقّدم لطلب ما. ودعونا نقول أن أحدھم

بطلب للحصول على اسم النطاق  Word Pressتقّدمت شركة  .BLOGبخصوص 

 .Word Pressھذا ولم یعرف أحد أنھا شركة 

تم وأعتقد أنكم إن تحّدث لذا علینا أن ننظر في ھذه المسائل وفي طریقة سیر الجولة األولى.

ن واألسماء الجغرافیة، فیجب على ھذه البلدان أن تدقق في ھذه الطلبات عن رموز البلدا

 ویجب أن تكون العملیة سھلة وغیر معقدة. وتحظى ببعض المشاركة من المجموعات.

 شكًرا.

 

أعتقد أنني سمعت أمًرا  یتحدث خالف إطار العمل الموّحد. --لم أسمع أن ممثل إیران   جوناثان روبنسون:

ق وكانت المسألة تتعّل حیث كانت ھناك اقتراحات بإزالة النشاطات المتماثلة.مخالًفا لذلك، 

ھل ھي عملیة وضع السیاسات  باآللیة التي یمكن استخدامھا للقیام بذلك وھذا ما سمعتھ.

PDP  أم أن علینا أن نفسح المجال للجنة االستشاریة الحكومیةGAC  للقیام بعملھا، أو

 ؟CCWGالخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع  ھل یجب علینا اّتباع اآللیة

إن كان ھناك سوء تفاھم، فنطلب من كافوس أو أي شخص آخر  من أجل التوضیح فقط.

 لم یكن أمًرا یمنع فكرة إطار العمل الموّحد. لكن ھذا ما سمعتھ. أن یوّضح األمر مجدًدا.

 دعونا نتابع ھذه المحادثة إًذا.

 

 .4وبعدھا لدینا الرقم  2ثم الرقم  3ینا الرقم إًذا لد   أور:-تشیریل النغدون
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أنا عضو جدید في اللجنة االستشاریة  أنا من حكومة المملكة المتحدة. اسمي نیك. مرحبا.  نیك:

أعمل ھنا منذ حوالي سنة واحدة، لذا أنا أشق طریقي عبر ھذه المنظمة  .GACالحكومیة 

 وأبحث عن سجل لمشكلة األسماء الجغرافیة ھذه.

 أصبح یدور حول عملیة واحدة، وھذا یبدو مثیًرا لالھتمام بالنسبة لي. --ا النقاش ھذ

العمل النھائي الذي جرى في مجموعة العمل عبر  --لقد رأیت جزًءا من  أنا أتسائل فقط.

بخصوص مسألة نقل آلیات المسائلة، وقد اطلعت على مشكلة  CCWGالمجتمع 

proxy/privacyإلى مجلس اإلدارة، وكانت ھناك نصیحة  ، حیث انتقلت التوصیات

 والتي لم توضع من ضمن التوصیات. GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 

ما الفرق بین  --جوناثان، قد تتمّكن من اإلجابة على ھذا السؤال  --ھل یمكنني أن أسأل 

 ونھایة العملیة الخاصة بمجموعة العمل عبر المجتمع PDPنھایة عملیة وضع السیاسات 

CCWG وھو المكان الذي یتم فیھ اتخاذ القرار، ما االقتراح النھائي الذي سیتم نقلھ ،

 إلى مجلس اإلدارة؟

، لدیكم تقریر PDPعلى قدر فھمي لألمر، بخصوص مسألة عملیة وضع السیاسات 

أولي، والذي سیتم نقلھ إلى التعلیقات العامة، وسیتم التعدیل علیھ واتخاذ القرار بناء على 

 ال أعرف ماذا كان ذلك. ذلك.

ھل ستكون قادًرا على توضیح ھذا األمر وكیف یمكن مقارنة ذلك بالعملیة الخاصة 

 ؟CCWGبمجموعة العمل عبر المجتمع 

 

أعتقد أن ھناك أشخاًصا في القاعة لدیھم خبرات أكثر مني في ھذا  سوف أحاول.  جوناثان روبنسون:

 الموضوع.

بخصوص االنحیاز لعملیة وضع السیاسات الخاصة لقد تفاجأت سابًقا، نحن نتحدث 

، لقد أخطأنا عندما أطلقنا علیھا ھذا GNSO PDPبالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

االسم، ألنھا في الواقع عملیة وضع السیاسات التي تم تطبیقھا على نطاقات المستوى 
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 PDPات وكان من المفترض أن تكون عملیة وضع السیاس .gTLDsاألعلى العامة 

، فنحن نعطي انطباًعا أن GNSO PDPوعندما نطلق على ھذه العملیة اسم  شاملة.

، لكنھا في الواقع سیاسة GNSOھذه العملیة تابعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

 .gTLDsتتعّلق بنطاقات المستوى األعلى العامة 

، كما GNSO PDP عملیة وضع السیاسات الخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة

على تولید سیاسة تعطى لمجلس اإلدارة  PDPنسّمیھا، تعمل عملیة وضع السیاسات 

تحت إطار عمل محكوم باللوائح الداخلیة، حیث یتعّین بموجبھا على مجلس اإلدارة الرد 

وفي حال تم اتباع ھذه العملیة، یجب أن یوافق مجلس اإلدارة  بطرق یتم تحدیدھا مسبًقا.

 ھناك معاییر محددة. أن یكون لدیھ سبب مقنع لرفضھا.علیھا أو 

مسألة جدیدة، ونحن في الواقع  CCWGمسألة إطار عمل مجموعة العمل عبر المجتمع 

یمكن لمجلس اإلدارة أن یرمیھ في سلة  نطّور إطار عمل ال یؤدي إلى نتیجة محددة.

ع، إذا كان مجلس من الواضح أنھ من ناحیة خضوع المسألة لمسائلة المجتم القمامة.

اإلدارة راضًیا على اتباع األمر القضائي، فلن یكون من المنطقي التخّلص من ذلك، ولكن 

، فھي محكومة باللوائح gTLDمتعّلقة بسیاسة  PDPبما أن عملیة وضع السیاسات 

وعلى  .CCWGوإجراءاتھا، وھذا یدل على قلة ارتباطھا بمجموعة  ICANNالداخلیة لـ

مع العمل الذي قمنا بإنجازه مؤخًرا بخصوص مجموعة العمل  --نحن  ،الرغم من ذلك

، وخصوًصا بعد أن بدأنا بالتعدیل على اإلجراءات والمفاھیم CCWGعبر المجتمع 

 وبدأنا بتطویر رؤیة مشتركة لألعمال األخرى، ھذه األمور تزداد أھمیة. 

مخاوف بخصوص  لھذا السبب أشرت إلى ھذه النقطة في وقت سابق، حیث كانت ھناك

، ألنھما GNSOعلى سیاسة  CCWGتطبیق إجراءات مجموعة العمل عبر المجتمع 

 أمران مختلفان بعض الشيء.

 --إن كان ھناك شخص  لذا أتمنى أن یكون ما قلتھ مفیًدا یا نیك وأتمنى أن یكون دقیًقا.

 

 باختصار شدید، رجاًء. لدیك حق بالرد على ما قالھ.   أور:-تشیریل النغدون



 AR منتدى أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرىجلسة عبر المجتمع:  -ھلسنكي 

 

 47من  39صفحة 

 

 

، CCWGلذا في نھایة عملیة االنتقال لمجموعة  أرغب في المتابعة. عذًرا. ال، شكًرا. نیك: 

واجھنا مثل ھذا الموقف، حیث اضطّرت المنظمات األعضاء لإلجابة بنعم أو ال على 

 ذلك األمر، وبعدھا تم نقلھ إلى مجلس اإلدارة.

اصة بالمنظمة الداعمة ما الخطوة األخیرة غي عملیة وضع السیاسات الخ --ما ھي 

 أعتقد أن ھذا ھو سؤالي. ؟GNSO PDPلألسماء العامة 

ألنني  ھل ھذا یشبھ االجتماعات التي تستدعي من الحاضرین التصویت؟ --ھل ھو 

یمكنني أن أتصّور أن القلق الذي یراود الحكومات یتعّلق بھذه المرحلة، وكما تعرفون، 

تماع، فھل سیتم احتساب صوت الحكومة إن كان ھناك موقع للحكومة في ذلك االج

 --وقد تظن الحكومات أننا  كصوت واحد وبعدھا سیكون مساوًیا للجمیع؟

 

أوًلا، بخصوص مجموعة العمل عبر المجتمع المعنّیة بتعزیز  ھناك نقطتان مختلفتان ھنا.  جوناثان روبنسون:

ًدا من نوعھ، وبحسب ، وكما فھمت، فقد قّدم مجلس اإلدارة إلتزاًما فریICANNمساءلة 

لكن ھذا ال ینطبق على جمیع مجموعات العمل  ما فھمت، فقد نعّھد بأن یلتزم بھذا القرار.

 .CCWGsالمستقبلیة 

، فقد یرفض مجلس اإلدارة اإلدارة ھذا األمر PDPأما بالنسبة لعملیة وضع السیاسات 

نة االستشاریة الحكومیة أو یوافق علیھ، وھذا یعتمد أیًضا على النصیحة المقّدمة من اللج

GAC.ولھذا السبب تعد فریدة من نوعھا ، 

وھذه ھي المشكلة  أن تتقّدم في أي وقت. GACلذا یمكن للجنة االستشاریة الحكومیة 

وبطریقة ما، ھذا ھو األمر الذي نحاول معالجتھ اآلن، ألن نصیحة  التي نواجھھا منذ مدة.

وقت متأخر، أو قد یكون لھا تأثیًرا سلبًیا  وصلت في GACاللجنة االستشاریة الحكومیة 

على النتیجة النھائیة، حیث أن النظام مصصم للقیام بذلك ولم تتخّلى اللجنة االستشاریة 

عن تلك القدرة، لكن من أجل أن تكون العملیة فّعالة، یستحسن أن یتم  GACالحكومیة 

 أكبر أثناء سیر العملیة.في وقت مبكر وبشكل  GACإشراك اللجنة االستشاریة الحكومیة 
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سنجري ھذا النقاش لعشر دقائق إضافیة فقط ألننا نحتاج إلى  واآلن مالحظة سریعة. أور: -تشیریل النغدون

 دقائق لختم الموضوع وسوف ننھي االجتماع في الوقت المحدد. 5

 .1وسوف ننتقل اآلن إلى الرقم  لذا سأطلب منكم أن تكون مداخالتكم قصیرة.

 

 في اسبانیا. GACمعكم جیما كامبیلوس، وأنا أمّثل اللجنة االستشاریة الحكومیة  مرحًبا.   بیلوس: جیما كام

 سأتحدث باختصار، لكنني أود التحدث باللغة االسبانیة إن كان ذلك ممكًنا.

فیما یتعّلق باإلجابة على السؤال، أفّضل أن یتم التعامل مع األمر من خالل مجموعة 

على الرغم من أن  النني أعتقد أن ھذا األمر لھ میزتھ الخاصة. العمل عبر المجتمع،

السیاسة قد تدل على أسماء عامة، الھدف من ھذه السیاسة یعتمد على شيء نشعر، نحن 

 ممثلو الحكومات، بأنھ قریب جًدا منا وكذلك األمر بالنسبة لرموز البلدان وأسمائھا.

كم، لذا علیكم أن تنظروا في ھذا األمر بھذه لذا كما قلتم، أنتم مواطنون تعیشون في أوطان

 قد یكون حساًسا بالنسبة لكم أیًضا. الطریقة أیًضا.

وأعتقد أنني سأشعر براحة أكبر لو استطعنا جمیًعا أن نعمل في  لذا نشعر براحة أكبر.

 نفس البیئة بالتساوي، ولیس ضمن عملیة تقودھا منظمة واحدة.

 مزًیا.لذا أوًلا، سیكون ھذا مقیاًسا ر

وثانًیا من الناحیة القانونیة، إذا استمرت مجموعات العمل عبر الدوائر بالعمل بھذه 

الطریقة، یجب أن یتم التوّصل إلى رأي باإلجماع في مجموعة العمل ھذه، وینبغي على 

 بینما تنص جمیع المؤسسات أن تعتمد القرارات التي تتخذھا مجموعة العمل عبر الدوائر.

، إن لم أكن مخطئة، بأن األشخاص GNSOة الداعمة لألسماء العامة سیاسات المنظم

 .GNSOالذین یسمح لھم بالتصویت ھم أعضاء المنظمة الداعمة لألسماء العامة 
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لذا أعتقد أن الوضع سیكون متوازًنا أكثر وسیكون على اتفاق مع القاعدة التي تنص على 

 .ICANNفي  اعتماد السیاسات التي یتم التوصل إلیھا باإلجماع

إذا تم تطویر اإلجراء في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  وثالًثا، ھناك سبب عملّي.

GNSO ستكون ھناك نصیحة مقّدمة من اللجنة االستشاریة الحكومیة ،GAC  في

ولھذا، قد یكون ھناك قرار بأن ھذا اإلجراء لم ترغب بھ المنظمة الداعمة لألسماء  النھایة.

ألن الجھات الحكومیة ال تملك المصادر التي تمّكنھا من الحصول  لماذا؟ .GNSOالعامة 

التي (غیر مسموع) للمنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDPعلى عملیة وضع السیاسات 

GNSO بریًدا إلكرتونًیا كل یوم ومؤتمرات تعقد عن بعد كل أسبوع. 150، مع وجود 

 إلى مجموعة العمل عبر الدوائر.لذا أعتقد أنھ سیكون من األفضل لو توّجھنا 

 شكًرا جزیًال لكم.

 

 .3، ثم یلیھما الرقم 4مع الرقم  2 .2لدي الرقم  أعتذر. --و  3سأعود للرقم  .4رقم   أور:-تشیریل النغدون

 

أندریس ھیكتور مجدًدا، من السوید، عضو في اللجنة االستشاریة الحكومیة  شكًرا.  أندریس ھیكتور:

GACحدث بصفتي عضًوا في اللجنة االستشاریة الحكومیة ، لكنني ال أتGAC.  أتحدث

 ھذه المرة بالنیابة عن السوید كما فعلت في المرات السابقة. 

یجب أن تقوم  GACال أرید أن أعطي انطباًعا باعتقادي أن اللجنة االستشاریة الحكومیة 

رة الفكرة التي أود اإلشا ھذه لیس بعملھا أوًلا ثم تخبر الجمیع بالقرار الذي توّصلت إلیھ.

، كما قال ممثل إیران، CCWGبالعكس، أعتقد أن مجموعة العمل عبر المجتمع  إلیھا.

 ستكون أمام نتیجة جیدة ومریرة.

 لكّنھ یثیر القلق أیًضا بخصوص ھذا یعتبر موقًفا محایًدا إذا جاز التعبیر. ھذا نموذج جید.

ھذا ھو الشعور الذي تشعر بھ العدید  یھا.الصعوبات التي تواجھھا الحكومات إلیصال رأ
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لكن مسألة المرجعیة  لذا سیكون من المثیر لالھتمام أن نبدأ بھذا النموذج. من الدول.

 شكًرا. ستكون مسألة حساسة عند اتخاذ القرار بشأنھا.

 

 تفضل. .4رأیت متحدثان من الرقم  --لدّي  شكًرا. أور: -تشیریل النغدون

 

 ودائرة الملكیة الفكریة. McCarter & Englishا، أنا غریغ شاتان، أمّثل شركة مرحًب  غریغ شاتان:

لكن علینا أن نأخذ بعین  أعتقد أنھ المر قّیم أن نتحدث بخصوص األمور التي قد تحصل.

بموجب اللوائح الداخلیة التي نعمل على أساسھا،  ICANNاالعتبار إطار العمل الفعلي لـ

تدار عبر المنظمة الداعمة لألسماء العامة  gTLDsلـوھي أن السیاسات المخصصة 

GNSO. " لذا فإن مصطلحGNSO PDP "--  كما یسّمیھ أعضاء المنظمة الداعمة

یعتبر تسمیة خاطئة، وكذلك األمر بالنسبة "لمجموعة العمل  GNSOلألسماء العامة 

 منظمةمجموعات العمل المعنّیة بعملیة وضع السیاسات الخاصة بال عبر المجتمع".

 ، عبارة عن مجموعات معنّیة بالعمل المجتمعّي.GNSO PDPالداعمة لألسماء العامة 

ال توجد أفضلیة ألعضاء  فھي تھدف إلى إشراك جمیع األشخاص الراغبین في المشاركة.

یعمل ھؤالء  على المشاركین اآلخرین. GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

طالما أنت إنسان على  عن المكان الذي یأتون منھ. المشاركون باإلجماع، بغض النظر

لذا تم  ونعتذر إن لم یكن ھناك متسع ألحد. فھذا ھو المتطلب الوحید. كوكب األرض.

  على ھذا األساس. GNSOوضع سیاسة 

 تم تأسیس فمجموعات العمل عبر المجتمع ال تعتبر مجموعات معنّیة بوضع السیاسات.

 .ICANNمحددة بناء على طلب قّدمتھ  تحت ظروف CWGو CCWGمجموعتي 

أو باألحرى  -- GNSOویجب أن ال یتم ضبط ھذا األمر مسبًقا بحیث تكون سیاسة 

لذا  .GNSO PDPقد تم وضعھا في مكان آخر لكن  gTLDعلّي أن أقول بأن سیاسة 

 كما رأینا عندما وصلنا ال نستطیع أن نقول بأن إطار العمل األساسي الذي لدینا مثالّي.

في وقت متأخر،  GACإلى الرسالة، انتھى األمر باشتراك اللجنة االستشاریة الحكومیة 

حیث كان األمر یشبھ وصول المھندس المعماري الثاني إلى المنزل واتخاذ قراراتھ بشأن 
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لذا علینا أن نعید  عدم رضاه عن مكان الجدران والنوافذ، وھذا ال یعد تخطیًطا جیًدا.

في  GACوأعتقد أن إشراك أعضاء اللجنة االستشاریة الحكومیة  .التفكیر بھذا األمر

 PDPلوضع السیاسات العامة  GNSOوقت مبكر في المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

ھي الطریقة التي یجب أن تسیر علیھا األمور ألن ھذه ھي  gTLDفیما یخص سیاسة 

 شكًرا. الطریقة التي تم التخطیط لھا.

 

 .4سنبقى عند الرقم   ور:أ-تشیریل النغدون

 

رغم أنني أنحدر من بیئة األعمال، وموقعي الرسمي موجود  اسمي مارلین كید. شكًرا.  ماریلین كاد:

في دائرة األعمال، إّلا أنني ال أتكّلم بصفتي شخًصا قادًما من دائرة األعمال،  ICANNفي 

الذي كتب  وكشخص دفع للمحامي ICANNلكن كشخص كان متواجًدا ھنا قبل وجود 

التي كانت معروفة باسم  GNSOاللوائح الداخلیة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

DNSO. .لقد استمعت لمالحظة مثیرة لالھتمام  أرید أن أتأكد من سماع غریغ لما سأقولھ

كما أنني ساعدت في تصمیم  .GACقّدمھا بعض أعضاء اللجنة اإلستشاریة الحكومیة 

عندما كنت مستشاًرا في المنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDPعملیة وضع السیاسات 

GNSO.  أعمل، كما یعمل العدید من األشخاص القادمین من الجھات الحكومیة، أو إن

كان زمیل لكم یعمل في منظمات أألمم المتحدة، حیث توجد العدید من اإلجراءات الالزمة 

 لوضع السیاسات.

الماضیة، الحظت تطوًرا كبیًرا أدى إلى تفاعل وفي السنة والنصف  ICANNھنا في 

ونتج عنھ اتباع نموذج تعاوني أفقي  ICANNمفتوح بین األجزاء العمودیة المختلفة لـ

لم یكن النموذج مثالًیا كعملیة وضع السیاسات في  في مجموعات العمل عبر المجتمع.

عملیة وضع ، ولكي أكون صریًحا، إنھا GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

حتى لو اشتمل  .GNSOالخاصة بالمنظمة الداعمة لألسماء العامة  PDPالسیاسات 

أرى أن ھناك قلًقا بخصوص وجود رأي مفاده أن العملیة  األمر على أشخاص آخرین.

أعتقد أن األمر المھم في الموضوع ھو  األخرى قد تكون عادلة عند تطبیقھا في البدایة.



 AR منتدى أسماء البلدان واألسماء الجغرافیة األخرىجلسة عبر المجتمع:  -ھلسنكي 

 

 47من  44صفحة 

 

 صوص العمل على ھذه المسألة من أجل أن نعمل علیھا مًعا.أن نتوّصل إلى اتفاق بخ

وأعتقد أنھ بدًلا من أن نقول أن مجموعة العمل عبر المجتمع كانت تمّثل نھًجا في سبیل 

دعوة أحد األطراف لحل المشكلة، وكوننا نمّثل ھذه المجتمعات، علینا أن نمعن النظر في 

مجتمع لنرى إن كان باستطاعتھا تقدیم اإلجراءات التي تتبعھا مجموعة العمل عبر ال

 المساعدة لنا في ھذا المجال.

 

سیكون صاحب  ، وبھذا أكون قد أغلقت قائمة االنتظار.3لدّي الرقم  شكرا لك، مارلین. أور: -تشیریل النغدون

یك إل سنختم الجلسة بعد ذلك بتعلیق من المشرفین. آخر متحدث من الحاضرین. 3الرقم 

 .3لرقم الكلمة یا صاحب ا

 

أنا أحد  .ALACاالستشاریة  At-Largeأنا آالن غرینبیرغ من لجنة  شكًرا جزیًال لكم. آالن غرینبیرغ: 

األشخاص الذین أشار إلیھم جیف عندما شاركنا في عملیة وضع السیاسات الخاصة 

لقد عملت ساعات طویلة  منذ وقت طویل. GNSOبالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

كما أنني عملت ساعات طویلة في مجموعة  جراء أكثر مما كنت أتصّور.على ھذا اإل

من الجید أنني ال أستطیع عّد  أكثر مما كنت أتصّور. CCWGالعمل عبر المجتمع 

 الساعات التي عملت فیھا ألنني لن أكون قادًرا على تبریر موقفي.

 یر.علیكم االلتزام بشكل كبكالھما یتطّلب عمًلا كبیًرا و ھناك تشابھ بین االثنین. --ھناك 

 وھذا أمر صعب على األشخاص الذین لیسوا جزًءا من ھذا القطاع وال یحبون العمل فیھ.

في عملیة وضع السیاسات  وھناك اختالف أیًضا. وھذا أمر ینطبق على المجموعتین.

PDP إذا كان لدیك عدد كاٍف من األشخاص للحصول على آراء كافیة في عملیة وضع ،

إّلا أنھ یتم اتخاذ القرار عبر المنظمة الداعمة  ، سیتم االستماع إلیك.PDPات السیاس

سیكون  ALACاالستشاریة  At-Large، وھذا یعني أن لجنة GNSOلألسماء العامة 

لو كانت مجموعة العمل عبر  لھا فرصة أقل إلبداء رأیھا ولن تحظى بفرصة للتصویت.

سیوف تقع مسؤولیة اتخاذ القرار على إحدى المنظمات األعضاء، ف CCWGالمجتمع 

من  لذا أجل، توجد العدید ھذا فرق كبیر للغایة. عاتقھا وسیكون علینا التوّصل إلى نتیجة.
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ھذان لیسا بالضرورة منھجان سیئان، لكن علینا أن ندرك  القواسم المشتركة بین العملیتین.

 شكًرا. لنتائج.الفرق بینھما ونفھم الطریقة التي یؤثر فیھا كل منھج على ا

 

وبیتر، لو كان بإمكانك أن تصف لنا شعورك بخصوص كل ھذه األمور  شكًرا لك، أالن. أور: -تشیریل النغدون

 ثانیة، وبعدھا سنعود إلى جوناثان. 90اآلن خالل 

 

أن ب ال أقول --أرى  أعتقد أننا ناقسنا العدید من األمور الیوم. شكًرا لك یا شیریل. حسًنا. بیتر فیرجوتي: 

ھذا األمر یعد إجماًعا بالرأي، لكنني أرى دعًما كبیًرا للحل الذي ینادي بتطبیق عملیة 

لمعالجة ھذا  CCWGأو إطالق مجموعة العمل عبر المجتمع  PDPوضع السیاسات 

 األمر وللمضي قدًما ألنني أشعر أیًضا أن الجمیع یقول بأنھ ینبغي علینا أن ال نتوقف.

األشیاء التي بین أیدینا، ویجب أن ال نكّف عن محاوالتنا للتوّصل یجب أن ال نتخّلص من 

لذا أعتقد أن ھذه المعلومات التي حصلنا علیھا من المشاركین  إلى نتیجة یمكن تطبیقھا.

 الیوم إیجابیة للغایة.

ولستم مضطرین لإلجابة على ھذا التساؤل،  واآلن أود أن أختم ھذا اللقاء بمفاجأة مذھلة.

أعتقد أن إحدى األمور التي ساعدت في تحقیق النجاح  د منكم أن تفّكروا باألمر.لكنني أری

بخصوص مسألة ھیئة اإلنترنت لألرقام  CCWGلمجموعة العمل عبر المجتمع 

كنا نعلم أن  ھو ضیق الوقت. ICANNوموضوع المسائلة ومسائلة  IANAالمخصصة 

إن لم یكن لدینا موعد  ل بكل ما بوسعنا.ودفعنا ھذا األمر للعم ھناك موعًدا نھائًیا للعمل.

أو مجموعة  PDPنھائي لتسلیم العمل، بغض النظر عن وجود عملیة لوضع السیاسات 

، وحتى في حال وجود مجموعة العمل عبر المجتمع CCWGالعمل عبر المجتمع 

CCWG فإن مسألة الموعد النھائي ستكون ضروریة للغایة، ھذا رأیي، لذا أعتقد أنھ ،

ستمرّینا في التفكیر بھذه الطریقة، فھذا سیساعدنا بالتأكید على اكتشاف طریقة تمّكننا إن ا

 شكًرا. من التوّصل إلى نتیجة محددة خالل إطار زمني معّین.
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سواًء أكان  --أّن استخدام الموعد النھائي  --لذا ھذه نقطة مثیرة لالھتمام، أنھ  شكًرا. جوناثان روبنسون: 

أنني  أوًلا، أقصد اخترت عدًدا من األشیاء المختلفة. ا للتوصل إلى نتیجة.زائًفا أو حقیقًی

أعتقد أن  --لست متأكًدا فیما  سمعت النقاش الذي دار بخصوص تعزیز التاون القائم.

أعتقد أنھا آلیة قّیمة،  .CCWGsاألمر كان رائًعا في مجموعات العمل عبر المجتمع 

أننا قمنا یتطبیق بعض التقنیات الرائعة التي كان  وأنا شغوف بخصوص ھذا األمر وأعتقد

لكنني رأیت أنھ قد تم تعزیز التعاون، سواًء أكان ذلك مرتبًطا بھذا األمر  لھا تأثیًرا جیًدا.

لذا  .PDPأو بالنشاطات األخرى القائمة ضمن العمل الخاص بعملیة وضع السیاسات 

ال أعتقد أنھ مرتبط بالضرورة  تین.أعتقد أن روح التعاون المعزز موجود في كال اآللی

 لذا، نحن نملك فرصة العمل بتعاون بشكل فّعال في كال اآللیتین. بآلیة معیّنة.

یبدو  --، إذا أردتم، نحن GNSOیقلقني أنھ من منظور المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

تین ألنھما طبیعة النتائج التي تم التوّصل إلیھا من خالل المجموع --أننا خلطنا بین 

وإجراءاتھا  ICANNإحدى اآللیتین مقّیدة، وكما قلت، باللوائح الداخلیة لـ مختلفتین.

 .CCWGsأنا أدعو الستخدام مجموعات العمل عبر المجتمع  واآللیة األخرى أقّل تقّیًدا.

أعتقد أن جیما وآالن قد أّكدا السبب وراء شمولیة مجموعات العمل عبر المجتمع 

CCWGs لذا علینا أن ندرك ھذا وسبب قبولھا بشكل أكبر. --ھا للبعد السیاسي وامتالك 

لكن كما تعلمون، الھدف  أشعر أن المسألة متعّلقة بھذا األمر. األمر بطریقة أو بأخرى.

األمر لیس  --بصفتي مھندًسا یحب التوّصل إلى حلول  --من ھذه الجلسة ال یكمن في 

 متعّلًقا بالتوّصل إلى نتیجة.

تنظرون إلى االستطالع، سترون بأنھ مثیر لالھتمام نوًعا ما ألننا عندما جئنا إلى  عندما

ممن اعتقدوا أن التوّصل إلى نتیجة موّحدة  %30إلى  25االجتماع، كان ھناك حوالي 

أمًرا غیر ممكًنا بینما انقسمت آراء بقیة األشخاص، حیث أن نسبة كبیرة من األشخاص 

أجابوا بال، ویبدو أن العدید  %25أجابوا برّبما و %25و %50أجابوا بنعم، حوالي 

أجابوا  %20ممن أجابوا بنعم أو ربما و %80لذا لدینا حوالي  منكم قد غّیروا آراءھم.

نسبة كبیرة  --لذا فإن نسبة جیدة من األشخاص یرون  بال. لذا ھذا األمر مشجع نوًعا ما.

 تعجبني مفاجأة بیتر. --وأعتقد  --ذا ل منكم یرون أنھ من الممكن التوّصل إلى حل ما.

أعتقد أن تحدید موعد نھائي یساعد في حل األمور، لكن من  وال أظن أنھا مثیرة للجدل.
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إلیك الكلمة،  لكنني لن أحاول التطرق إلى ذلك. الواضح أن ھناك إمكانیة للتقّدم لألمام.

 تشیریل.

 

لھ اآلن ھو أن أطلب منكم أن تتوّقفوا لحظة لتوجیھ الشكر وما أود فع شكًرا جزیًال لكم. أور: -تشیریل النغدون

إلى المشرفین ألنني أعتقد أنھما قد قاما بعمل رائع ویمكنكم أن تصفقوا من أجل القیام 

 بھذا األمر.

 [ تصفیق ]

وبینما تقومون بالتصفیق، استمّروا بالتصفیق للطاقم الرائع الذي عمل على تنّقل ھذه 

 فة.المیكروفونات في الغر

 [ تصفیق ]

وأعتقد أنھم یستحقون التصفیق، بالنسبة لي، ألنھ یصعب فھم لكنتي األسترالیة، فالفریق 

  المسؤول عن الترجمة رائع للغایة، ولم یكن بإمكاننا القیام بأي شيء من دونكم.

 [ تصفیق ]

 الفریق التقني، رائع.

 

قد ل لي ان أقّدم جزیل الشكر لك یا شیریل، رئیستنا.أخیًرا، أخیًرا، أخیًرا، ھّل  --ھّل لي   بارت بوسوینكل:

 قامت بعمل جید للغایة.

 

 تم إغالق ھذه الجلسة اآلن.  أور: -تشیریل النغدون

 

 [نھایة النص المدون]


