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 سوف نبدأ في غضون بضعة دقائق.  آلین غروغان:

نحن على وشك أن نبدأ. سیتم تسجیل ھذا االجتماع وستكون ھناك مشاركة عن مرحًبا.  

 بعد أیًضا. 

. كما ICANNأنا آلین غروغان. أنا الرئیس المسؤول عن قسم االمتثال التعاقدي في  

یعرف العدید منكم، فإن إحدى األمور التي عملت علیھا منذ مدة ومنذ أن تولّیت ھذا 

ألفراد على إیجاد حلول تطوعیة لمعالجة قضایا إساءة المنصب ھي محاولة تشجیع ا

االستخدام المختلفة في مجال اسم النطاق، وخصوًصا في المجاالت الخارجة عن نطاق 

و/أو خارج نطاق السلطة المراسلة المحدودة في  ICANNاالمتثال التعاقدي في 

ICANNّدمت الشكاوى . التقیت مع األطراف المتعاقدة ومع مجموعة من الجھات التي ق

لتشجیعھم على المشاركة بشكل تعاوني وبّناء للتوصل إلى  ICANNلقسم االمتثال في 

حلول تطوعیة لمعالجة ھذه القضایا. أطلقت رابطة اسم النطاق مؤخًرا مبادرة النطاقات 

السلیمة، ولقد دعوتھم إلدارة ھذه الجلسة لمناقشة ھذه المبادرة وإلطالع جمیع األفراد 

في ھذه القاعة، ومن ضمنھم أنا، على األمور التي یقومون بھا. للتوضیح،  الجالسین

ولیس عن قسم االمتثال  DNAمبادرة النطاقات السلیمة منبثقة عن رابطة اسم النطاق 

ولكنھا مثال على المبادرات التطوعیة التي  -، لم نشارك فیھا ICANNالتعاقدي في 

 أعتقد بأنھا ستكون بّناءة. 
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ة للجالسین على الطاولة الیوم، فمعنا أدریان كیندیریس الذي یجلس في المنتصف أما بالنسب

على جھتي الیمنى، وھو المدیر التنفیذي ومؤسس شركة خدمات السجل وھو من القوى 

المؤثرة في تشكیل رابطة اسم النطاق، ویجلس على یمیني ھنا ماسون كول وھو نائب 

، وھي شركة مسجلة Donutsركة دونتس الرئیس لقسم االتصاالت والعالقات في ش

لنطاق المستوى األعلى العام، وعلى آخر الجھة الیمنى، یجلس ستاتون ھاموك وھو نائب 

وفي ظل  .Rightsideالرئیس لقسم العالقات القضائیة والتجاریة في شركة رایتساید 

 ھذا، سوف أنقل مجرى الحدیث إلیكم. 

 

صباح الخیر. أیھا الزمالء، اسمي أدریان كندریس من شركة شكًرا جزیالً لكم.  أدریان كندریس:

Neustar ولكنني أتحدث إلیكم الیوم بصفتي رئیًسا لرابطة اسم النطاق. أنا متحمس ،

بناًء على الجھة التي تأتون منھا من العالم  HDIللغایة بشأن مبادرة النطاقات السلیمة أو 

اسم النطاق أنھ حان دورنا اآلن لندفع بھذا  كما یذّكرني مجلس اإلدارة دائًما. ترى رابطة

القطاع لألمام ولتحفیزه وضمان أن یتم إنجاز ذلك بطریقة إیجابیة. وأعتقد أنھ من 

اإلنصاف أن نقول بأن ھناك جھات في قطاعنا تستغل بعض األطراف في العقود منذ مدة 

ة النطاقات السلیمة في طویلة، ولم یتم ردع ھذا السلوك. وبالتأكید، تكمن الغایة من مبادر

تسلیط الضوء على الممارسات الجیدة للكیانات الجیدة في القطاع، آملین أن یتم تسلیط 

 الضوء أیًضا على الكیانات السیئة. 

نحن نسعى لضمان حمایة المستھلكین والشركات وجمیع األشخاص الذین یتفاعلون مع  

ث أنني سأتحدث لدقیقة، ولكن ھذا قطاع اسم النطاق. لذا، سأنھي ھذا الموضوع ھنا، حی

بالفعل ملخص عن المجموعة. یجب أن أبدأ أیًضا بتوجیھ الشكر لمایسون وتیم سویتزیر 

على الجھود التي بذلوھا، حیث أنھم قاما بقیادة ھذه األعمال. كان ھناك العدید من 

ل، لقد المساھمین من أعضاء مجلس اإلدارة، لذا أتوجھ بالشكر لجمیع من ساھم في العم

  أنجزنا قدًرا كبیًرا من األعمال، ولكن ما زال أمامنا شوط طویل لنقطعھ.

، ولماذا نحتاجھا اآلن؟ كما قلت منذ قلیل، أعتقد أن القطاع HDIإًذا، لماذا نحتاج لمبادرة  

ما یزال مبتدًئا من ناحیة نضجھ. ھناك العدید من القادمین الجدد الذي ینضمون إلینا عبر 
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الجدید، وأعتقد أنھ من الجید أن یدخل الجمیع بطریقة إیجابیة. جمیعنا  gTLDبرنامج 

لدینا عقود علینا االلتزام بھا، ولكن ھناك أیًضا العدید من األنشطة التي یمكننا القیام بھا 

كقطاع والتي ستمّكننا من تنظیم وتخفیف الضغوط التي تأتینا من الخارج. لذا ھناك فرصة 

 إیجابیات قطاعنا. لنبني على نجاحات و

سیضمن التنظیم السابق عدم حاجتنا الختیار عقد من أجل إنجاز عمل ضمن القطاع، ولن 

أو عبر أبواباھا الخلفیة إلنجاز  ICANNتشعر جھات تنفیذ القوانین بأنھا بحاجة للمرور بـ

أعمالھا، یجب أن یكون ھناك تفاعل مباشر مع القطاع ویجب أن تساعد ھذه المبادرة في 

 تحقیق ذلك. 

مبادئ متعلّقة بالشبكة والحوكمة الذاتیة والممارسة  3لذا فإن مبادرة اسم النطاق قائمة على  

األفضل. أما من منظور الشبكة، فإن األمر یتعلق بتأسیس مجموعة تتكون من أشخاص 

یرّكزون على إنشاء منظومة سلیمة ضمن قطاع اسم النطاق. ویتم إنجاز ھذا األمر عبر 

في إیجاد التواصل بین  HDIصل. لذا تكمن إحدى األھداف الرئیسیة لمبادرة التوا

 المنظمات الفاعلة في القطاع. 

لدینا أیًضا مبدأ الحوكمة الذاتیة، كما ذكرت للتو. لكي یكون لدینا قطاع ناضج، یجب أن  

ل ة تدیكون قادًرا على استنباط األفكار والمعلومات في حوكمتھ، وأعتقد أنھا عالمة رائع

على وجود قطاع سلیم. وبالتأكید، لم نصل إلى ھناك بعد، ولكنھ أمر یجب علینا أن نستمر 

 في العمل علیھ. 

وأخیًرا، لكي نفھم ما نقصده بكلمة "سلیم"، ولكي نبني قاعدة للممارسات الفضلى، كما  

قلت، علینا أن نسلّط الضوء على "الممارسات الجیدة" لألشخاص الذي یشاركون في 

 القطاع على أمل أن یتم استبعاد الكیانات السیئة.

سأعطي الكلمة لمایسون كول اآلن. سیكمل العرض. یا رفاق، سیكون العرض موجًزا 

الیوم. نرید أن تكون ھذه الجلسة عامیة بقدر اإلمكان لكي یشارك الجمیع فیھا. لدینا العدید 

في الجمھور ھنا، لذا إن كانت لدیكم أیة  HDIمن الزمالء الذي یعملون على مبادرة 

أسئلة، فھذا ھو المكان المناسب لطرحھا. سیكون ھناك وقت كاٍف في نھایة الجلسة یا 

مایسون، حیث أننا نرید أن نستمع لكل واحد منكم بخصوص المشاكل الي تعانون منھا. 



 AR للنطاقات السلیمة DNAمبادرة رابطة اسم النطاق  --قطاع الممارسات الفضلى -مراكش 

 

 31من  4صفحة 

 

د صداه كثیًرا في لذا رجاًء ال تتردوا في طرح األسئلة واالستفسارات. وھذا األمر یترد

وراء كل ھذه األعمال التي ننجزھا ھنا، وبالتأكید ترك ھذا  ICANNقطاع اسم النطاق. 

 --األمر أثًرا إیجابًیا على األشخاص الذین ینظرون للمنظمة. لذا نود أن نسمع تعلیقاتكم 

 ثبخصوص العمل الذي نقوم بھ ھنا، وسیبدأ مایسون بالتحد -الجیدة والسیئة والمحایدة 

 اآلن. شكراً مایسون. 

 

شكراً جزیالً لك یا أدریان. طاب صباحكم جمیًعا. اسمي مایسون كول. أنا رئیس اللجنة  مایسون كول:

المسؤولة عن مبادرة النطاقات السلیمة داخل رابطة اسم النطاق. سأواصل العرض من 

ذا العرض ھنا. نرید المرور ببعض شرائح العرض، وكما قال أدریان، نرید أن یكون ھ

 تفاعلًیا ومفتوًحا للنقاش. 

دعونا نبدأ بالتحدث عن نطاق المشاركة الذي حظینا بھ إلى حد اآلن. لقد كان مشّجًعا 

للغایة. حظینا بمشاركة مكاتب التسجیل وأمناء السجالت وممثلین من سلطات تنفیذ 

نیة غیر القوانین وحمایة الطفل والخبراء الذین یتعاملون مع الصیدلیات اإللكترو

المشروعة، وخبراء الملكیة الفكریة وأشخاص من قطاع المحتوى. لذا فإن حدود مبادرة 

فقط. في الواقع،  ICANNالنطاقات السلیمة تتجاوز مشاركة األشخاص داخل مجتمع 

بقدر اإلمكان لكي نثبت أن لدینا القدرة  ICANNأردنا أن تكون ھذه الجھود مستقلة عن 

طریقة صحیحة. لذا فإن األمر الذي شّجعنا على ذلك ھو اتساع نطاق على التنظیم الذاتي ب

 المشاركة الذي حظینا بھ إلى حد اآلن. 

ھناك عدد من الفوائد التي تعود على القطاع وعلى المسّجلین في ھذا القطاع. حیث أن 

 ترابطة اسم النطاق ھي القائد والمتحدث الرسمي لھؤالء المشاركین كما أنھا توفر الخدما

لقطاع اسم النطاق، كما أنھا تقوم بدور المحافظة على بیئة سلیمة السم النطاق. لذا ألھمنا 

 ھذا األمر وشّجعنا. 

وھذا یوصلنا أیًضا إلى حقیقة أن أسماء النطاقات ممتلكات آمنة. أنھ مكان آمن لتنفیذ 

 إلمكان. بقدر ا المشاریع عبر اإلنترنت. لذا تسعى مبادرة النطاقات السلیمة إلى تحفیز ذلك
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 وثالًثا، نرید أن یشعر المسّجلون الذین یقومون بأدوارھم كجھات فاعلة جیدة براحة أكبر

أثناء المشاركة واالستثمار في استخدام أسماء النطاقات. لذا نریدھم أن یشعروا بالراحة 

 وبأنھم في مكان آمن یمّكنھم من تنفیذ مشاریعھم عبر اإلنترنت. 

نا بأن التنظیم الذاتي السابق سیكون فكرة جیدة؟ أوًال، أردنا أن ُنشرك جمیع إًذا، لماذا قرر

األطراف في القطاع ألننا سنحظى بمجموعة أفضل من الممارسات الدقیقة والفعالة والتي 

یمكننا أن نطبقھا أثناء تنفیذ مشاریعنا. وھذا یثبت بشكل إیجابي أیًضا أن القطاع یمكن أن 

 من ذلك تّواًقا إلنشاء الممارسات الجیدة لبیئة أسماء النطاقات السلیمة.  یكون سّباًقا واألھم

وھذا یدل أیًضا على قدرتنا في تنظیم أمورنا ذاتًیا، فالتنظیم الذاتي، كما أوضح آلین، مھم 

للغایة، فھذا األمر یساعدنا كمزّودین للخدمات في تخفیف العبء التنظیمي ویضمن وجود 

 عمالئنا.  المزید من الیقین لدى

وبعدھا یأتي السؤال، إن لم نقم بالتنظیم الذاتي، ماذا سیحصل؟ حسًنا، المنّظمون یحّبون 

أن ینظموا أمورھم، فإن لم نفعل شیًئا سنجازف بمزید من التنظیم المطلوب والذي یمكن 

 أن یرفع من حجم التأثیر على أعمالنا. 

نظمت ولم تنظم أعمالھا بشكل لذا أضفنا بعض األمثلة ھنا بخصوص القطاعات التي 

مسبق. أحد القطاعات الذي اتبع النھج السّباق ھو قطاع الترفیھ. من الواضح أن العدید 

منكم ذھبوا لحضور األفالم في السینما، وكما تالحظون، جمیع األفالم مصّنفة. ھذا مثال 

كون مناسبة على مزّود منّظم للمحتوى یزّود جمھوره بمعلومات عن المحتویات التي قد ت

  أو غیر مناسبة.

وإحدى القطاعات التي لم تتبع منھج التنظیم الذاتي ھو قطاع التبغ على الرغم من 

التنبیھات التي یتم توجیھھا لھذا القطاع بین الحین واآلخر، ولكن فرضت علیھم القوانین 

ھج تباع النالتنظیمیة تدریجًیا. لذا عندما یتعلق األمر بالتنظیم الذاتي، نحن بحاجة ال

 االستباقي واالبتعاد عن النھج الرجعي. 

حسًنا، ما ھي المرحلة األخیرة إًذا من مبادرة النطاقات السلیمة؟ إًذا أردنا التحدث بشكل 

منطقي، فال توجد نھایة لتعزیز بیئة آمنة وسلیمة ألسماء النطاقات. طالما نحن مًعا في 
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ناء السجالت الخدمات للعمالء، سیكون ھناك ھذه القاعة وطالما توّفر مكاتب التسجیل وأم

دائًما حاجة مستمرة لتوفیر بیئة سلیمة ألسماء النطاقات. ولكن األمر الذي یھدف إلیھ 

یتمّثل في إیجاد التنظیم الذاتي التطوعي بطریقة تخفف من أثر  HDIبرنامج مبادرة 

 التنظیم الخارجي المفروض علینا. 

وھذا یعني أن نحصل على آراء  -تعزیز بیئة النطاقات السلیمة عبر الضغط اإلیجابي 

األفراد بخصوص مدى أمن وسالمة منظومة اإلنترنت. نرید أن نعزز الثقة في نظام اسم 

النطاق، ونرید أن ننشئ أیًضا نوًعا جدیًدا من التعاون مع األطراف الخارجیة. لقد قمنا 

ذا كنتم تذكرون الشریحة التي عرضت حجم المشاركة التي بعمل جید بخصوص ذلك، إ

 حظینا بھا. لقد شّجعنا مدى اتساع نطاق مشاركة األفراد. 

لذا سأقّدم لكم بعض المعلومات بخصوص المخرجات الفعلیة واإلنجازات التي قمنا 

 بتحقیقھا إلى حد اآلن. بدأت ھذه المبادرة في شھر یولیو في العام الماضي في اجتماع

ُعقد في واشنطن مع لجنة تضم عدًدا قلیًال من المشاركین وھذه اللجنة أصبحت ُتعرف 

باسم لجنة أسماء النطاقات السلیمة داخل رابطة اسم النطاق. واجتمعنا عدة مرات منذ 

ذلك الوقت. التقینا المرة األولى، كما قلت، في العاصمة واشنطن. والتقینا في دبلین في 

التي جرت في  NamesCon، وبعدھا التقینا في فعالیة 54رقم  ICANNاجتماع 

وفي الواقع، ستجتمع اللجنة الیوم في وقت الحق. لذا فھي لجنة فّعالة  ینایر لھذا العام.

 للغایة. 

كما أننا قمنا بصیاغة عدد من المسّودات التي سُتعرف تدریجًیا باسم وثیقة الممارسات 

ما یزال ھذا العمل قید التنفیذ. سأوّضح اآلن في غضون دقیقة مجریات االجتماع الفضلى. 

الذي عقدناه الشھر الماضي مع عدد من المشاركین والذي سیقودنا لما سُیعرف الحًقا 

 بوثیقة الممارسات الفضلى. 

، كان لدینا اجتماع وتحدیث NamesConلقد كنا نشطاء في نشر ھذه الكلمة أیًضا. في 

اء رابطة اسم النطاق، لذا فإن الكلمة تنتشر عبر األجزاء األخرى للقطاع، ولیس ألعض

 فقط.  ICANNفي القطاع السیاسي لـ
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 ICANN. لقد قّدمنا تعلیًقا على فكرة ICANNكما أن المبادرة تشارك في أعمال 

بخصوص ما ُیطلقون علیھ اسم "مؤشر السوق التجاري السلیم"، ونأمل أن نتعاون معھم 

 10صوص ذلك. وبعد ذلك، عقدنا أول مؤتمر قمة لنا الشھر الماضي في سیاتل في بخ

فبرایر. سأقّدم لكم المزید من التفاصیل بخصوص ذلك المؤتمر، ولكنھ كان اجتماًعا 

 مشّجًعا للغایة. 

فبرایر في سیاتل. وكانت شركة  10لذا، ھذه ھي تفاصیل مؤتمر القمة. ُعقد المؤتمر في 

Amazon  في ھذه القاعة  70 -شخًصا  77كریمة بما فیھ الكفایة الستضافتنا. شارك

أشخاص عن بعد. یمكنكم أن تروا بأننا حظینا بمشاركة واسعة. بعیًدا عن مكاتب  7و 

التسجیل وأمناء السجل، حظینا بمشاركة شركة أمازون وغوغل ومایكروسوفت ومكتب 

حظینا أیًضا بمشاركة المركز الوطني لألطفال التحقیقات الفیدیرالي ومزّودي المحتویات و

المفقودین والمستغلّین والرابطة الوطنیة لمجالس إدارة الصیدلیات، والعدید من األشخاص 

 في القاعة. لذا كانت ھناك مجموعة واسعة من المشاركین. 

وحصلنا على ردود فعل إیجابیة من الحاضرین. لقد كان جدول األعمال مزدحًما للغایة. 

قد استمر النقاش یوًما كامًال رّكزنا فیھ على كافة مجاالت إساءة االستخدام في اإلنترنت ل

 وعلى المحتویات وتدریجًیا نحو الممارسات الفضلى. 

لذا تواصلنا أكثر عن مخرجات ھذه الجلسة. وافق أعضاء مجلس إدارتنا على البیان 

ل بشكل واسع مع عضویة فبرایر. كما أننا نتواص 16الصحفي الذي صّرحنا بھ في 

وعلى  HDI. نحن نرّكز كما ھو واضح على أھداف مبادرة DNAرابطة اسم النطاق 

وعلى نتائج مؤتمر القمة وعلى مجریات الممارسات  DNAمصالح رابطة اسم النطاق 

 الفضلى الموجودة اآلن. 

ألن ھذه إًذا، ما الذي سنفعلھ اآلن بخصوص دفع فكرة الممارسات الفضلى نحو األمام؟ 

. لذا ناقشنا ھذه المسألة بشكل واسع في HDIستكون أولى المخرجات الرئیسیة لبرنامج 

مؤتمر القمة وتقتضي بنود الخطة على التركیز على تصنیف وتقییم جمیع مجاالت إساءة 

االستخدام اإللكترونیة، وتحلیل مجموعة من برامج الممارسات المحتملة الفضلى والتي 

شخص المشارك في تلك القاعة،  70عات التي تم تشكیلھا. من بین الـنوقشت في المجمو
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فكرة مختلفة بخصوص  مجموعات مختلفة، ورّكزت كل مجموعة على 6انقسمنا إلى 

الممارسة األفضل. سأتحّدث بمزید من التفاصیل عن ھذا الموضوع خالل لحظات. ولكن 

یدكم بھذه المخرجات بحلول ھذه ھي المخرجات الفعلیة األولى، ونحن نتطلع إلى تزو

 أًیا كان المكان الذي سُیعقد فیھ.  56رقم  ICANN اجتماع

لذا سأقّدم لكم اآلن مزیًدا من التفاصیل بخصوص الممارسات الفضلى والطریقة التي 

نفحص فیھا ھذه الممارسات. ھناك عدد من الفئات المختلفة. نحن نتحدث عن أتمتة إساءة 

حن نقترب من فكرة مصادقي الطرف الثالث، والتي سنناقشھا في االستخدام والتصنیف. ن

غضون لحظات. رّكزنا على موضوع انتھاك العالمات التجاریة. نعتقد أن ھناك تركیًزا 

واضًحا على موضوع انتھاك العالمات التجاریة في قطاع اسم النطاق مع وجود أدوات 

بالضرورة ألصحاب حقوق وخدمات متاحة ألصحاب العالمات التجاریة، ولكن لیس 

الطباعة. لذا نحن نبحث في ھذا المجال أیًضا. وبعدھا أردنا التحدث عن فكرة القبض 

 على الكیانات السیئة وربما إنشاء قاعدة بیانات عن ذلك. 

مجاالت إساءة االستخدام عبر اإلنترنت التي تم تحلیلھا. یمكنكم أن تروا  - 1المفھوم #

شيء بدًءا من التصید والبرمجیات الضارة ووصوًال إلى االحتیال ھنا أننا تحّدثنا عن كل 

والنقل السلكي. لذا، ھذه جمیع المجاالت التي ینبغي تحلیلھا ومعالجتھا من أجل االستمرار 

  في تعزیز بیئة سلیمة لنظام اسم النطاق.

زید ھي الفكرة التي تتمحور حول مشّرعي األطراف الثالثة. سأخبركم الم 2المفھوم #

مشّرع الطرف الثالث ھو شخص لدیھ خبرة ومصداقیة ومھارة  -بخصوص ھذا األمر 

في تقییم الشكاوى ومقّدمي الشكاوى. الفكرة ھي أنھ یمكن إنشاء شراكة مبنیة على الثقة 

بین السجالت وأمناء السجل وھذا الطرف الثالث یعمل على تنفیذ اإلجراءات للتعامل مع 

أن یكون ذلك استباقًیا أو رجعًیا، ولكن من المھم أن تمتلك ھذه إساءة االستخدام. یمكن 

المجموعة الخبرة في المجال الذي تتعامل فیھ والقدرة على أن تكون واضحة وأن تتبع 

طریقة جیدة في المساءلة. ونحن نبحث فیما إذا كان بإمكان رابطة اسم النطاق وضع 

 المعاییر الالزمة أو تقییم عدد من الكیانات. 
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حقوق النشر والقرصنة والسلع المقلّدة. نحن نناقش  - 3الممارسة الفضلى، المفھوم #

ونبحث في الفكرة التي تشیر إلى إمكانیة وجود مكتب مقاصة لمعالجة المسائل المتعلقة 

بحقوق النشر والقرصنة والتزویر إلى جانب سلوكیات إساءة اإلستخدام على اإلنترنت، 

نموذج جدید لفض النزاعات بحیث یكون شبیًھا بالسیاسة وبعدھا یمكن التوصل إلى 

 . UDRPالموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات 

فیما یتعلق بالممارسات الفضلى، وھو المجال الذي أحرزنا فیھ تقدًما ملحوًظا، من خالل 

لتي ا المجموعات التي قمنا بتشكیلھا في مؤتمر القمة في سیاتل. ھناك عدد من المواضیع

فكرة أتمتة إساءة االستخدام والتصنیف، والقدرة على القبض على  -ما زلنا نحللھا 

وبعد ذلك ناقشنا أیًضا فیما إذا  المنظمات السیئة وإنشاء قاعدة بیانات بخصوص ذلك.

كانت ھناك إمكانیة لوجود تحفیزات للمنظمات الجیدة. إذا كنت كیاًنا جیًدا، كیف یمكنك 

 إیجابي أكثر في قطاع اسم النطاق؟ المشاركة بشكل 

وبعد ذلك، لدینا فكرة برنامج المبلّغ المعتمد. ربما قرأتم قلیًال عما تفعلھ شركتي، دونتس 

Donuts  ورابطة األفالم السینمائیة األمریكیة بخصوص برنامج المبلّغ المعتمد. ھذه

 فكرة یمكن البحث فیھا بشكل أوسع مما تذكره االتفاقیة. 

لذا فإن مادتنا األولى ھي وثیقة الممارسات الفضلى، كما ذكرت سابًقا. وھذه ھي الخطوات 

التالیة التي سنّتبعھا اآلن من أجل إنجاز ھذه األمور. علینا أن ننھي التحلیل الذي نقوم 

بإجرائھ بخصوص مجاالت سوء االستخدام. یتمّثل ھدفنا في إصدار تقریر عن ھذا األمر 

القادم ھذه السنة. نحن نبحث في برامج الممارسات الفضلى  ICANN 57بحلول اجتماع 

الخمسة والمحددة في مؤتمر القمة وھدفنا یتمّثل في إعداد وثیقة للممارسات الفضلى 

 والذي سُیعقد ھذا الصیف.  ICANN 56للسجالت وأمناء السجل بحلول اجتماع 

كي تساھم في عملیة تحدید نحن نعمل على وضع منھجیة أیًضا لرابطة اسم النطاق ل

أو لتقدیم شھادة في القیاسات والمراجعات التي قد تكون ضروریة. ونأمل أن  المعاییر

. وبعدھا سنبدأ بتنفیذ أول مرحلة للممارسات ICANN 57نحقق ھذا اإلنجاز بحلول 

 أیًضا.  ICANN 57الفضلى بحلول اجتماع 
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اق لفحص مجاالت اساءة االستخدام دائًما سیكون ھناك دور مستمر لرابطة اسم النط

اإللكترونیة وأًیا كانت الممارسات الفضلى التي قد یكون من الضروري إنجازھا في ھذه 

 المرحلة ألنھ یجب االستمرار في تقییمھا وتنفیذھا. 

عضو اآلن.  100إذا كنتم مھتمین بالمشاركة، فقد تم تشكیل مجموعة لذلك. اقتربنا من 

لالنضمام للمجموعة. نحن نبحث في ھذه الجلسة وخارجھا عن یمكنكم التواصل معي 

أفكاركم وردود فعلكم لھذا البرنامج، وإن كانت لدیكم أفكار بّناءة بخصوص الخطوات 

اتباعھا، نّود بكل تأكید أن نستمع آلرائكم  HDIاالستباقیة التي یجب على مبادرة 

 بخصوص ذلك. 

بدؤوا بطرح أسئلتكم، أود أن أعطي الكلمة حسًنا، وصلنا إلى نھایة العرض. قبل أن ت

لستاتون ھاموك لبضع دقائق فقط. حیث أن لدیھ بعض التعلیقات التي یود تقدیمھا، وبعدھا 

 سنعطیكم الفرصة للتحدث. 

 

شكراً میسون. طاب صباحكم جمیًعا. وشكًرا على حضوركم. لھؤالء الذین لم تسنح لي   ستاتون ھاموك:

ي ستاتون ھاموك. أنا نائب رئیس قسم العالقات القضائیة الفرصة لمقابلتھم، اسم

عبارة عن سجل السم  Rightside. رایتساید Rightsideوالتجاریة في رایتساید 

النطاق وأمین سجل اسم النطاق وعضو في رابطة اسم النطاق ومشارك فعال في ھذه 

 المبادرة منذ إطالقھا. 

أود أن آخذ من وقتكم بضع دقائق للتأكید على إحدى النقاط التي أشار إلیھا مایسون في  

العرض الذي قّدمھ، وھي أھمیة التنظیم الذاتي. كما ذكر، سیقوم المنظمون بالتنظیم 

وسیقوم المشّرعون بالتشریع وسیقوم المفّوضون بتفویض التقاریر وسیضعون القواعد 

ن. ھذا ما یفعلونھ، ولكن التنظیمات األفضل بالنسبة لي تأتي لحمایة السكان والمستھلكی

من القطاع نفسھ ألن القطاع ھو موضع التنظیم، وألنھ ال یوجد أحد یعرف أكثر عن 

 الطریقة الفضلى في تقدیم الخدمات والمنتجات للمستھلكین من القطاع نفسھ. 
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ن ھم أعضاء في قطاع اسم ولھذا السبب من المھم لجمیع الجالسین في ھذه القاعة والذی

مكاتب التسجیل وأمناء السجالت ومستشارو الشركات واألشخاص الذین  -النطاق 

للنظر في كیفیة الحفاظ على بیئة سلیمة السم النطاق،  -یشترون ویبیعون أسماء النطاقات 

علینا أن نخلق الثقة في األمور التي نفعلھا ھنا ولنجعل أسماء النطاقات مفیدة ومھمة 

 ذات صلة. و

وتحقیًقا لھذه الغایة، وكما ذكر مایسون، لقد رأینا أمثلة على القطاعات المختلفة التي 

حققت إنجازات رائعة فیما یتعلق بالتنظیم الذاتي. ذكر مثال القطاع الترفیھي وأمثلة على 

القطاعات األخرى التي لم تحقق إنجازات جیدة. وذكر قطاع التبغ كمثال على ذلك. أعتقد 

ن ھذین مثالین رائعین على قطاعات اتخذت القرارات المناسبة وقطاعات أخرى اتّجھت أ

في االتجاه الخاطئ وانتھى بھا المطاف في أن یتم التحّكم بھا من قبل الحكومات في أنحاء 

لذا من أجل تجّنب مثل ھذا المصیر لھذا القطاع، أعتقد أنھ من الضروري أن ننفذ  العالم.

یث یمكننا دراسة ما نفعلھ على أساس یومي ولنرى إن كان بإمكاننا حمایة مبادرة كھذه، ح

 اسم النطاق. 

لذا أشجعكم على المشاركة في ھذه المجموعة. كما ذكر مایسون، المجال مفتوح أمام  

الجمیع، ولیس أمام القطاع فقط، ولكن لھؤالء المھتمین أیًضا في إنشاء بیئة سلیمة ألسماء 

 جزیًال لكم على حضوركم. النطاقات. شكًرا 

 

 شكًرا لك یا ستاتون. أدریان، ھل تود أن تضیف شیًئا؟  آلین جروجان:

 

أردت فقط أن أضیف شیًئا أخیًرا، من ناحیة البروتوكوالت. األمر لیس متعلًقا فقط  أدریان كندریس:

ھذه مبادرة واسعة النطاق على مستوى القطاع، . DNAبعضویة رابطة اسم النطاق 

حیث أن رابطة اسم النطاق متمسكة بھا. سوف تستمر رابطة اسم النطاق في االشتراك 

في مبادرات كھذه، حیث یمكننا أن نستمر في خلق الفرص لضمان التوصل إلى 

ة اسم استنتاجات قّیمة. لذا ھذه واحدة من العدید من المبادرات التي سوف ترون رابط
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تشترك فیھا عن طریق المساھمة وإضافة الموارد والقوى الدافعة للمشاریع  DNAالنطاق 

 المختلفة. لذا، أرجوكم ال تعتقدوا أنكم بحاجة لعضو للمشاركة ھنا. 

 

سنفتح اآلن المجال لألسئلة أو النقاش. ھناك مایكروفون للمشاركین في ھذه القاعة، وإن  آلین جروجان:

لمشاركین عن بعد أیة األسئلة، فیمكنھ طرحھا في غرفة الدردشة. ورجاًء، كان لدى أحد ا

 عّرفوا بأنفسكم عند استخدامكم للمایكروفون. 

 

صباح الخیر. سأتحدث باللغة الفرنسیة. أعتذر عن استخدامي لھذه اللغة، ولكنھا متاحة  سباستیان باتشولیھ:

 . ICANNفي 

مت لنا فرصة عقد ھذا االجتماع ھنا، والتحدث ألنھا قدّ  ICANNأود أن أوّجھ شكري لـ 

بلغات مختلفة. لقد طلب منا السید أن نقّدم تعلیقات إیجابیة. ال أعتقد أن تعلیقي سیكون 

إیجابًیا، ولكن أتمنى أن تنظروا إلیھ كتعلیق إیجابي. لقد شرحتم لنا عن المبادرة خارج 

ICANN وقّدمتم العرض في ،ICANN  مصالح متعددین، في منظمة ذات أصحاب

حیث أن جمیع أصحاب المصلحة متواجدون، وھذا لیس موضوع اھتمامكم في المنظمة 

فالمستخدمون النھائیون ال یملكون وسائل النقل التي تمّكنھم من السفر للمشاركة في 

إطار عمل یمّكن األفراد من التعبیر عن  ICANNاالجتماعات المتعددة ، والیوم، تقّدم 

 .ICANNأنھ ألمر مؤسف أن ال ُینجز ھذا العمل ضمن إطار عمل  آرائھم. أعتقد

ICANN  عبارة عن ھیكل یمكننا فیھ جمیًعا مناقشة ھذه المسائل مًعا. حقیقة أنكم تنجزون

ھذه ھي  -من وجھة نظري الشخصیة  --ھذا العمل في مكان آخر، من وجھة نظري 

ولكن الطریقة التي ُتنجز فیھا مشاكل ھذه المبادرة. ھدف المبادرة ھدف جید للغایة، 

 األعمال مؤسفة للغایة. 

 اتشولیھ.سباستیان ب -أنا متأسف ألنني بدأت التحدث بالفرنسیة، ولكنني لم أعرف بنفسي 

 ). شكًرا جزیالً لكم.ALACأنا عضو في اللجنة االستشاریة العامة (
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سأرد على تعلیقك باللغة اإلنجلیزیة ألن لغتي الفرنسیة ضعیفة. شكًرا لك، سباستیان. أرید  أدریان كندریس:

ستكون ردة فعلي بمثابة إجابة تشیر  -أن أكون حذًرا ھنا، ألن ردة فعلي ستكون تلقائیة 

، وأجل، نحن نعقد االجتماع ھنا، ونحن نقّدر الدعم الذي ICANNإلى وجود عالم خارج 

 ن أجل إنجاز ھذا العمل. م ICANNتقّدمھ 

إنھ قطاع ناشئ. وسواء أأعجبك األمر أم ال، القطاع یمثل مجموعة مغلقة. إنھ معّرف من 

 قبل األفراد المتواجدین في سلسة القیمة. نحن نملك الحق كقطاع في التحّرك كما یحلو لنا.

األعلى.  ھذه لیست مجموعة أصحاب المصلحة المتعددین القائمة على نموذج األدنى نحو

 تمتلك رابطة اسم النطاق میثاقھا الخاص. إنھ مقید من الناحیة القانونیة، ولكنھ قائم لوحده. 

لذا أنا أتفق معك بشأن ضرورة وجود منتدى یمكن فیھ لألفراد المشاركة في مواضیع 

استضافة مثل ھذه االجتماعات، فال مانع في ذلك. ولكننا،  ICANNكھذه، وإذا إرادت 

نتحرك ونحاول أن نحقق األھداف والغایات المدروسة من أجل مصلحة  كمجموعة،

 . ICANNالقطاع. ھذا ھو القطاع الذي یخدم 

ھذا ھو رأیي الشخصي اآلن، وأعتقد أنني مخّول لقول ذلك: نحن نشّجع المشاركة، ولكن 

ھي وحدھا من تملك القدرة على اتخاذ القرارات  DNAفي النھایة، رابطة اسم النطاق 

 لمتعلّقة بالمبادرات التي ترید إطالقھا والمكان الذي ستنطلق منھ. ا

بخصوص ھذه المبادرة، مبادرة القطاعات السلیمة، كل ما نفعلھ ھو إمساك أقالمنا. نحن  

من القطاع المساھمة خارج العضویة. لذا، إذا أراد أي شخص المشاركة، فسیكون  نطلب

 ول إلى القطاع ضمن سلسلة القیمة. أنا سعید لـ...قادًرا على ذلك. ولكن، نحن نحاول الوص

 

أود أن أضیف أیًضا بأن بعض المشاكل التي نبحث فیھا من ناحیة إساءة االستخدام تعتبر  ستاتون ھاموك:

. بالطبع، ھناك عدد من القضایا المتعلقة ICANNخارج اختصاص االمتثال التعاقدي لـ

توّجب علینا معالجتھا، ولكن إحدى والتي یICANNبأمور األمن واالستقرار في 

 خارجة عن -ھذا یتعلق بالمحتوى  -المواضیع التي ندرسھا والمتعلّقة بإساءة االستخدام 

 . ICANNنطاق االمتثال التعاقدي، ھذا خارج نطاق 



 AR للنطاقات السلیمة DNAمبادرة رابطة اسم النطاق  --قطاع الممارسات الفضلى -مراكش 

 

 31من  14صفحة 

 

لذا بناًء على طبیعة األعمال واألنشطة التي نقوم بھا، فإن ھذا األمر خارج عن نطاق 

ICANN تبّنى القطاع ھذه المبادرة: لمعالجة ھذه القضایا التي ال تستطیع . لھذا السبب

ICANN  .العمل علیھا 

 

أجل، ھذه نقاط ممتازة. أود أن أضیف أیًضا بأن مكاتب التسجیل وأمناء السجالت یعملون  میسون كول:

نحن نمّثل مجموعة واسعة من مستخدمي أسماء النطاقات بالنیابة عن العمالء أیًضا. 

ومشاركي أسماء النطاقات، لذا من الضروري وجود آلیة تسمح لنا بتحسین المنظومة 

 التي یعیشون فیھا. 

ھذا كل ما في األمر. األمر ال یتعلق باإلقصاء أو عدم المشاركة. في الواقع، لقد ذكرت 

مبادرة مفتوحة أمام الجمیع. إذا كنتم مھتمین في بعض شرائح العرض مبكًرا، بأنھا 

بالمشاركة، فھذه إحدى األسباب التي دفعتنا لتقدیم العرض ھنا. لذا فھي لیست إقصائیة. 

بدأت في حدث قائم على الصناعة، صناعة تتعامل مع  --كما أوضح أدریان  --لقد 

 . . لذا، ھذا كل شيء عن المبادرةICANNالقضایا الخارجة عن اختصاص 

 

وأحد  ICANNطاب صباحكم. أنا فیلیب كوروین. أنا عضو في دائرة األعمال التابعة لـ فیلیب كوروین:

. أعمل في دائرة األعمال، ودوري GNSOممثلي قسم دائرة األعمال في مجلس 

كمستشار لرابطة اإلنترنت التجاریة، وأعرف أن الرابطة ستحتفل في شھر سبتمبر 

 . 2006على تأسیسھا، حیث أنھا أسست في عام  بالذكرى السنویة العاشرة

لتبّني ھذه  DNA، أرید أن أثني على رابطة اسم النطاق ICAوبالنیابة عن رابطة 

المبادرة. أعتقد أن أي شيء مخصص لتعزیز سمعة قطاع اسم النطاق وتشجیع 

 الممارسات الفضلى وتثبیط عزیمة التشریع والتنظیم السيء سیكون بمثابة أمر ممتاز

 للقطاع. 

. كنت أعمل معھ بشكل وثیق عندما ICAأعرف أن مایسون على درایة كبیرة برابطة 

عّینھ أحد األعضاء المؤسسین للرابطة، ویعرف أن أول شيء قمنا بفعلھ تمّثل في وضع 
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مدونة لقواعد السلوك والتي تحدد القواعد ألعضائنا، مثل تجّنب انتھاك العالمات التجاریة 

 دقیقة.  WHOISم معلومات المقصود وتقدی

لدینا تركیز من نوع مختلف مجدًدا، نحن نثني على ھذه المبادرة.  ICAلذا، بالنیابة عن 

نمّثل فیھ المشتركین في الرابطة، بینما ترّكزون أنتم في المقام األول على تمثیل األطراف 

المتعاقدة، ومن الجید أن نسمع أنھا مبادرة واسعة النطاق، حیث أن بإمكاننا أن نحظى 

  بمحادثات من دون االتصال باإلنترنت.

كل إیجابي في ھذه المبادرة ألنھا ستكون بمثابة أمر ولكننا سنكون سعداء للمساھمة بش

 جید للقطاع بأكملھ. لذا، شكًرا لكم على تنفیذ ھذا المشروع. 

 

 لك یا فیل. نود أن نحظى بمشاركتك.  شكًرا جزیالً  ستاتون ھاموك:

 

 روفون. أعتقد أن لدینا سؤاًال في قاعة الدردشة. دعونا نقرأ السؤال ثم سنعود للمایك آلین جروجان:

 

. "ھل تبحث INTAلدینا سؤال من لوري شولمان من الجمعیة الدولیة للعالمات التجاریة  [سینا ماسك]

على مستوى التنظیم الذاتي للقطاع بخصوص الممارسات التسویقیة مثل  HDIمبادرة 

 تدویر االسم والتي تساھم في إنتھاك العالمات التجاریة؟" 

ترّحب بھذه  INTAیة الدولیة للعالمات التجاریة ولدیھا سؤال آخر أیًضا. "الجمع

خارجة  DNSالمبادرة، حیث أن العدید من القضایا التي واجھناھا في نظام اسم النطاق 

 عن العالقة التعاقدیة أیًضا."

 

 عذًرا، ھل السؤال متعلّق بتدویر االسم؟ ھل ھذا صحیح؟  میسون كول:
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 ھذا صحیح.  [سینا ماسك] 

 

حسًنا. ال یا لوري، لم نبدأ بالعمل على ھذه القضیة بعد، ولكننا نود أن نحظى بمساھمتكم  میسون كول:

   إن كنتم تعتقدون أن ھذه القضیة مھمة.

 

سیكون من الجید أن نوضح بشكل موجز عن األمر ألن بعض األشخاص في ھذه القاعة  آلین جروجان:

 ال یعرفون ما المقصود بذلك. 

 

یر االسم عبارة عن نشاط قائم على البحث، حیث أنك تبحث عن إحدى أسماء أجل. تدو میسون كول:

النطاقات في قاعدة البیانات وتكون أمام عدد من الخیارات المختلفة المرتبطة بذلك االسم. 

لذا یحاول أن یدّور أفكاره حول اسم النطاق الذي أدخلھ في شریط البحث وتكون 

تم البحث عنھ موجودة من ضمن خیارات أسماء  المصطلحات الشبیھة باسم النطاق الذي

  النطاقات والتي قد تكون متاحة للتسجیل.

 

 السؤال التالي من المیكروفون.  آلین جروجان:

 

عدد من القضایا التي یبدو شكًرا. دیفید كیك من مؤسسة الحدود اإللكترونیة اإلسترالیة.  دیفید كیك:

أنا متأكد أنني لست الوحید الذي أجرى عدًدا من المحادثات في  --أنكم تعالجونھا ھي 

ولكن ھذا ال یعني أنھ  ICANNالسنوات القلیلة الماضیة، "ھذا خارج عن اختصاص 

لیس من الضروري إنجازه. یجب أن نخصص مكاًنا إلنجاز ذلك." إنھ ألمر رائع أن 

 م تخصصون مكاًنا إلنجاز ھذه األمور. لذا أعتقد أنھ خطوة إیجابیة للغایة. نسمع أنك
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األمر الوحید ھو أن بعض ھذه القضایا قدیمة للغایة، ویمكنني على الفور أن أفكر بنصف 

دزینة من المنظمات التي ستكون مھتمة بشكل فعال في ھذه األسئلة. ھل تریدوننا أن 

 شراكھم في ھذه المبادرة، وھل ھناك آلیة للقیام بذلك؟ نساعد في الوصول إلى األفراد إل

 

 نعم. أجل، نرید منكم المساعدة. سیكون ذلك رائًعا. شكًرا لك، دیفید.  ستاتون ھاموك:

 

أتحدث بصفة شخصیة كمشترك في اإلنترنت وكمسخدم لإلنترنت، أنا أدرك الحقیقة التي  روبرتو جیتانو:

نحن نمّثل  --تصرحون بھا بخصوص وجود زبائن لمكاتب التسجیل وأمناء السجالت 

 وأنتم تتحّدثون بالنیابة عن الزبائن.  --ھؤالء األشخاص 

والزبائن في منظومة  على أیة حال، ھناك عدد من المنظمات للمستخدمین والمشتركین

ICANN وكنت أتسائل فیما إذا كانت ھنالك آلیة للحصول على المدخالت مباشرة من ،

المستخدمین ولیس عبر مكاتب التسجیل وأمناء السجل. ھذا ال یدل على عدم وجود الثقة 

. ولكنك، قد تحصل في بعض DNSفي المجتمع التقني الذي یدیر نظام اسم النطاق 

جھات نظر مختلفة والتي قد ال تدركھا ألن عمالئك ال یتحّدثون معك األحیان على و

  بخصوص ھذا النوع من األشیاء.

وإضافة إلى ذلك، قد تكون ھناك بعض القضایا المھمة في بعض أجزاء العالم وقضایا 

أخرى مھمة في أجزاء أخرى من العالم، وھذا قد یؤثر على نتیجة الدراسة التي ترغبون 

  في إجرائھا.

أنا حًقا أرحب بھذه المبادرة، ولكنني أتسائل فیما إذا كانت ھناك حاجة لتوسیع نطاقھا 

قلیًال، باإلضافة للمدخالت التي ال تأتي بشكل حصري من المجتمع التقني الذي یدیر نظام 

 .DNSاسم النطاق 
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أعتقد أن الخطوة اإلیجابیة الجیدة تتمّثل في مواصلة شكًرا. أعتقد أن ھذا مفید للغایة.  أدریان كندریس:

السیر على خطانا فیما یتعلق بوضع وثیقة للمارسات الفضلى. وأعتقد أنھ یمكن إضافة 

سبة بالن المشاركة التي تحّدثت عنھا إلى ھذه النقطة عبر تقدیم تعلیق على ھذه الوثیقة.

المذكورة ھنا تھّمكم؟ ھل نسیر في  للمشتركین والمستخدمین النھائین، ھل ھذه األمور

 االتجاه الصحیح؟ 

یمكننا الذھاب إلیھم اآلن لنجمع ردود أفعالھم. نحن نحاول التقّدم سریًعا لنضمن أننا نقّدم  

شیًئا مفیًدا. ستكون وثیقة الممارسات الفضلى وثیقة فّعالة. وسیتم االعتماد علیھا، لذا ما 

 الراجعة بخصوص ھذه الوثیقة.  نحاول فعلھ ھو الحصول على التغذیة

لنحصل على ھذا التنوع الجغرافي الواسع النطاق، سیكون من  -أعتقد أنك محق تماًما 

 األفضل الحصول على ردود متنوعة ثقافًیا عندما یتم تقدیم الوثیقة للحصول على التعلیقات. 

المھم ھو أنني لذا ھناك طرق مختلفة للقیام بذلك. ال أعرف ما ھو قصد مایسون، ولكن  

أتفق معك بخصوص أننا لسنا بحاجة للحصول على ھذه التغذیة الراجعة. أما بالنسبة 

 لطریقة القیام بذلك، فھناك آلیات مختلفة یمكننا اتباعھا. 

 

ھل لي أن أضیف أمًرا واحًدا؟ أنتم تذكرون المنّظمین. أعتقد أن الوثیقة والمقترح الذي  روبرتو جیتانو:

المدخالت المباشرة للمستخدمین ولیس فقط من القطاع، قد یكون أكثر  یأتي أیًضا مع

 إحكاًما في مواجھة تدخل المشّرعین والمنظمین. سیكون ذلك أفضل للجمیع.

 

أشكرك على ھذه المداخلة یا روبیرتو. أقدر لك ذلك. سأضیف لما قالھ أدریان. أعتقد أن  میسون كول:

بالبحث لتحقیق  HDIالنطاق عبر مبادرة  ما ُیقال صحیح بخصوص قیام رابطة اسم

اإلنجازات عبر إنشاء وثیقة الممارسات الفضلى. في ھذه النقطة، أنا أتفق مع أدریان. 

أعتقد أنھ سیكون من المفید لو كان لدینا مدخالت للمستخدمین النھائیین في ذلك الوقت. 

 عن نوایاه اإلیجابیة.  ولكن في ھذه المرحلة، یحاول القطاع المضي قدًما أثناء التعبیر

 



 AR للنطاقات السلیمة DNAمبادرة رابطة اسم النطاق  --قطاع الممارسات الفضلى -مراكش 

 

 31من  19صفحة 

 

مرحًبا. اسمي دافید ھیوز من رابطة الصناعات التسجیلیة األمریكیة. لقد وّجھت لنا دعوة  دیفید ھیوز:

، ولقد شاركنا بشكل كامل، وكذلك بالنسبة لرابطة HDIوشاركنا في مؤتمر القمة لمبادرة 

ع األشخاص الذین یقفون إلى األفالم السینیمائیة. نعتقد أنھا مبادرة رائعة. أعتقد أن جمی

دث تح -جانب أي قضیة من القضایا سیشھدون قیمة التنظیم الذاتي بدًال من المخاطرة بـ 

الناس عن القواعد التعاقدیة وھلم جرا، ولكنني أعتقد أن الموضوع أوسع من ذلك. یمكننا 

أو أن نحصل على التنظیم، على األقل في بعض بلدان العالم، من خالل القوانین 

التشریعات. نحن نعلم في مجال اإلنترنت أنھ في كل مرة تحاول فیھا الحكومة القیام بھذا 

األمر، یصیغون مجموعة من القرارات التي تصبح مھملة بحلول الوقت الذي تنفذ فیھ 

 من خالل القانون. ونحن ال نرید أن یحدث ھذا األمر مجدًدا. 

اودتكم أیة أسئلة بخصوص اھتماماتنا أردت أن أقول بأنني أؤید ذلك بشدة، وإن ر

كأصحاب حقوق النشر، رجاًء، تواصلوا معي. لدي، رابط بعنوان "إسألوني عن دائرة 

 . شكًرا. HDI، ولكن یمكنكم أن تسألوني أیًضا عن مبادرة "IPCالملكیة الفكریة 

 

  شكًرا لك یا دیفید.  :آلین غروغان

 

 . أنا أدرك أنكم تحاولون البقاء بعیًداALACاالستشاریة  At-Largeھولي رایتش من لجنة  ھولي رایتش:

تشّكل مجموعة من األفراد  ALACاالستشاریة  At-Large، ولكن لجنة ICANNعن 

 At-Largeمن جمیع أنحاء العالم. ھناك العدید من المجموعات المتنوعة ضمن لجنة 

حیث أنكم تسمعون  - APACھناك مجتمع آسیا والمحیط الھادي  - ALACاالستشاریة 

 عن بعض القضایا، على سبیل المثال، جزیرة كوك والھند. ھناك مجموعة إفریقیة أیًضا. 

إذا كنتم تبحثون عن التغذیة الراجعة المتنوعة والتي قد تكون ممكنة ألي دراسة تقومون 

لدینا ك. وبإجرائھا أو شيء من ھذا القبیل، أعتقد أن ھذه ستكون طریقة إقتصادیة للقیام بذل

أقالیم مختلفة، وتوجد مناطق مختلفة ضمن ھذه األقالیم لكي تحصلوا على التغذیة  5

 الراجعة التي قد تحتاجون إلیھا. ھذا مجرد اقتراح. 
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 شكًرا ھولي. حسًنا. أقدر ھذا االقتراح كثیًرا. آلین جروجان:

 

. gayأنا جایمي باكستر وأنا مع الطلب المجتمعي للحصول على اسم النطاق مرحًبا.  جامي باكستر: 

أثني على جمیع األشیاء التي قمتم بفعلھا وأعتقد أنھ من المھم جًدا أن یتم وضع ھذه 

الممارسات الفضلى في مكانھا. في الواقع، یبدو أن الطلب الثاني مما یجب على نطاقات 

 بھ منذ البدایة.  المستوى األعلى المجتمعیة القیام

، والتي تمّثل مقّدمي الطلبات في مجتمع CTAGسؤالي ھو أنكم وصلتم إلى مجموعة 

ICANN  والذین اّتبعوا نھج أصحاب المصلحة المتعددین ضمن المجتمع نفسھ من أجل

 صیاغة الطلبات التي قمنا بعرضھا والتي تحتوي على الممارسات الفضلى.

 

 السؤال ھو: ال، لم نفعل ذلك. الجواب على ھذا  میسون كول:

 

 [غیر مسموع] شخص غیر محدد:

 

ھذا صحیح. لدینا شخص في اللجنة. أنت على حق. لذا، أجل، لدینا تمثیل. ولكنني أعتقد  میسون كول:

أن ھناك فرصة للحصول على مزید من المعلومات من المجتمع. إذن، نعم. شكراً لك 

 على ھذا السؤال. 

 

 . وھو على...bankأعتقد أنھ كریغ شوارتز من  أدریان كندریس:

 

 حسًنا، شكًرا.  جامي باكستر:
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، ولكنني أتحدث اآلن بصفتي عضًوا في Infobloxطاب صباحكم. رود راسموسن من  رود راسموسن:

 مجموعة العمل المعنیة بمكافحة التصید. 

ذنا جھًدا في ھذا رائع. أحب أن أرى القطاع یتنافس حول ھذا الموضوع. أعلم أننا ب

 السابق. ولكن یبدو أن ھذه المبادرة مدعومة بشكل جید، ومن الجید رؤیة ذلك. 

، 2007، أود المساعدة في إنجاز ذلك. في عام APWGأنا، من منظور مجموعة 

وضعنا وثیقة للممارسات الفضلى. رجاًء استعملوھا واسرقوھا. ال مانع لدینا في ذلك. 

على  -- 2016نحن اآلن في سنة  -یا إلھي  -نوات س 9أو  8على الرغم من مرور 

 كتابة تلك الوثیقة، إّال أن معظم بنودھا ما یزال قابًال للتطبیق. 

في وقت سابق ھذا األسبوع. ھناك  i2بحسب ما أعتقد، كان ھناك اجتماع عقده تحالف 

تي العدید من المجموعات األخرى التي تود رؤیة ھذا العمل المنّسق ألن األمور ال

تنجزونھا ھنا ُتنجز أیًضا في أجزاء أخرى من القطاع فعلى سبیل المثال، عملت مجموعة 

APWG  سنوات. سیكون من الجید تنسیق  5على برنامج المتدخل الموثوق ألكثر من

ھذه األمور إذا أردتم تفعیل ھذا النوع من برامج التبلیغ الموّثقة. ال نرید الحصول على 

 من ھذه البرامج.  6

ناك جھود تتعّدى نطاق أسماء النطاقات كمصادر للقضایا. من بین جمیع فئات إساءة ھ

االستخدام التي تتحدثون عنھا، یمثل قطاع أسماء النطاقات، عندما یتوّجب علیكم الذھاب 

في معظم األوقات، فقط من المحادثة التي توّدون إجرائھا.  %20أو  10إلى أمین السجل، 

أو مضیف الموقع اإللكتروني وراء حاالت  ISPsیكون مزّودو خدمات اإلنترنت 

 اختراق المواقع اإللكترونیة. 

لذا ھذه قضیة أوسع، وإنھ ألمر رائع أن نرى قطاع اسم النطاق یركز على ذلك ألن ھناك 

ات األخرى التي تبحث تأثیًرا مباشًرا لھذا األمر. ولكنني أشجعكم على العمل مع المجموع

تصنیفات مختلفة من حاالت  6في ھذه المسائل منذ مدة، لكي ال ینتھي بنا المطاف مع 

إساءة االستخدام أو برامج التدخل المختلفة، فھناك العدید من اإلجراءات التي یمكننا من 

 لفة،إذا كان بإمكاننا التنسیق فیما بیننا واالنخراط مع مجموعات قطاعیة مخت -خاللھا 
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فسنعمل بطریقة أكثر فعالیة وسنحصل على آخر المستجدات من الجمیع وھذا سیجعل 

 األمور تعمل بطریقة أفضل. 

، فنحن سنكون مھتمین في المساعدة واالشتراك في APWGوبما أنني أمّثل مجموعة 

 المجموعة للمضي قدًما في العمل. شكًرا. 

 

از لنضمن عدم وقوعنا أمام تصنیفات متعددة. إن كان شكًرا لك یا رود. ھذا تعلیق ممت میسون كول:

لدیكم وثیقة للممارسات الفضلى والتي بإمكاننا رؤیتھا، فأعتقد أن ھذا سیكون مفیًدا، لذا 

 دعنا نلتقي بعد انتھاء االجتماع للتحدث عن ھذا الموضوع. 

 

، ولكنني سأعید إرسالھا سنوات 8أعتقد أن الوثیقة موجودة في بریدك اإللكتروني منذ  رود راسموسن:

 لك إن استطعت العثور علیھا. 

 

 حسًنا، شكًرا لك.  میسون كول:

 

وغیرھم  ISPsمزّودو خدمات اإلنترنت  -كانت ھناك محاوالت في القطاعات األخرى  آلین جروجان:

من أجل تحدید إطار عملھم الخاص، وإلى حد ما، ھذا ھو سبب نجاح بعض األمور،  -

ألن الناتج جاء من القطاع نفسھ وقد ال تكون مصالح قطاع اسم النطاق شبیھة تماًما 

. ولكنني أعتقد أنھا مسألة مثیرة لالھتمام أن ISPsبمصالح مزّودي خدمات اإلنترنت 

ین التصنیفات والمناھج، لكي ال نحصل على العدید من المناھج نفّكر بخصوص التنسیق ب

 غیر المتناسقة. ولكن ھذا رأیي الشخصي.
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مرحًبا. أنا نورم ریتشي من مؤسسة القطاعات اآلمنة. مجدًدا، كما قال رود، أنا أثني على  نورم ریتشي:

 لقد ذكرتم فياألعمال التي تقومون بھا وسأكون سعیدة في مساعدتكم في [لندن] أیًضا. 

إحدى شرائح العرض بأنكم تبحثون على قاعدة بیانات تحتوي على بیانات الجرائم 

اإللكترونیة. لدینا واحدة. ولكنھا ترّكز فقط على جرائم البرمجیات. ال ترّكز على البرید 

 غیر المرغوب فیھ أو الملكیة الفكریة، ولكن یمكن إضافة ذلك أیًضا. 

حدث بخصوص ھذا األمر. لن آخذ المزید من وقتكم ھنا ألن لذا أود أن أجلس معك ونت

 لدي آالف االستفسارات، ولكن أعتقد أن لدینا فرصة كبیرة للعمل مًعا. 

ولكن لدي سؤال واحد. ھل تشتمل مجموعتك أیًضا على نطاقات المستوى األعلى لرموز  

 كًرا. فقط؟ ش gTLDsأم على نطاقات المستوى األعلى العام  ccTLDsالبلدان 

 

إنھ سؤال جید. في ھذه المرحلة، تشتمل المجموعة على نطاقات المستوى األعلى العام  مایسون كول:

gTLDs  .فقط 

 

. لذا، ccTLDولكننا بالتأكید بحاجة لمعلومات عن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  أدریان كندریس:

تمل أیًضا على نطاقات أجل. إنھ واسع النطاق. عندما نقول "قطاع"، فإن القطاع یش

 . لذا فھي مبادرة واسعة النطاق. ccTLDsالمستوى األعلى لرموز البلدان 

أما بالنسبة لحصولنا على المشاركة من ھذا القطاع، فأعتقد أن ھذه المسألة مختلفة بعض 

أعلم أننا تحّدثنا مع النیوزیالندیین واألسترالیین بخصوص  -ولكننا بالتأكید نرّحب الشيء. 

ھذا الموضوع أیًضا ألنھم ینجزون بعض األعمال. أحاول التفكیر بأشخاص آخرین أیًضا. 

كانت ھناك دولة أخرى أیًضا ذكرت بأنھا أنجزت بعض األعمال بخصوص مسألة 

  -الممارسات الفضلى 

 

 على األرجح، ھولندا.  د:شخص غیر محد
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ھولندا. أجل، بالطبع، ھولندا، ألن [رولوف] عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. لذا بالطبع  أدریان كندریس:

 . ccTLDحظینا بمشاركة 

 

حسًنا، ھذا سیكون رائًعا ألننا أطلقنا مبادرة أیًضا في نطاقات المستوى األعلى لرموز  شخص غیر محدد:

سیق فیما بینھم بشأن أسماء جھات االتصال الطارئة، ولكن األمر للتن ccTLDsالبلدان 

  متعلّق فعًال بحاالت إساءة االستخدام.

 

 نعم. ھناك تعاون بالتأكید. شكًرا [غیر مسموع]. ھذا جید یا صدیقي.  أدریان كندریس:

 

، وأعمل ھنا منذ سنوات عدیدة، ICANNشكًرا. أدعى ستیف میتالیتز. أنا عضو ھنا في  ستیف میتالیتز:

وأمّثل إئتالف المساءلة عبر اإلنترنت، وھي مجموعة تتألف من عدد من المنظمات 

والشركات المعنیة بقضایا حقوق النشر. لقد استمعتم سابًقا ألحد أعضائنا من رابطة 

 . RIAAصناعة التسجیالت األمریكیة 

. دائًما ما یكون من HDIن بھ بمبادرة أود أن أشارك الجموع في تقدیم الدعم لما تقومو

األفضل أن نتوصل إلى حل تنظیمي سلیم وفّعال للمشاكل التي تؤثر على قطاعنا وعلى 

بشدة.  HDIالعدید من العمالء والمصالح األخرى التي قمتم بذكرھا. لذا نحن نؤید مبادرة 

 تشارك العدید من المنظمات األعضاء بفاعلیة. 

صوص إنفاذ العقود. أعتقد أن العدید من التصریحات تساءلت عن كیفیة أود أن أقول كلمة بخ

رتباط ھذا األمر بإنفاذ العقود، وأعتقد أنھ على الرغم من أفضلیة وجود حل ذاتي التنظیم ا

في جمیع الحاالت، إّال أنھ من غیر المحتمل أن یساعد ذلك في حل جمیع المشاكل. تعاقدت 

ICANN لمتعاقدة التي تمتلك بعض األدوات المفیدة في التعامل مع العدید من األطراف ا

بتنفیذ ھذه  ICANNمع مختلف حاالت إساءة االستخدام التي تقلقنا، ونحن نؤید بشدة قیام 

العقود. ولكنني أعتقد أن ھذا األمر سیكون بمثابة تكملة مھمة لألسلوب التعاقدي ھذا، 
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 وأكثر قابلیة للتكیف والتماشي مع الحقائق وكما قال العدید من األشخاص، أسلوب أكثر مرونة

 الموجودة أمامنا وبعدھا یمكننا االنتقال إلى اإلنفاذ التعاقدي والتي تعتبر أداة حادة نوًعا ما. 

لذا، مجدًدا، نشكركم على العمل الذي أنجزتموه للمضي قدًما بھذه المسألة، وستحصلون 

ة بقضایا حقوق النشر ونحن نتطلع للعمل بالتأكید على الدعم من كافة المجموعات المعنی

 معكم بخصوص ھذا األمر. 

 

أرید أن أرد بسرعة على ما قلتھ. أنا أتفق معك. وأعتقد أنھ من الضروري وجود مناھج  آلین جروجان:

 تكمیلیة وھناك مجال لھذین النوعین من المناھج في محاولة لحل ھذه المشاكل. 

 

ھل من تعلیقات أخرى؟ حسًنا. أدعى كاثي كلیمان، مؤسسة دائرة مستخدمي مرحًبا.  كاثي كلیمان:

اإلنترنت غیر التجاریین، وأعرف العدید منكم منذ سنوات عدیدة. سأكون مصدًرا للقلق 

 وسأشّكل لكم الصدمة. 

وأمناء السجالت ومكاتب التسجیل وسلطات تنفیذ القوانین وحمایة  ICANNأرى ممثلي 

دلیات اإللكترونیة غیر المشروعة، وخبراء الملكیة الفكریة وقطاع الطفل وخبراء الصی

المحتوى. أنتم تفتقدون شخًصا یا رفاق. أنتم تفتقدون للمستخدمین، كما ذكرت ھولي، 

وسأشاركھا الرأي من منظور مستخدمي اإلنترنت غیر التجاریین. أنتم تناقشون شیًئا من 

ن غیر التجاریین ومن دون وجود دون وجود المجموعة التي تعمل مع المشتركی

المجموعة التي تعمل مع العدید من المستخدمین غیر التجاریین والمستخدمین النھائیین. 

وھذا  -سنة أو أكثر  20ولقد حدث لمدة  -وكل مرة حدث فیھا ھذا األمر في الماضي 

 یؤدي إلى تشكیل سیاسات متحیزة. 

كثیر. أنتم تعرفون یا رفاق عن نموذج أصحاب أنا متفاجئة قلیًال. ال یتطلب ھذا األمر ال

المصلحة المتعددین كما أعرف بالضبط، لذا أرید أن أعرف أین یوجد أصحاب المصلحة 

 اآلخرون. شكًرا. 
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 جون، ھل ترغب في الرد على السؤال؟ جون؟  أدریان كندریس:

 تحدث عبر المیكروفون. المعذرة، جون. ال یمكننا سماعك.  

 

 لقد قلتم بأنكم وّجھتم دعوة إلى أفري دوریا وروبین غروس للمشاركة في المجموعة.  ]:[ستاتون ھاموك

 

أجل، لقد أشرت إلى نقطة جیدة یا كاثي، ألنھ جزء مھم من المجتمع. ولقد وّجھنا دعوة  جون نیفیت:

 إلى أفري وروبین لالنضمام إلینا في مؤتمر القمة. لم یتمّكنوا من المشاركة. 

 

لذا، أجل. سوف نستمر في نشر المزید من التوعیة، ولكنھا نقطة مھمة للغایة، وسوف  ھاموك]:[ستاتون 

 نحرص على تمثیل ھذا الصوت شكًرا. 

 

، أتحدث بصفتي الرئیس المستشار GoDaddy'sمرحًبا. ریتش میردینجر من شركة  ریتشارد میردینجر:

 لرابطة اسم النطاق. 

كد على شيء لم یكن واضًحا، وھو أن األمر ال كعضو من ھذا الجمھور، أردت أن أؤ

أو نطاقات المستوى األعلى  gTLDsیتعلّق بنطاقات المستوى األعلى الجدیدة أو القدیمة 

، األمر یتعلق بالنطاقات بشكل عام. لذا لن یكون ھناك استبعاد ccTLDsلرموز البلدان 

من أي من ھذه المبادرات. إذا كنتم  TLDsألي اسم من أسماء نطاقات المستوى األعلى 

جزًءا من المجتمع وكنتم تقومون بشيء مشابھ لذلك، وتشعرون بضرورة وجود نوع من 

 المشاركة، وبما أنكم مدركون لھذه األمور اآلن، فنرجو منكم أن تشاركوا. شكًرا. 

 

 شكًرا لك یا ریتش. شخص غیر محدد:
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میشیل نایلون، الشخص الذي یزعجكم دائًما بأسئلتھ. أعتقد أن ھناك بعض االلتباسات  میشیل نایلون:

  التي یجب حلّھا حول ھذا الموضوع.

التي عقدت  i2Cأما بالنسبة للنقطة التي أشار إلیھا رود مبكًرا، فقد ذكر موضوع جلسات 

نت، لذا قمنا خالل األسبوع. أنا عضو في مجلس إدارة إئتالف البنیة التحتیة لإلنتر

باالشتراك في إدارة ھذا المشروع. وأنت أیًضا كنت ھناك یا مایسون. وإحدى األمور 

التي تحدث اآلن ھو أن ھناك عدًدا من المبادرات القادمة من أجزاء مختلفة من المنظومة 

لمحاولة معالجة المظاھر واألجزاء المختلفة لمحاوالت إساءة االستخدام. عندما نتحدث 

ءة االستخدام"، فنحن نتحدث عن حاالت إساءة االستخدام في نظام اسم النطاق عن "إسا

DNS نحن نتحدث في العدید من الحاالت عن معالجة القضایا التي لھا عالقة باالستقرار .

م أو الجالّد، عندما  واألمان واألمور التي ال نطلب فیھا من أحد أن یكون القاضي أو الُمحكِّ

و للقلق بخصوص اإلجراءات القانونیة الالزم تنفیذھا ألنھ، دعونا ال یكون ھناك ما یدع

 نواجھ األمر، إذا كنتم توّزعون البرمجیات الضارة، فاللعبة قد انتھت نوًعا ما. 

والتي أشترك  -عندما نتحدث عن مبادرة النطاقات السلیمة  -إحدى األمور التي أعتقد 

علیكم أن  - DNAرابطة اسم النطاق  فیھا أیًضا على الرغم من أنني لست عضًوا في

وأعتقد أن تبادل الرسائل ھو الذي  -تكونوا حذرین عندما نتحدث بخصوص ھذا األمر 

وھذا حدیث مستمر. ال  -یسبب العدید من المخاوف لبعض األشخاص في ھذه القاعة 

عن أعتقد أنھ تمت الموافقة على أي شيء بعد، إّال إذا فّوت ھذه المذكرة التي تتحدث 

 مجاالت إساءة االستخدام والطرق المحتملة للتعامل مع ھذه اإلساءة. 

أعتقد أن العدید من األشخاص سیتفقون على األغلب بأن التنظیم الذاتي للقطاع شيء 

أعتقد أن أدریان تحدث عن ھذا األمر في  -رئیسي، ألنھ من دون التنظیم الذاتي للقطاع 

أموره ذاتًیا، ستقوم الحكومات بإنجاز ذلك، ومعادلتي  إن لم ینظم القطاع -بدایة مداخلتھ 

البسیطة للتعامل مع ھذه األمور ستكون كالتالي "اإلنترنت + الحكومة = الفشل." سیكون 

تنظیمھم سیًئا، ألنھ إذا تحّدثنا بشكل عام فإنھم ال یفھمون عن ھذه األمور، أما بالنسبة لنا، 

ع اإلنترنت وقطاع اسم النطاق، مما یعني أن فنحن نعمل ضمن القطاع التكنولوجي وقطا

 لدینا فرصة أفضل للتعامل مع ھذه القضایا والتھدیدات. 
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األمر الذي یجب أن نكون حذرین بخصوصھ ھو عندما تبدؤون بالتحدث عن المحتوى، 

فالجمیع سیشعرون بالقلق على الفور بشأن مظاھر حریة الرأي وجمیع ھذه األمور التي 

لھا عالقة بذلك، وھو شيء ال أعتقد أن أحد منا یستطیع معالجتھ. یجب أن نكون حذرین 

  بخصوص كیفیة التعامل مع األمر.

بالتأكید تھتم رابطة األفالم السینمائیة األمریكیة ورابطة صناعة التسجیالت األمریكیة 

والمجموعات األخرى التي تتعامل مع القضایا المتعلقة بالمحتوى وإساءة االستخدام 

الصادرة عن المواد المرخصة ألعضائھا في معالجة ھذه القضایا. أما بالنسبة لألشخاص 

اتب التسجیل وأمناء السجالت والذین یقولون بأنھم سیعملون مع تلك الذین یعملون في مك

المجموعات، فیجب أن نكون حذرین بشأن كیفیة وضع إطار لھذا العمل، ألنھ سیبدو 

وكأننا نخوض في مسائل تحدید المحتویات التي ینبغي إدراجھا أو عدم إدراجھا في 

 ة أخرى. إنھ منحدر زلق للغایة.أو أي جھ ICANNاإلنترنت. وھذا لیس لھ أي عالقة بـ

 وأعتقد أننا یجب أن نكون حذرین عندما نقول، "اسمعوا، نرید أن نعمل مع ھؤالء األشخاص.

ونرید أن نكون قادرین على معالجة مخاوفھم. نرید أن نضمن أننا نبلغ غن ھذه القضایا 

كما ھو حال  - لألماكن المناسبة." إذا أرادت الشركة عقد اتفاقیة مع إحدى المجموعات

ھذه جھودھم التطوعیة،  -التي عقدت اتفاقیة ذات معاییر محددة  Donutsشركة دونتس 

وھذا أمر یمكنھم فعلھ، ولكن یجب أن ال نحاول وضع إطار لھذا العمل لكي نعطي فكرة 

بأن جمیع ھذه الشركات تجتمع مًعا وستبدأ في تنظیم محتویات اإلنترنت، ألنني ال أعتقد أن 

 ع قد وافق أو وّقع على ھذا األمر. لذا، كونوا حذرین بخصوص تبادل الرسائل. شكًرا. الجمی

 

شكًرا، میشیل. ال، ال أعتقد بأن ھناك نیة بأن ینتج عن ھذه المبادرة قرار بالسیطرة على  [میسون كول]:

 ICANNالمحتوى أو فكرة تشیر إلى أن التحّكم في المحتوى أمر جید، سواًء أكان ذلك داخل 

 أو خارجھا. ولكنني أقّدر المعلومات التي قّدمتھا بخصوص إمكانیة وجود منحدر زلق. 

 

وإذا كان بإمكاني أن أضیف تعلیًقا على ھذه النقطة، فأرید أن أرسم خًطا واضًحا بین العمل الذي   أدریان كیندیریس:

م السینیمائیة بخصوص برنامج المبلّغ المعتمد ورابطة األفال Donutsقامت بھ شركة دونتس 
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أعتقد أن خطة عملنا تتمحور  وھذه المبادرة، ألنھما أمران مختلفان تماًما. MPAAاألمریكیة 

حول تطویر القطاع لوثیقة الممارسات الفضلى التي یمكننا وضعھا أمام جمیع المشاركین 

 قفاألمر ال یتعل ونقول، "ھذه ھي الطریقة التي تتصّرف بھا الجھات الفاعلة الجیدة."

 بتشریعھا فقط وال یتعلق بإجبار اآلخرین وال بمحاولة فتح المجاالت أمام الجمیع. 

ھذه محاولة لدمج الجھود المختلفة لمكاتب التسجیل وأمناء السجالت لكي نقّدم وثیقة ُیمكن 

 مراجعتھا وأخذھا بعین االعتبار. شكًرا. 

 

اسمي كریس أولدنو من غرفة التجارة الدولیة المعنیة بإجراءات العمل إلیقاف التزویر  كریس أولدنو:

. أوًال، أردت فقط أن أثني على ھذه المبادرة وثانًیا أرید ICC BASCAPوالقرصنة 

أن أطمئن األشخاص إلى حد ما بخصوص مسألة النظر إلى البنى التحتیة األخرى، أعتقد 

احیة الرقمیة، ھناك العدید من مزّودي البنى التحتیة أو أشخاص أنھ كما أوضح آلین، من الن

بین نھایة سلسة ما وآخرون معنیون في محاولة منع األشخاص الذي یقومون بأفعال سیئة 

من الوصول لإلنترنت وتسھیل التجارة واالتصاالت الحقیقیة وقد عملت غرفة التجارة 

ومع ھذه المبادرة، ولكنھا عملت على ھذا األمر بشكل كبیر  ICC BASCAPالدولیة 

أیًضا على سبیل المثال، مع شركات شحن البضائع المعبأة في الحاویات وعلى المسائل 

 التي لھا عالقة بعملیات الدفع. 

لذا، أجریت بعض المحادثات في وقت سابق ھذا األسبوع حیث كان یشعر بعض 

من سلسة  قطعة واحدةیشعرون بأنھم مختارون ك -األشخاص بأن قطاع اسم النطاق 

یمكن فیھا معالجة األمور. ولكن أعتقد أنھ ألمر صحیح أن نقول بأنھ عندما یتعلق األمر 

 بـ"السالسل القیمة"، كما تقولون، فإن الوسطاء یفّكرون في كیفیة القیام بأدوارھم. شكًرا. 

 

 أھتم كثیًرا بذلك. اللغة األلمانیة لیست مدعومة. حسًنا، إًذا. ال Guten Tag فولكر غریمان:

كنت أنظر إلى قائمة المشاركین، وكنت أفكر بأن ھناك جھة مھمة مفقودة في المعادلة. 

على الرغم من أنھا مبادرة للنطاقات السلیمة، فإن معظم الشكاوى، كما أشار میشیل، 
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مرتبطة بالمحتوى، لذا یجب دعوة المزّودین المضیفین للقدوم والمشاركة. اآلن، في بیئة 

ICANN ال یوجد مكان للمزّودین المضیفین ألنھم ال ینتمون إلى المكان، ولكن وجود ،

 یفتح المجال لھم للقدوم والمشاركة.  ICANNھذه المنظمة أو ھذه المبادرة خارج حدود 

 بما أننا نعمل كأمناء لسجالت النطاقات، فإننا نستلم العدید من الشكاوى بخصوص النطاقات

 المحتویات المستضافة، لذا سیكون من القّیم مشاركة ھذه المنظمات منالفرعیة والمحتوى و

 أجل معالجة العدید من القضایا التي ال یمكننا معالجتھا كأمناء للسجالت أو كمكاتب للتسجیل. 

 

 شكًرا، فولكر. ھذه معلومات جیدة. ھل ثمة أسئلة أخرى؟  أدریان كندریس:

 

 اإلنترنت.  ال توجد أسئلة أخرى عبر آلین جروجان:

 

إن سمحتم لي یا رفاق، فإنھ من السھل جًدا مع مبادرة مثل ھذه أن نراھا كرد فعل سلبي  أدریان كندریس:

 HDIلما یحدث ضمن القطاع واألمور التي تؤثر على العمالء. یجب أن تتمّثل مباردة 

ما في عرض الجھود اإلیجابیة للقطاع والتي توجد اآلن على شكل مجموعات صغیرة. 

نحاول فعلھ ھو تسلیط الضوء على ھذه الجھود ودعمھا لكي یتمّكن القطاع من العمل 

 نحو أثر أكثر إیجابیة. 

لذا، ال أرغب بأن یكون ھذا الحدیث سلبًیا. بل یجب أن یسلط الضوء على األمور اإلیجابیة 

ن ضمالتي یقوم بھا القطاع والتي سیستمر في القیام بھا لضمان وجود منظومة سلیمة 

 قطاع أسماء النطاقات. 

لذا، ال أعلم فیما إذا كانت ھذه نھایة جیدة، ولكنني سأعطي الكلمة لمایسون، ولكن دعونا 

ال نخرج من ھنا لنقول بأننا سنبحث عن األمور السلبیة لنضعھا أمام القطاع. مجدًدا 

تي یة الوللتأكید على النقطة فقط، یجب أن تتمحور الفكرة حول عرض الخطوات اإلیجاب

 یتبعھا القطاع وتقدیم الدعم لھا. شكًرا.
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سأضیف لما قالھ أدریان. أرید التأكید على ھذا األمر. أوافقك الرأي بخصوص أن ھذه  میسون كول:

 الجھود التي یتم بذلھا في قطاع اسم النطاق جھود إیجابیة، وستجعل القطاع إیجابًیا أكثر. 

جھود، فأنا أقّدر جمیع التعلیقات البّناءة التي حصلنا لذا بقولي ھذا، وكوني رئیًسا لھذه ال

علیھا من ھذه الجلسة. أعتقد أن التغذیة الراجعة التي حصلنا علیھا مفیدة للغایة. لقد حصلنا 

على معلومات جیدة. في الواقع، تخطط اللجنة لالجتماع في وقت الحق الیوم. أعتقد أن 

 م الجلسة بھذه الملحوظة یا آلین؟ ھذه البنود ستكون جیدة لمناقشتھا. ھل نخت

 

على استضافة ھذه  ICANNلدي نقطة واحدة أود أن أشیر إلیھا. عذًرا. أود أن أشكر  أدریان كندریس:

الجلسة. استطعنا على األقل أن نصل إلى عدد ال بأس بھ من األفراد الذین لم یعرفوا عن 

ھا. لذا نأمل أن یكون ھذا الشعور ھذه المبادرة أو شعروا بأنھم لن یستطیعوا المساھمة فی

قد زال عنھم قلیًال. لقد رّحبت بجمیع ردود الفعل التي وردتنا من الجمھور وحتى الحقائق 

التي تشیر إلى أننا نسیر باالتجاھات الخاطئة. لذا نحن نرّحب بھذه التعلیقات یا رفاق. 

 ورجاًء، واصلوا المثابرة. 

ند وجود قدر كبیر من المعلومات. لذا نشجعكم على ستكون ھذه المبادرة بأكملھا أفضل ع

 لمساعدتنا على التركیز على ھذه القضیة. شكًرا.  ICANNالمجيء ونشكر 

 

شكًرا لجمیع أعضاء اللجان للمشاركة وشكًرا لكم جمیًعا على انضمامكم لھذه المحادثة.  آلین جروجان:

   دعونا نثابر على العمل الجید. شكًرا. 

 

 

 

 النص المدون][نھایة 


