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ICANN - بیوینس أیریس، األرجنتین 

 

. اسم الغرفة ھو أتالیا. الحدث ھو 53، اجتماع بیونیس آیریس رقم 2015یونیو  22الیوم ھو  شخص غیر محدد:

 المعنیة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي.  GACورشة عمل 

 

سنبدأ اجتماعنا. طاب مساؤكم جمیعاً، وشكراً لكم على حضوركم وإظھار اھتمامكم في ھذه  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 الغة األھمیة لنا جمیعاً.المسائل ب

جدول أعمال الیوم ھو، أوالً، علینا محاولة االتفاق على االختصاصات. ھذه االختصاصات ھي  

متداولة منذ شھرین، وبكل تأكید، تتضمن االختصاصات التي ترونھا على الشاشة بعض 

 ً غیّر من وجھ األمر  التعلیقات التي تم تقدیمھا في وقتھا. ولكن بعدھا ببضعة أیام، وردنا تعلیقا

 بأكملھ، لذا سنرجع إلى ذلك. 

المسألة األخرى ھي مجموعة عمل عبر المجتمع. سیعلمنا زمیلنا نایلز تین أویفیر بطریقة عمل  

مجموعة عمل عبر المجتمع على حقوق اإلنسان. تتولى ھذه المجموعة مسألتین: حقوق اإلنسان 

 والقانون الدولي.

 زمیلي برئاسة الجلسة ھو مارك من بریطانیا العظمى، وسأطلب منھ التحدث.  

 

ً لك میالغروس. طاب مساؤكم جمیعاً، وتسرني رؤیة ھذا العدد الكبیر من  مارك كارفیل: نعم. شكرا

المعنیة بحقوق  GACالجلسة االافتتاحیة لمجموعة عمل  -الحاضرین في ھذه الجلسة المھمة

 نون الدولي. إنھا فترة مھمة.اإلنسان وتطبیق القا

أمثل المملكة المتحدة في المجلس األوروبي. أصدرت لجنة وزراء المجلس األوروبي مؤخراً  

وحقوق اإلنسان وحكم القانون. تم االتفاق على ذلك في  ICANNمرسوماً بمسودة إعالن حول 

روبیة بتمثیل واسع مع األسابیع القلیلة الماضیة في ستراسبورغ، وبالطبع، یتمتع المجلس األو

 -دولة عضوة، لذا فإن إعالن في الوقت المناسب من قبل لجنة الوزراء في ستراسبورغ 47

الرئیسي ومسؤولیاتھا  ICANNلتغطیة دور  -وھم سفراء عن الدول األعضاء في ستراسبورغ

 

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

 .كسجل رسمي
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ضمن أنشطة  فیما یتعلق بتقدم الحقوق واحترام الفقرات القانونیة السائدة في ھذا المجال بأكملھ

ICANN.عملیات وضع السیاسات، والقرارات المتخذة ، 

، وكما ICANNوأقدم لكم ھذا كسیاق ضمن أوروبا لھذه المسألة المھمة في جدول أعمال  

أشارت میالغروس للتو، إنھا تتقاطع مع فریق عمل عبر المجتمع. یسرنا تواجد نایلز ھنا معنا 

ً بآخر المستجدات حول فریق العمل، وأحد األھداف الرئیسیة لمجموعة عمل  لمنحنا تحدیثا

GAC  ھو البقاء على اطالع وضمان تعزیز خطوط االتصال مع فریق عمل عبر المجتمع

 إذا جاز التعبیر. بشكل مشترك،

بكامل لجانھا جلسة قصیرة للغایة  GACسأتحدث بشكل سریع عن الخطوات المقبلة. ستعقد  

بشكل ال یُصدق (كما ھو الضغط على أوقات جدول أعمالنا) لمدة نصف ساعة غداً من الساعة 

ً عن ھذه الجلسة. سیتم عقد الجلسة 2:30إلى  2:00 في ، حیث سنقدم أنا ومیالغروس تقریرا

ً على وجھ 2:00غداً بالساعة   GACغرفة سان تیلمو المخصصة لـ . وبالطبع، سنقدم تقریرا

، وبال GACالخصوص حول اللمسات النھائیة على االختصاصات بالنسبة لمجموعة عمل 

شك، سیشیر نایلز أیضاً إلى النقاشات حول ھذا یوم األربعاء، إن كنت محقاً بالتاریخ، بالساعة 

 .Retiro Bفي  9:30

وھذه ھي مساھمتي لتمھید األجواء حول ھذا العمل. میالغروس، ھال نرجع إلیك للتحدث عن  

 النظر باالختصاصات إذا لم یكن لدیك مانع؟ شكًرا.

 

 ھل یود أحدكم تقدیم رأیھ أو المساھمة حول مسودة االختصاصات؟  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 

 تفضلي؟سوزان، ممثلة الوالیات المتحدة،  

 

 [غیر مسموع] سوزان رادیل:

 

 

  19من  2صفحة 
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تم نشر مسودة االختصاصات إلبداء التعلیقات قبل شھرین. ولم نتلَق تعلیقات إال من المجلس  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 األوروبي. وھذا كل شيء. لم نتلَق أیة تعلیقات أخرى. 

تاریخ إغالق فترة تلقي التعلیقات. تلقینا التعلیقات منكم، من الوالیات المتحدة، ووردتنا بعد  

 وكما أذكر، أشارات تعلیقاتكم إلى القانون الدولي. ھال تخبریننا بالمزید عن ذلك یا سوزان؟

 

بالتأكید. سیسرني فعل ذلك. لألسف، ربما لم تتم إضافة اسمي إلى قائمة مجموعة العمل  سوزان رادیل:

 --15روبي. كان الموعد النھائي كما أذكر في البریدیة بعد ألني لم أرض تعلیقات المجلس األو

 ھل كان شھر مارس أم أبریل؟ [غیر مسموع]

 

 مایو، نعم.  15 ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 

 میالغروس، عذراً. أود أن أنھي [غیر مسموع]. سوزان رادیل:

 

 أجل، نعم. تفضلي. ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 

مایو. ووقع یومان من تلك األیام عطلة نھایة أسبوع.  19یو، وقدمت تعلیقاتي في ما 15شكًرا.  سوزان رادیل:

ً أحداً یقول  13على مدار  GACطوال فترة تمثیلي للوالیات المتحدة في  سنة، لم أسمع یوما

 لي إني تأخرت بتقدیم التعلیقات.

في السجل.  ، وأعتقد أنھ أمر مؤسف. أرغب بتدوین ذلكGACھذا تطور جدید بالنسبة إلى  

 احترام أعضائھا أكثر. GACأعتقد أن على 

وعندما تتلقون ما مجموعھ تعلیقین فقط، یبدو لي أنھ سیكون مناقشتھما ھو أمر موضع ترحیب.  

وإذا لم تقبلیھما كرئیسة مشاركة، فھذا امتیاز لك، ولكن وضعھما بین قوسین في النسخة قید 

 التنقیح. ھذا أول تعلیق لي باسمي.
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مشاركة تعلیقاتي مع المجتمع ومجموعة العمل، لكي تنظر بھا مجموعة العمل. لن أكون  وأود 

بوضع یسمح لي بالمصادقة على ھذه االختصاصات ألنھ لم تتم المشاركة بتعلیقاتي وال [غیر 

 مسموع].

 طلبت مني البدء من البدایة. وسیسرني فعل ذلك. 

 

 منك فعل ذلك.نعم. أرجو  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 

أول تعلیق لي ھو التوصیة باإلشارة إلى اختصاص القانون الدولي، [غیر مسموع] یبدأ بالقانون  سوزان رادیل:

 الدولي. ما ھو القانون الدولي الذي ترغبون بتضمینھ في مراجعتنا؟

ألنھ ال یمكنني التحضیر على ضوء ھذا العنوان الواسع. ال یمكنني التشاور بفعالیة مع  

المستشارین القانونیین المناسبین، وال یمكنني تحدید القانون الذي سنناقشھ. وھذه ھي نقطتي 

 األولى.

األمر اآلخر الذي اقترحتھ ھو اإلشارة بشكل صریح لمبادىء األمم المتحدة التوجیھیة لألعمال  

ن. تنطبق واجبات المتعلقة بكیفیة تنفیذھم أو دعمھم للقوة الدافعة اإلجمالیة لمیثاق حقوق اإلنسا

 المیثاق على الدول األعضاء. وال تنطبق على الھیئات الخاصة مباشرة.

وبالطبع، وضعت األمم المتحدة بمنتھى الذكاء دلیالً للقطاع الخاص. كان ذلك تعدیل مقترح  

 آخر، بأننا على اطالع على ھذا الدلیل ألنھ ذو تطبیق مباشر كما یبدو.

 GACلدي بضعة تعدیالت أخرى ستوضح كیف یمكن أن تشارك  سأتوقف عند ھذا الحد اآلن. 

، لذا GAC ، ألنھ لیس لدینا مناصب لـ ICANNفي مجموعة عمل عبر المجتمع التابعة لـ

 GACسیكون علینا تحدید ذلك. ومن الواضح أننا سنشجع في البدایة األعضاء الفردیین من 

لى اإلقدام على ذلك. ولكن إلى أن الذین یرغبون بالمشاركة في مجموعة عمل عبر المجتمع ع

، لذا كان مجرد توضیح GAC، فإنھم لن یمثلوا GACنتوصل إلى إجماع حول مناصب 

 ببساطة.

 سأتوقف عند ھذا الحد. شكًرا. 
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أذكر رسالتك اإللكترونیة، وأذكر أني أرسلت رداً یا سوزان، واني ذكرتك بأن ھذا إلزام من  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

GAC - .إلزام مجسل في بیان سنغافورة الرسمي، وكذلك في بیان لوس أنجلوس الرسمي 

بالكثیر من الوقت لمناقشة ھاتین المسألتین، وتم االتفاق على أن یكون كالً من  GACحظیت  

ً من مجموعتنا للعمل. لذا أود أن یعلق شخص آخر على  القانون الدولي وحقوق اإلنسان جزءا

 لي.ھذا الموضوع، تفض

 

ً فحسب. نعم، كان ثمة إشارة إلى ذلك في كال البیانین  سوزان رادیل: في الوقت الحالي، أنا أطلب توضیحا

الرسمیین. لیس لدي مشكلة بھذا. لقد فھمنا أن البیان الرسمي سیرسل إشارة إلى المجتمع بأننا 

 سننشىء مجموعة عمل جدیدة.

ئیسین المشتركین للتوضیح بشكل دقیق أي جزء من وبما أننا تخطینا ھذا، أود االنتقال إلى الر 

 القانون الدولي تنوون البدء بھ. شكًرا.

 

ال أعتقد أنھ من الممكن اختیار قانون دولي ما. القانون الدولي ھو مجموعة من القوانین، لذا ال  ماریا میالغروس كاستانون سیون:

 یمكن البدء باختیار القانون الذي ینطبق أو الینطبق.

 نعم، تفضل؟ 

 

 نعم، أھالً بك. اسمي أورنولف ستورم من النرویج. أورنولف ستورم:

ً ألني أعتقد أن ثمة ما ھو مفقود في فھمنا لمجموعة العمل ھذه.   ً أن أطلب توضیحا أود أیضا

أعتقد أن ما فھمناه ھو أنھا مجموعة عمل حول مسائل حقوق اإلنسان. والقانون الدولي ھو 

إذا كنا سنناقش القانون الدولي بشكل عام، سیكون ذلك واسعاً  --ولذا یجب مجال واسع بالطبع،

 للغایة، وأعتقد أن ممثلة الوالیات المتحدة قالت ھذا بالفعل.

 لذا نرید أیضاً توضیحاً حول ذلك، وما ھو النطاق الحقیقي الفعلي لمجموعة العمل ھذه؟ شكًرا.  
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 ن حكومة نیوزیلندا.شكًرا. نیكوال تریلوار م نیكوال تریلوار:

لألسف، لم أستطع المشاركة في اجتماع سنغافورة، لذا أعتمد على النص المدون كما ھو. نود  

 ً أفترض أنھ یمكننا فتح المجال أمام المجتمع لرؤیة ما ھو الجزء من القانون الدولي الذي  -أیضا

 نتوقع مناقشتھ بما أننا نناقش ما نریده أن یكون ضمن االختصاصات.

ندما راجعت االختصاصات، یجب أن أعترف أني ظننتھ قانون حقوق اإلنسان، وربما سیكون ع 

ھذا مكان مناسب للبدء بحسب رأیي. القانون الدولي ھو مجال واسع، وإذا أردنا المساھمة 

بشكل مفید في كٍل من ھذا ومجموعة عمل عبر المجتمع، ربما سیساعدنا البدء بقانون حقوق 

 المشورة من عواصمنا.اإلنسان على طلب 

 

 األفكار وراء ذكر القانون الدولي التي یمكنني اطالعكم علیھا ھما فكرتین اثنتین. ماریا میالغروس كاستانون سیون:

، الحظنا الحاجة إلى الخبرة الدولیة لتقییم GACمن جھة، في حاالت متنوعة أثناء مناقشة  

القانون الدولي، وال نمتلك تلك اإلمكانیة، إال إذا طلبنا من مجلس اإلدارة طلب خبرة خاصة 

على قائمة  GACلدفع تكالیف المحامین الدولیین. ظننت أنھ یمكننا الحصول بصفتنا 

 مستقل لطلب المشورة. ھذه فكرة. بالمحامیین الدولیین الذین یمكننا التعامل معھم على أساس

 gTLDs، فكرنا ببضعة سیناریوھات یمكن أن تمثل بھا GACالفكرة األخرى ھي أننا في  

 الجدیدة. gTLDsالجدیدة المالحظات، أو یمكننا مالحظة بعض 

أنحدر من دولة حیث، على سبیل المثال، المادة الوراثیة ھي بالغة األھمیة. أود أن یتم أخذ  

 اجویا بعین االعتبار. وھذا جزء من القانون الدولي.میثاق ن

ربما یمكننا إعداد قائمة بالمعاھدات الدولیة أو المواثیق الدولیة أو المبادىء الدولیة التي ینبغي  

 أخذھا بعین االعتبار. ھل سیكون ھذا مناسباً لكم؟

 نعم، بندیكیتو من البرازیل. 
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 شكراً لك میالغروس. بندیكیتو فونسیكا:

أال وھو أني أفھم أننا نشارك في  -بمحاولة للحصول على وضوح أكبر -أود اإلدالء بتعلیق 

مجموعة عمل عبر المجتمع ھذه التي ستتعامل مع جوانب من حقوق اإلنسان. ربما یمكننا 

لھذه المسألة، وما إذا جرى  GACالسماع لبعض األفكار حول كیفیة مراجعة األشخاص خارج 

أي حوار حول ما ستناقشھ مجموعة العمل تلك. ربما سیساعدنا ھذا على الحصول على 

 وضوح أكبر حول التكوین الدقیق لنقاشاتنا.

 

 مرحًبا بالجمیع. توماس شنایدر:

 أود التعقیب على المكان الذي جئنا منھ، أرجو منكم النظر إلى بیان سنغافورة الرسمي، تحت 

قررت  GAC، حیث تنص الفقرة على أن ICANN: القانون الدولي وحقوق اإلنسان 9الفقرة 

إنشاء مجموعة عمل حول مسائل حقوق اإلنسان وتطبیق القانون الدولي حیث ترتبط ھذه 

 .ICANNالمسائل بأنشطة 

 لذا فإن إحدة مھام مجموعة العمل ھذه ھي على األرجح، في المستقبل، تحدید مسائل حقوق 

. على سبیل ICANNاإلنسان والقانون الدولي، كما ھو منصوص ھنا، التي ترتبط بأنشطة 

. على سبیل المثال، في ICANNالمثال، لیست جمیع مسائل حقوق اإلنسان ترتبط بأنشطة 

أوروبا على األقل، ثمة حق حریة الزواج، وھو جزء من المیثاق األوروبي لحقوق اإلنسان، 

 .ICANNبطاً بأنشطة والذي قد ال یكون مرت

ینطبق األمر نفسھ على القانون الدولي. ولكني أعتقد أنھ من السابق ألوانھ مناقشة أو محاولة  

التوصل إلى اتفاق حالیاً حول ما ستكون علیھ ھذه المسائل في مسودة االختصاصات. قد تطرأ 

ً مسائل جدیدة بحسب تطور الموقف. أعتقد أنھ سیكون من المنطقي اإل شارة إلى قرار أیضا

GAC  في سنغافورة، والحفاظ على اإللزام، كما ھو منصوص علیھ، القانون الدولي وحقوق

اإلنسان، ثم في عمل مجموعة العمل، یمكن وضع قائمة باألولویات، أي المسائل األكثر ارتباطاً 

 التي ینبغي على المجموعة بدء العمل بھا.

وقرار البدء بھذا العمل. لن  GACتي أجریناھا في على األقل ھذا ما أفھمھ من النقاشات ال 

 القادمة، لذا سیكون علینا تحدید األولویات. 12 نتعامل مع كل شيء في األشھر الـ
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ومرة أخرى، بناًء على القرار، في ختام تعلیقي، أود االقتراح أن تتبعوا قرار سنغافورة وتنشئوا  

، ثم أثناء المسار، سیظل بوسعكم تحدید ما مجموعة عمل تغطي حقوق اإلنسان والقانون الدولي

 . شكًرا جزیالً.ICANNھو یرتبط بشكل أو بآخر أو ال یرتبط إطالقاً بأنشطة 

 

 شكًرا جزیالً. جورج كانسیو من الحكومة السویسریة. جورج كانسیو:

أعتقد أنھ بسبب ضیق الوقت، حیث أن ھذه الجلسة قصیرة للغایة، ولدینا حضور استثنائي من  

من مسودة االختصاصات،  11عضاء المجتمع اآلخرین، سیكون من المفید النظر في النقطة أ

والتي تتوقع أنھ في اجتماعنا األول، وأعتقد أن ھذا ھو كما أظن، علینا تبادل اآلراء واالتفاق 

 على نطاق المسائل التي یمكن تحلیلھا.

 ي ھذا العمل؟ شكًرا.فھال نبدأ بھذا، ثم سنحدد المسائل التي نود مناقشتھا ف 

 

ً مع ھذا الرأي فیما یتعلق بالھدف من ھذه الجلسة. من أجل االختتام  مارك كارفیل: شكراً جزیالً. أتفق تماما

فیما یتعلق باالختصاصات والنقاط التي أوضحتھا ممثلة الوالیات المتحدة، ربما علینا مراجعة 

 النطاق واالسم بعد حوالي العام.

الفعلي، ثم، وكما اقترح توماس شنایدر، سنتمكن عندھا من تحدید ما إذا كان ھذا لنبدأ العمل  

المنھج صحیح والنطاق صحیح. لنتعھد بإعادة النظر بعد فترة عام باالختصاصات على ضوء 

العمل الذي تم القیام بھا، نطاق العمل، ونوع المسائل التي سعینا إلى تناولھا، واألھداف التي 

عمل كما ھو مبین في االختصاصات، سواء كان ذلك یحتاج إلى بعض التشذیب نحددھا لخطة ال

 أو المراجعة. إننا نخوض غمار مجال جدید ھنا، وھذا ھو اقتراحي.

كما أود التنویھ بما قالتھ ممثلة الوالیات المتحدة فیما یتعلق بدلیل القطاع الخاص، دلیل األمم  

أي اإلشارة بشكل صریح إلى ھذا، وأنا متأكد أن فریق  المتحدة. أعتقد أنھ اقتراح مفید للغایة،

عمل عبر المجتمع قد أشار إلیھ بشكل صریح بشكل مماثل. أعتقد أن علینا أخذ ھذا االقتراح 

 المفید باإلشارة إلى ذلك بعین االعتبار.

د ولكن لننتقل بسرعة إلى المضمون إن جاز التعبیر. ولكن أرى أن ممثلة الوالیات المتحدة تو 

 التحدث من جدید. سوزان، تفضلي؟
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 شكراً جزیالً لك مارك. سوزان رادیل:

ً في ھذا   لدي إضافة بسیطة إلى اقتراحك واقتراح جورج، وھو وضع االختصاصات جانبا

االجتماع. ومرة أخرى، لست بوضعیة تسمح لي بقبولھا كما تم تقدیمھا لنا الیوم، ولكني ال 

ً واالجتماع ومقارنة اآلراء وتبادل أعتقد أن ھذا عائق كبیر، كما  ھو واضح، أمام االلتقاء معا

 وجھات النظر.

أعتقد أنھ كما قال جورج، لماذا ال نبدأ ھذه الجلسة بوضع ھذه المسائل جانباً مع االلتزام بحلھا  

عبر اإلنترنت؟ ولكن إذا أمكن، ھال یبدأ الرئیسین المشتركین بفكرة عن المسائل التي تعتقدون 

 ستكون مناسبة لمناقشتھا؟ ما الذي ننوي النظر فیھ ولماذا؟ أنھا

ألن ھذا سیساعد على توجیھ عملنا بین الجلسات، وأعتقد أن ممثل النرویج یتفق معي بالرأي  

بأنھ من الصعب للغایة التشاور في العاصمة مع جمیع المستشارین القانونیین المناسبین التي 

ذا لم نكن نعرف ما ستركز علیھ مجموعة العمل. أوافق من ینبغي على معظمنا التشاور معھم إ

أعماق قلبي على ھذا االقتراح بأن نبدأ باألجزاء الحیویة أوالً، ووضع االختصاصات جانباً مع 

 جدول زمني، وإعادة النظر بھا الحقاً. شكًرا.

 

 شكراً جزیالً لممثلة الوالیات المتحدة. نعم، ممثلة نیوزیلندا. مارك كارفیل:

 

نعم، شكًرا. أردت إضافة تعلیق حول المكان المناسب للبدء. أعتقد أنھ سیكون من المفید  نیكوال تریلوار:

االطالع على العمل الجاري بالفعل في مجموعة عمل عبر المجتمع، والتفكیر بأفضل مكان 

 في ذلك العمل. GACلكي تساھم 

ایة جیدة، ھو أنھ مجال حیث ثمة أحد األمور، وسبب اعتقادي بأن حقوق اإلنسان ستكون بد 

واجبات على الدول. إنھ مجال نتفق بشكل عام علیھ، لذا قد یكون من المناسب طلبھ من 

الحاضرین ھنا من مجموعة عمل عبر المجتمع أو سؤالھم في جلستھم. ھل سیكون من المناسب 

 أن نبدأ بحقوق اإلنسان؟
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، وبالطبع، لدینا نایلز تین أویفیر ھنا لمساعدتنا بذلك. ربما نعم، شكًرا. إنھا وجھة نظر صائبة مارك كارفیل:

 یمكننا السؤال إذا كان جھاز عرض الشرائح جاھزاً. تقوم جولیا بتعدیلھ اآلن.

وبینما یتم فحص جھاز عرض الشرائح، ھال نطلب من نایلز تقدیم عمل مجموعة عمل عبر  

 ندا، یمكننا النقاش لتحدید المسائل. شكًرا.المجتمع وتعریفنا بھ؟ ثم كما قلت یا ممثلة نیوزیال

 

 GACومجموعة عمل  GACشكراً جزیالً لكما یا مارك وماریا. أود تقدیم الشكر الجزیل إلى  نایلز تین أویفیر:

على منح ھذه الفرصة لعمل عبر المجتمع، والتوصل إلى تقارب حول ھذا، ویمكنني القول أننا 

بصفتنا فریق عمل عبر المجتمع، فإنھ یسرني الحصول على ھذه الفرصة للتمكن من العمل 

 معكم، ونحن مھتمون للغایة برؤیة كیفیة االستفادة من ھذا الحماس.

مجتمع بضع مرات. إنھ یسمى فریق عمل عبر المجتمع. ھذا أوالً، تم ذكر مجموعة عمل عبر ال 

ھو االسم الكامل، وأرى أنھ لم یتم ذكر االسم بالكامل في مسودة االختصاصات. إنھ یسمى 

االجتماعیة الحترام  ICANNفریق عمل عبر المجتمع حول مسؤولیة الشركات ومسؤولیة 

 حقوق اإلنسان.

 . الشریحة التالیة من فضلك.Article 19ى وأعمل في منظمة تسم NCSGأنا عضو في  

لذا فإن العمل الذي نبني علیھ ال یأتي من فراغ. أردت تقدیم معلومات خلفیة سریعة لكم. تجري  

في دوائر مختلفة منذ عدة سنوات، ولكن تسارعت  ICANNالنقاشات حول حقوق اإلنسان في 

ر ومونیكا زالنیرییت، بتنسیق من األمور وأصبحت أكثر تركیزاً مع نشر تقریر توماس شناید

 في لندن. 50رقم  ICANNالمجلس األوروبي. وتم تقدیمھ في اجتماع 

لوس أنجلوس، وكان ثمة اھتمام كاٍف بذلك في  ICANNثم تم عقد جلسة الحقة في اجتماع  

، وتم إنشاء فریق عمل عبر المجتمع. وبعد ذلك، 52رقم  ICANNسنغافورة، في اجتماع 

ع مسودة میثاق، واختیار اختصاصات توصلنا إلى إجماع حولھا، وسأستعرض استطعنا وض

ً إلى تقریر  Article 19لكم المواضیع الرئیسیة لذلك الحقاً. في تلك الجلسة، توصلت  أیضا

 وتوصیات.

في بیونیس آیریس، ویمكننا رؤیة أن ثمة اھتمام  53رقم  ICANNوھا نحن اآلن في اجتماع  

ان. إننا نشھد بالتأكید اھتمام متزاید بھذا الموضوع، ونحن نرحب كثیراً أكبر في حقوق اإلنس

، فریق عمل عبر المجتمع مع GACبذلك. بالطبع، أحد [غیر مسموع]، ھو مجموعة عمل 
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ً تم دعوتنا لتقدیم عملنا في دوائر مختلفة، لذا فإننا  جلستھ العامة وجلستھ للعمل، وكذلك أیضا

 المجتمع ھنا.نشھد أرضیة خصبةللعمل عبر 

كما أصدرنا تقریراً جدیداً عملنا علیھ عن كثب في فریق عمل عبر المجتمع. ولم یكن لدینا وقت  

عندھا للتقدم  Article 19كاٍف للحصول على إجماع تام حولھ، لذا فإنھ مسودة تقریر نشرتھ 

 بالحوار. الشریحة التالیة من فضلك.

الشریحة السابقة من فضلك. لماذا نقوم بھذا إذن؟ في المادة الرابعة من قانون تأسیس  

ICANN تنص ،ICANN  نفسھا أنھ ینبغي علیھا أن تعمل وتلتزم بمبادىء القانون الدولي

 ICANNوالمواثیق الدولیة والقانون المحلي. وبما أنھ من المحتمل أن تؤثر سیاسات وعملیات 

 ، نحتاج أیضاً إلى فھم كیفیة تناول ذلك.على حقوق اإلنسان

(الشریحة التالیة من فضلك) التزام أو وجھة نظر باحترام حقوق اإلنسان،  ICANNلدى  

ولفعل ذلك، نحتاج إلى إطار عمل الئق. ولفعل ذلك، سنبدأ من جدید من مبادىء األمم المتحدة 

وضعھا حول ذلك بموجب میثاق التوجیھیة حول األعمال وحقوق اإلنسان والمعاییر التي تم 

األمم المتحدة العالمي، كما أنھ ثمة تقریر معین بخصوص مبادىء األمم المتحدة التوجیھیة حول 

. وینبغي أن یمنحنا ھذا الكثیر من التوجیھات المعینة حول ICTاألعمال وحقوق اإلنسان لقطاع 

 طریقة تنفیذ ھذا بشكل راسخ.

أننا ال نھدف إلى  -نحتاج إلیھ لنشر الكثیر من الوعي حول وكان ذلك أمراً  -ولمجرد التأكد 

وضمان تماشیھا  ICANN، بل نحاول تحلیل تأثیر سیاسات وعملیات ICANNتوسعة مھمة 

ألعمال الدفاع. الشریحة  gTLDsمع حقوق اإلنسان وال تطالب، على سبیل المثال، باستخدام 

 التالیة من فضلك.

رض لكم العناوین الرئیسیة بسرعة. أحد األمور ھو نشر التوعیة لذا اتفقنا على میثاق. سأستع 

حول ھذا الموضوع، وثانیاً، تخطیط السیاسات واإلجراءات والعملیات التي یمكن أن تؤثر على 

 حقوق اإلنسان حتى نعرف ما یمكننا أن نعمل علیھ.

ثم نرید أیضاً تقدیم المعلومات واالقتراحات والتوصیات إلى منظمات وضع المواثیق في مجتمع  

ICANN  ،واقتراح إجراءات وآلیات لتقییم تأثیر السیاسات والعمل الجاري على حقوق اإلنسان

ووضع واستكشاف توجیھات المسؤولیة االجتماعیة للشركات المطبقة أو التي ینبغي وضعھا، 

 اث وبیانات عن الموقف حیثما یقتضي األمر. الشریحة التالیة من فضلك.ونشر أبح
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إننا ندعوكم للعمل معنا على ذلك. لدینا قائمة بریدیة نرحب بانضمامكم إلیھا. لدینا موقع  

إلكتروني حیث یتم نشر جمیع التقاریر التي نعمل علیھا حتى الوقت الحاضر، وكما قال مارك، 

، وجلسة عمل مفتوحة یوم 11:00إلى  9:30ألربعاء من الساعة سنعقد جلسة علنیة یوم ا

، حیث سنناقش تحدید الخطوات المستقبلیة الراسخة 6:00إلى  5:00األربعاء أیضاً من الساعة 

 حتى دبلین.

ھذه ھي المحاضرة حول عملنا، وإذا كان لدیكم أیة أسئلة، سیسرني اإلجابة عنھا، وكذلك  

 ق عمل عبر المجتمع من الحاضرین ھنا أیضاً. شكًرا جزیالً.اآلخرین من النشطین في فری

 

ً برأیي، وھي نقط مثالیة لنا للبدء أیضاً.  میالغروس كاستانون سیون: شكراً لك على ھذه المحاضرة یا نایلز. أجد ھذا شیقا

 سأنضمن إلیكم في تلك االجتماعات لمحاولة مناقشة ھذه المسائل.

 ھذه المسألة؟ھل یود أحد آخر التعلیق على  

 

شكًرا جزیالً. كانت تلك نظرة عامة مفیدة للغایة. أقدر ذلك حًقا. لن أعلق على المضمون إطالقاً  سوزان رادیل:

ألنھ من الواضح أنھا أیام مبكرة لكم كما ھي أیام مبكرة لنا. وبالنسبة لي، ھذا نبأ جید، أننا لسنا 

 لسنا متخلفین وراءكم بكثیر. متباعدین للغایة. إنكم تسبقوننا قلیالً، ولكننا

لن یتمكنوا من االنضمام إلیكم  GACولكن لدي مخاوف بأنھ من المؤسف أن الكثیرین منا في  

جیداً،  GAC. ألولئك منكم الذین ال یعرفون GACفي اجتماعاتكم ألنھا تتزامن مع اجتماعات 

رسمي. إنھ یوم مكثف، ومن یوم األربعاء ھو الیوم الذي نعد بھ النقانق ونضع مسودة بیاننا ال

 الصعب علینا مغادرة الغرفة.

، وربما ICANNربما في المستقبل، قد نتمكن من التنسیق بین أنفسنا وبین كادر اجتماعات  

سنحاول تحدید ما إذا كان الوقت سیسمح لنا باالجتماع معاً حتى نشارك في اجتماعات بعضنا 

 البعض على األقل. شكًرا.
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 اسمي دانیال. لدي سؤال یتعلق بشيء ذكره نایلز في محاضرتھ. مرحًبا. دانیال:

لقد ذكرت أن الھدف من ھذه المجموعة كما أظن، أو ھذا الفریق، ھو تناول التوسعة المحتملة  

. ھل یمكن التوسعة على ھذا؟ ICANNضمن مفاھیم حقوق اإلنسان التي أثیرت بسبب أعمال 

 الولوج إلى الصوت على اإلنترنت؟ شكًرا.ھل سیكون ھذا الولوج إلى اإلنترنت أو 

 

 دانیال، ھال تخبرنا بتحالفك؟ لصالح من تعمل؟ شكًرا. مارك كارفیل:

 

 من العمر. 18 ال أعمل مع أحد. أنا طالب. وأنا ھنا مع أمي، ولكنھا لیست حاضرة ھنا. أبلغ الـ دانیال:

 

 سأجیب عن ھذین السؤالین. نایلز تین أویفیر:

والتخطیط للجلسات. أسر كثیراً عندما یتم تحدید موعد  ICANNأوالً، التخطیط الجتماعات  

جلسة، ولكن سیسرني أكثر رؤیة ما یمكننا فعلھ لتحسین ذلك التخطیط. ویسرني العمل مع كادر 

ICANN .على ھذا 

ومدى تأثیرھا  ICANNبالنسبة إلى سؤالك، أعتقد أننا ننظر عن كثب في األمور التي تفعلھا  

على حریة التعبیر أو الخصوصیة أو التحقق الواجب والعملیات، حیث تعمل، ذلك. ألن ثمة 

الكثیر من االھتمام في ھذا العمل، وتأتي حقوق اإلنسان في بعض األحیان كفكرة تالیة، وشھدنا 

إصالحھا  ذلك في بعض العملیات التي أدت إلى إبطاء كبیر في تلك العملیات بسبب الحاجة إلى

 بعد ذلك.

ولھذا السبب یھتم مجتمع األعمال في تحدید إطار عمل واضح حتى نتمكن، قبل وضع سیاسة  

أو تنفیذ عملیة، نتمكن من التحلیل بشكل واضح بحسب إطار عمل أو تقییم التأثیر حول التأثیر 

 المحتمل لھذا على حقوق اإلنسان وكیف یمكننا جعلھ یتماشى مع حقوق اإلنسان.
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أعتقد أن أحد العناصر المھمة في تقییم التأثیر سیثیر اھتمام ممثلي الحكومات، كیف  -أود إضافة مارك كارفیل:

یمكننا المساعدة على وضع ھذه اآللیات. من المؤكد أن ھذا واضح للغایة، النشاط المشترك، 

عمالكم بتوجیھ حیث علینا تبادل اآلراء والمساعدة على المساھمة في أعمالكم، وكذلك إثراء أ

ً من ناحیة تقییم  النصح إلى مجلس اإلدارة على وجھ التحدید بالتزامھ وما یعنیھ ھذا عملیا

 .ICANNجوانب حقوق اإلنسان من عمل 

 ھل ثمة أسئلة أو تعلیقات أخرى بخصوص ذلك؟ 

 دعونا نفتح المجال أمام تبادل اآلراء حول نوع المسائل التي ینبغي أن تأخذھا مجموعة عمل 

GAC  .بعین االعتبار أثناء وضع خطة عملھا على مدار األشھر القادمة لمجموعة العمل ھذه

، وكذلك المراقبین والمشاركین ھنا، لطرح آرائھم GACسأفتح المجال أمام كالً من ممثلي 

حول التفاصیل، ونوع المسائل التي ینبغي أن نبدأ بتحدید أولویات تركیزنا علیھا على مدار 

 قادمة.األشھر ال

إننا نتطلع لتقي مساھمات والعناصر التي یمكننا مناقشتھا ضمن مجموعة العمل ھذه، ثم ضمن  

بكامل لجانھا غداً حول عناصر خطة العمل المبدئیة. ھذا اقتراحي للخطوة التالیة  GACجلسة 

 من االجتماع.

فكار ھذه بینما ھال أدعو أي أحد لبدء الحوار وتحدید مسألة ما والمساھمة في مجموعة األ 

 نواصل عملنا؟ أحدھم یرفع یده ھناك. أرجو منك أن تذكر اسمك وعملك وما إلى ذلك. شكًرا.

 

. لدي سؤالین ccTLDمرحًبا. أنا إیریك إریارتي. ویتمثل ذلك تحدیًدا في العمل مع سجالت  إیریك اریارتي:

 وتعلیقین.

كون مفتوحة أمام الجمیع؟ إذا كنت على السؤال األول متعلق بقائمة البرید اإللكتروني، ھل ست 

حق وقرأت إعالن حقوق اإلنسان، فإن االطالع على المعلومات ھو أحد تلك الحقوق. فھل 

 ستكون مفتوحة أم مغلقة؟

التعلیق ھو أني أرید أن أفھم على وجھ الخصوص تعلیقات ممثلة الوالیات المتحدة حول القانون  

الدولي. ربما أشعر بالحیرة ألن ھذا السؤال كان باللغة اإلنجلیزیة. ال أفھم بشكل صحیح، ولكن 

ومواضیع أخرى، تتعلق بكیفیة تأثیر اإلنترنت على  IANAجمیع األمور التي نناقشھا، نقل 
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لجمیع، وكیفیة تأثر القانون الدولي بھذه العملیة بأكملھا. قد یكون العمل ھائالً أحیاناً. علینا ا

 طرح سؤال حول كل بروتوكول وكیف سیتأثر في كل موضوع من عملنا.

ولكن إذا كنتم لجنة استشاریة لھذه المواضیع، قد یكون من الضروري فھم القانون الدولي  

واضیع محتلفة. وخاصًة عندما تكون حقوق اإلنسان في الوسط، فھذا بأكملھ وكیف سیتأثر في م

جانب متواصل [غیر مسموع]، وكل [غیر مسموع] وفي كل نقاش حول اإلنترنت. لذا قد أكون 

أطلب توضیحاً عن طریق رئیس الجلسة إلى ممثلة الوالیات المتحدة للطلب منھا توضیح سبب 

مناسبة، أو ربما تفسیر كیف یمكننا إبعاد القانون الدولي عدم كون القانون الدولي ھو الصیاغة ال

 عن كل مواضیع اإلنترنت ھذه؟

 

في األثناء، سأجیب أنا عن سؤالك األول. من أجل الممارسة الجیدة للشفافیة التامة، ستكون  نایلز تین أویفیر:

لكتروني یتم القائمة البریدیة مفتوحة أمام الجمیع، وكذلك جمیع األرشیفات، من أول برید إ

 إرسالھ فصاعداً، ستكون متوفرة في األرشیفات.

 

ً لك،  سوزان رادیل: حضرة رئیسا الجلسة، ھل تودان أن أجیب عن ھذا السؤال؟ سأبذل قصارى جھدي. شكا

 وأشكرك على سؤالك.

ما أحاول قولھ ھو أن تكوین القانون الدولي ھو مجال واسع للغایة. على سبیل المثال، أفترض  

لن نناقش قانون البحر مثالً. وأفترض أننا لن نناقش قانون العمل الدولي أو ربما الضرائب أننا 

 الدولیة. ھذه أمثلة توضیحیة فقط، إنھ موضوع واسع المجال.

بینما، في تفكیرنا على األقل كما أعتقد، ثمة فھم لقانون حقوق اإلنسان الدولي. لذا بالنسبة إلینا،  

سرنا التراجع والمراقبة ورؤیة ما سیرغب اآلخرین باقتراحھ، ولكن سیكون بدایة منطقیة. سی

 علینا البدء من مكان ما.

ھذه ھي النقطة الوحیدة التي كنت أحاول توضیحھا، أننا نحتاج إلى الوضوح ألن نطاق القانون  

 الدولي، حیث أن ھاتین الكلمتین، واتساع ما یشملھ ھذا، ھو مجال واسع للغایة. شكًرا.
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 سوزان، ھل تسمحین لي بإضافة تعلیق، لیس كرئیسة للجلسة، بل بصفتي ممثلة البیرو؟ یبدو لي ا میالغروس كاستانون سیون:ماری

 عندما أسمعك وأفھم كالمك، أن الوالیات المتحدة تشعر بالتھدید بسبب فكرة التحدث عن القانون الدولي

ستجیبین علي وتخبرینني.  . یسرني أن ھذا یجعلك تضحكین ألن ھذا یعني أنكICANNفي 

 ربما یمكنك بذل جھد وإخباري بمجاالت القانون الدولي التي أنتم على استعداد لمناقشتھا.

تُحدث الكثیر من  IANAألن األحوال تتغیر. والزمني یتغیر. في الواقع، عملیة نقل وظائف  

ون الدولي التي ستكون التغییرات التي علیكم العمل معھا. ھال تتكرمین بإخباري بمجاالت القان

 الوالیات المتحدة، على األقل، مستعدة للعمل علیھا؟

 

شكًرا جزیالً لك میالغروس. أود تأكید اعتذاري لجمیع الحاضرین في الغرفة. لم أقصد قلة  سوزان رادیل:

 االحترام. ولكن ما قلتھ أثار ضحكي بصراحة. أعتذر. یا میالغروس.

 

 یسرني ذلك. یسرني أن أجعلك تضحكین. سیون:ماریا میالغروس كاستانون 

 

 لم أقصد اإلساءة إلیك. سوزان رادیل:

ال نشعر بأي تھدید بأي شكل من األشكال من ھذا الموضوع. نحن على استعداد تام للمساھمة  

، كما نفعل دائماً في معظم المواضیع. سیسرنا للغایة المساھمة في نقاش یقود GACكعضو في 

GAC  نتائج.إلى تحقیق 

بما أننا اآلن في مستھل ھذه العملیة ھي نقطة نأمل بھا الحصول على بعض التوجیھات حول ما  

ستبدأ مجموعتنا للعمل ببدء العملي علیھ على وجھ التحدید. ال أطلب سوى مجرد توجیھ حول 

بشكل شخصي، لدي سلسلة متنوعة من  --ما نحاول البدء بھ. سیسرنا ویمكننا تقدیم أنفسنا

 موارد في عاصمتي یمكنني التشاور معھا.ال

ولكن ینبغي ان أحصل على توجیھ من الرئیسین المشتركین حول ما سنبحث عنھ وألي  

غرض. ھذا ما أطلبھ كلھ. ال تشعر الوالیات المتحدة بأي خوف على اإلطالق من المشاركة في 

 مشاورات مع الزمالء حول ھذه المسألة. شكًرا.
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ھل یمكننا االتفاق أن الوالیات المتحدة وجمیع األطراف المعنیة سیحاولون إعالمنا بآرائھم  تانون سیون:ماریا میالغروس كاس

 حول مجاالت القانون الدولي التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار؟

 

 .GACشكًرا. طاب مساؤكم جمیعاً. أنا أولغا كافالي. ممثلة األرجنتین في  أولغا كافالي:

ً لوجھ في بیونیس آیریس، بسبب ضیق الوقت وا  لفرصة الثمینة التي لدینا ھنا باالجتماع وجھا

 ACsو SOsو GACأود اقتراح أن نبدأ العمل. بحسب خبرتي برئاسة مجموعات العمل في 

، فإن النطاق سیتطور. قد نبدأ من نقطة، ثم سنغیر ذلك. ال أعرف یا ICANNاألخرى في 

مل لیست مرتبطة بحقوق اإلنسان. قد تكون ذذات صلة سوزان إذا كان القوانین المرتبطة بالع

 بھا أیضاً. بشكل شخصي، ال أعرف كیف سترتبط بھا. ولكن قد نصل إلى ذلك في نقطة ما.

أود اإلشارة إلى أن ھذه غرفة رائعة تضم الكثیر من الناس، ومعظمھم من مجموعة  

فسنعرف أي جزء من ھذا القانون المساھمین، لذا لنستفد من ھذا الوقت. ربما إذا بدأن العمل، 

 سیكون مثیراً لالھتمام لكي نركز علیھ. ھذا ھو اقتراحي. -ولست محامیة، بل مھندسة -الدولي

 

 شكراً جزیالً. لألسف، لم یتبَق لدینا الكثیر من الوقت في ھذه الجلسة، ولكن، توماس، نعم، تفضل؟ مارك كارفیل:

 

أمل تبسیط ھذا النقاش، إذا نظرتم إلى مجموعة عمل السالة العامة،  شكًرا. مجرد محاولة على توماس شنایدر:

وھي مجموعة عمل أخرى سیتم إنشاؤھا، فإننا لم نحدد على وجھ الخصوص ما ھي السالمة 

العامة، وھو مصطلح ذو مجال واسع أیضاً. لقد استخدموا ببساطة عنوان قرار بیان سنغافورة 

 الرسمي، وأنشؤوا مجموعة العمل.

ومن ناحیة االختصاصات، لیس ثمة تعریف للخدمة العامة، أین تبدأ، وأین تنتھي أیضاً. ولكن  

ثمة بعض العناصر التي تنص على أن المجموعة ستناقش ھذه المسائل، ولكن لیس بشكل 

یقتصر علیھا فقط. ھذا یعني أنھم سیبدؤون ببعض العناصر، ویتركوا النطاق الواسع السم 

 م یشددون على بعض العناصر التي یتفقون على بدء العمل علیھا.السالمة العامة، ث

 أعتقد أن ھذا مثال منطقي وسھل االستیعاب، وأود االقتراح أن تفكروا بفعل الشيء نفسھ. شكًرا. 
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 نعم، شكًرا لك، توماس. ممثل نیوزیلندا. نعم، تفضل؟ مارك كارفیل:

 

علیق توماس. عذراً، ولكن لیس لدى نیوزیالندا عدد كبیر من نعم، شكًرا. أود اإلضافة إلى ت نیكوال تریلوار:

 ملیون شخص. 4.5الموارد في الوقت الحالي. عدد سكان نیویزالندا یبلغ 

ما أود اقتراحھ ھو النظر بالبدء بحقوق اإلنسان وكذلك منح مجموعة العمل الصالحیة لوضع  

، حتى GACغب باستكشافھا إلى قائمة أو اقتراح قائمة بالمزید من المجاالت والتي قد نر

نتمكن من البدء في مجال قابل للسیطرة علیھ، والحصول على المعلومات من عواصمنا، ولكن 

 ارات أخرى قد تكون مفیدة؟ شكًرا.بال استبعاد خی

 

نعم، شكًرا لك، ممثل نیوزیلندا. أعتقد أن ھذا متوافق تماًما مع اقتراح ممثل األرجنتین بأن  مارك كارفیل:

سمح بالمزید من الشفافیة. قد یكون ثمة قانون دولي ال یرتبط بشكل صریح بحقوق اإلنسان، ن

ولكنھ سیكون ذو صلة ببعض المسائل التي سننظر فیھا، لذا أعتقد أنھا ستكون نقطة ینبغي 

 تذكرھا.

ھو التركیز  -وأعتقد أن ھذا أمر مشترك مع فریق عمل عبر المجتمع -ولكن التركیز المبدئي 

ى القوانین الحالیة واإلرشادات الخاصة بالحقوق وكیفیة ضمان أخذ آلیات وعملیات عل

ICANN  ھذا بعین االعتبار، وھم مطلعین علیھا، وأن یتم وضع ھذه العملیات قید التنفیذ

كما  -لضمان أخذ أحكام قانون حقوق اإلنسان بعین االعتبار بشكل كامل. ولكن دعونا ال نستبعد

الفرصة لتوسعة الصالحیات بشكل أوسع قلیالً مع بدء المسائل بالتطور  -نداقال ممثل نیوزیال

 ضمن أنشطة مجموعة العمل.

ثم كما قلت، یمكننا االلتزام بمراجعة الموقف، وحتى اسم مجموعة العمل، خالل فترة عام على  

 ضوء تجربتنا.

، GACوأتطلع إلى مساھمات نشطة من أعضاء فریق عمل عبر المجتمع، ومن الزمالء في 

حول نوع المسائل الفوریة. لدینا مجموعة من األھداف حول االختصاصات لوضع بحث موقف 

واستكشاف التدفقات النشطة مع فریق عمل عبر المجتمع والنظر في اللوائح الداخلیة. وثمة 

ي أھدافنا. وأعتقد أن تقییم تأثیر حقوق اإلنسان ھو أمر راسخ آخر عنصر محدد بشكل دقیق ف

 علینا التركیز علیھ.
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ھذا ھو رأیي فیما یتعلق بالرؤیا المستقبلیة لمجموعة العمل ھذه وكیفیة البدء بھا. إنھا مبدئیة. 

 إنھا األیام مبكرة. لنساعد جمیعاً على تطویرھا، ثم سنصوب التركیز بشكل مناسب.

 میالغروس، ھل أردت إضافة شيء إلى ذلك المنھج بصفتك رئیسة مشتركة؟ شكًرا.شكًرا.  

 

 أتفق تماماً معك بالرأي یا مارك. ھذه ھي الطریقة المناسبة لبدء العمل. ماریا میالغروس كاستانون سیون:

شكراً جزیالً لكم على حضوركم. علینا مغادرة الغرفة اآلن ألن آخرین سیأتون للمشاركة في  

 ماع في الغرفة نفسھا، لذا أوجھ لكم جزیل الشكر.اجت

 

ً بشكل  مارك كارفیل: وأشكرك یا نایلز على مساھمتك. أعتقد أنھا إشارة إلى بدایة رائعة لكي نعمل معا

 مشترك. شكًرا.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]

 

  19من  19صفحة 

 


