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 الملخص

حول الترجمة  GNSOللنظر فیھ كخطوة ضروریة في عملیة وضع سیاسة  GNSOیقدَّم ھذا التقریر إلى مجلس 

 1والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال.
 
 
 
 
  

                                                 
وسوف تتم ترجمة ھذا التقریر النھائي إلى كافة لغات األمم المتحدة الرسمیة. برجاء مالحظة أّن اإلصدار األصلي باللغة اإلنجلیزیة من  1

 ھذا التقریر ھو النسخة الوحیدة الموثوقة والمعمول بھا. 
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 ملخص تنفیذي .1
 معلومات أساسیة 1.1

تھتم مجموعة عمل الترجمة والنقل الحرفي لعملیة وضع سیاسات معلومات جھات االتصال ("مجموعة العمل") بالطریقة التي یتم 

، وعرضھا ضمن نطاقات المستوى األعلى "Whois"بھا تجمیع بیانات معلومات جھات االتصال، المشار إلیھا بصورة عامة باسم 

(راجع أیًضا الملحق "أ")، كانت المھمة الموكلة إلى مجموعة العمل متمثلة في تقدیم توصیة  المیثاق). وبموجب gTLDالعامة (

تصال. وكجزء من مداوالت مجموعة العمل فیما یتعلق بالترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات اال GNSOسیاسات إلى مجلس 

 بشأن ھذه المسألة، یتعین علیھا، على أقل تقدیر، النظر في المسائل التالیة:

 

 ھل من المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أم نقلھا حرفًیا إلى نص واحد مشترك؟ •

معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أو نقلھا حرفًیا  من الذي ینبغي أن یقرر الجھة التي تتحمل أعباء ترجمة •

 إلى نص واحد مشترك؟

 
 مداوالت مجموعة العمل 1.2

، عندما قررت 2013دیسمبر  19) الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال مداوالتھا في WGبدأت مجموعة عمل (

تمعت . كما اجقائمة برید إلكتروني مؤرشفة علًناتسییر أعمالھا من خالل مجموعة من مكالمات ومحادثات المؤتمر األسبوعیة على 

 استعراًضا عاًما لھذه المداوالت. 5. ویقّدم القسم 52و 51و 50و 49رقم  ICANNمجموعة العمل وجھًا لوجھ أثناء اجتماعات 

 

 التوصیات  1.3
في ُیرجى مالحظة أّن مجموعة العمل قد قدمت معلومات أساسیة ومعلومات إضافیة لغالبیة ھذه التوصیات والتي یمكن العثور علیھا 

 ، والذي یغطي أیًضا مداوالت مجموعة العمل وتوصیاتھا الكاملة.5القسم 

 
توصى مجموعة العمل بأنھ ال ُیحّبذ جعل تحویل معلومات جھات االتصال أمًرا إلزامًیا. وألي أطراف تتطلب  1التوصیة رقم 

أو أي نظام بدیل، مثل بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل  Whoisالتحویل الحریة في إجرائھ لغرض معین خارج 

)RDAP طوًعا؛ یقع عبء التحویل على عاتق الطرف الطالب.5). وإن لم یضطلع بھ أمین السجل/السجل (راجع التوصیة رقم ( 

 

امات في صورة بدیل قادًرا على استقبال اإلسھ Whoisعلى الرغم من مالحظة وجوب أن یكون أي نظام  2التوصیة رقم 

، توصي مجموعة العمل بتخزین حقول بیاناتھا وعرضھا بطریقة ُتتیح سھولة تحدید ASCIIمعلومات جھات اتصال نصیة خالف 

 ما تمّثلھ إدخاالت البیانات المختلفة فضًال عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) الُمستخدمة من قبل صاحب االسم المسجل.
 

ة العمل بجواز اختیار اللغة (اللغات) والنص (النصوص) المدعومان للمسجلین لتقدیم بیانات توصي مجموع 3التوصیة رقم 

 .gTLDمعلومات جھات اتصالھم وفًقا لنماذج أعمال مقّدم 

 

) RAAتوصي مجموعة العمل بضمان توافق حقول البیانات مع المعاییر الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل ( 4التوصیة رقم 

وأي سیاسات أخرى قابلة للتطبیق، وذلك  WHOIS (AWIP)وسیاسة اإلجماع ذات الصلة وسیاسة المعلومات اإلضافیة لنظام 

بصرف النظر عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) المستخدمة. وُیصدَّق على بیانات معلومات جھات االتصال الُمدخلة، وفًقا 

 أن تكون اللغة/النص المستخدمة قابلة للتعریف بسھولة. للسیاسات واالتفاقات سالفة الذكر، ویجب

 التقریر النھائي 
 المعّدون: كریس دیلون وجولي ھیدلند والرس ھوفمان

3 

http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-charter-20nov13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-charter-20nov13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/gnso-irtpd
http://forum.icann.org/lists/gnso-irtpd
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البدیل قادًرا على  Whoisتوصي مجموعة العمل بأّنھ إذا جرى تحویل معلومات جھات االتصال، وإذا كان نظام  5التوصیة رقم 

حقول إضافیة (باإلضافة  عرض أكثر من مجموعة بیانات واحدة لكل إدخال صاحب اسم مسجل؛ فینبغي تمثیل ھذه البیانات على أنھا

إلى حقول النصوص المحلیة الموثوقة المقّدمة من قبل المسجل) وأن یجري تحدید ھذه الحقول على أّنھا متحّولة وكذلك اإلشارة إلى 

 مصدرھا (مصادرھا).

 

یمكن إضافة ، بحیث RDAPبدیًال مرًنا، على سبیل المثال  Whoisتوصي مجموعة العمل بأن یظل نظام  6التوصیة رقم 

معلومات جھات االتصال الواردة في النصوص/اللغات الجدیدة ومضاعفة قدرتھا اللغویة/النصیة الستقبال بیانات معلومات المحتوى 

 وتخزینھا وعرضھا.

 

 األخرى حیثما كان ذلك ضرورًیا وتنفیذھا Whoisُتوصى مجموعة العمل بالتنسیق بین ھذه التوصیات وتعدیالت  7التوصیة رقم 

 وتخزینھا فضًال عن إمكانیة تشغیلھا. ASCIIمن استقبال الرموز غیر المتعلقة بـ  Whoisو/أو تطبیقھا بمجرد َتمُكن نظام استبدال 
 

، یكون السؤال ھو من ینبغي أن یتحمل أعباء 7إلى  1استناًدا إلى التوصیات من رقم  من المیثاق 2استكشاف عالقة السؤال 

لمعلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات جھات االتصال بحروف لغة واحدة  الترجمة أو النقل الحرفي

 مشتركة.

 

 بیانات مجموعة / دائرة أصحاب المصلحة وفترة التعلیق العام المبدئیة 1.4
ینایر حتى  8من  فترة التعلیق العاموتستمر  -عند نشر تقریر المشكالت األولي لعملیة وضع السیاسة ھذه  منتدى التعلیق العامافُتِتح 

. كما طلبت مجموعة العمل من كافة مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة في ) ثالثة تعلیقات3(كما وردت  2012مارس  1

GNSO ، باإلضافة إلى منظمات الدعم التابعة لـICANN  واللجان االستشاریة، تقدیم البیانات الخاصة بھا بشأن المشكالت التي

 أثیرت في المیثاق.

. حیث ُقدِّم 2015فبرایر  22حتى  2014دیسمبر  16خالل الفترة من  منتدى آخًرا للتعلیق العامفُتِتح ، االتقریر األوليوبعد نشر 

ھذه التعلیقات في أداة مراجعة التعلیقات التي یمكن العثور تعلیق وسجلت مجموعة العمل ردودھا والمداوالت التي تنبع من  11

 علیھا في الملحق ب من ھذا التقریر النھائي.

 

 االستنتاج والخطوات التالیة 1.5
). وتتلقى جمیع التوصیات دعم اإلجماع الكامل من 19إجماًعا وجرى تضمین رأي األقلیة في التقریر (صفحة  1تلقت التوصیة رقم 

 مجموعة العمل.أعضاء 
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http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-d-prelim-issue-report-14nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-d-prelim-issue-report-14nov12-en.htm
https://www.icann.org/resources/pages/transliteration-contact-2013-01-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/transliteration-contact-2013-01-08-en
http://forum.icann.org/lists/comments-transliteration-contact-08jan12/
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
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 األھداف والخطوات التالیة .2
جرى إعداد التقریر النھائي بشأن عملیة الترجمة والنقل الحرفي لعملیة وضع سیاسات معلومات جھات االتصال وفًقا لما 

. یرتكز ھذا التقریر النھائي الداخلیة، الملحق أ ICANNلوائح بحسب ما ھو وارد في  GNSOتقتضیھ عملیة وضع سیاسة 

وقد جرى تحدیثھ بحیث یعكس استعراض التعلیقات الواردة بمعرفة  2014مارس  15الصادر في  تقریر األوليالعلى 

مجموعة العمل وتحلیلھا باإلضافة إلى المداوالت اإلضافیة فیما بین أعضاء المجموعة. تم تقدیم ھذا التقریر إلى مجلس 

GNSO وإذا وافق مجلس 5حددة في القسم من أجل دراستھ. علًما بأن توصیات المجموعة العمل م .GNSO  على التقریر

، وسوف یصاحب التقریر النھائي المقدم إلى مجلس GNSOبإعداد تقریر لمجلس  ICANNالنھائي، فسوف یقوم فریق عمل 

لتي قراًرا بما إذا كان سیوافق على التغییرات ا ICANN. وبعد فترة التعلیق العام، سوف یتخذ مجلس إدارة ICANNإدارة 

 أوصت بھا مجموعة العمل على السیاسة في ھذا التقریر النھائي أم ال.
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https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en%23AnnexA
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 المھمة والغرض .3
تھتم مجموعة عمل الترجمة والنقل الحرفي لمجموعة العمل الخاصة بعملیة وضع سیاسات معلومات جھات االتصال بالطریقة التي 

، وعرضھا ضمن نطاقات المستوى "Whois"عامة باسم  یتم بھا تجمیع بیانات معلومات جھات االتصال، المشار إلیھا بصورة

(راجع أیًضا ملحق "أ")، كانت المھمة الموكلة إلى مجموعة العمل متمثلة في تقدیم  للمیثاقووفًقا ). gTLDاألعلى العامة (

وكجزء من مداوالت  فیما یخص الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال. GNSOتوصیة سیاسة إلى مجلس 

 ة:مجموعة العمل بشأن ھذه المسألة، یتعین علیھا، على أقل تقدیر، النظر في المسائل التالی

 ھل من المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أم نقلھا حرفًیا إلى نص واحد مشترك؟ •

من الذي ینبغي أن یقرر الجھة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أو نقلھا حرفًیا  •

 إلى نص واحد مشترك؟

 

شیر المیثاق إلى ترمیز الطلبات النصیة والمحتوى المعاد من خالل خدمات بیانات تسجیل اسم النطاق فیما یتعلق بالسؤال األول، ی

). وھذا عبارة عن مخطط لتشفیر ASCII) تاریخًیا باستخدام نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل المعلومات (WHOIS(مثل 

كحرف حصري محدد  WHOIS US-ASCIIین ال یحدد بروتوكول الحروف یستند في األساس إلى الھجائیة اإلنجلیزیة. في ح

لترمیز الطلبات النصیة والمحتوى النصي، یتمثل الوضع الحالي في عدم وجود معاییر أو معاھدات تتعلق بجمیع خطط تنفیذ 

 .US-ASCIIلإلشارة إلى دعم مجموعات األحرف بخالف  WHOISبروتوكول 

 

) في تقریرھا IRD-WGتم التعبیر عنھا من خالل مجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة ( ویرتبط السؤال الثاني بالمخاوف التي

بأن ھناك تكالیف مرتبطة بتوفیر الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال. على سبیل المثال، إذا قررت عملیة تطویر 

لومات االتصال، فسوف تلقي ھذه السیاسة بأعباء ) أن أمین السجل یجب علیھ إجراء ترجمة أو نقل حرفي لمعPDPالسیاسة (

 التكلفة على أمین السجل.

 

 وأخیًرا، یشجع المیثاق أیًضا مجموعة العمل على النظر في المشكالت التالیة التي تتعلق بالسؤالین األساسیین بالمیثاق:

وخاصة في ضوء التكالیف التي قد تكون  ما المزایا التي ستفید المجتمع من الترجمة و/أو النقل الحرفي لبیانات االتصال، •

 متصلة بالترجمة و/أو النقل الحرفي؟

 ؟gTLDھل ینبغي أن تكون الترجمة و/أو الترجمة النصیة لبیانات االتصال إلزامیة لجمیع نطاقات  •

ین في دول ھل ینبغي أن تكون الترجمة و/أو الترجمة النصیة لبیانات االتصال إلزامیة لجمیع المشتركین أم فقط للمقیم •

 ؟ASCIIمعینة و/أو یستخدمون نصوص غیر 

كما ھو محدد بموجب اتفاقیة  WHOISماذا سیكون تأثیر الترجمة/النقل الحرفي لبیانات االتصال على التحقق من صحة  •

 ؟2013اعتماد الُمسجل لعام 

 االتصال؟متى ینبغي تطبیق أیة سیاسة جدیدة بشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات  •
 

وباإلضافة إلى ذلك، یشیر المیثاق إلى ما یلي: نظرت مجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة في عدة بدائل لتناول مسألة 

 الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال على النحو التالي:

 یقدم المسجل معلومات مترجمة باإلضافة إلى معلومات مترجمة أو منقولة حرفًیا. •
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یقدم المسجل فقط معلومات مترجمة، ویقوم أمین السجل بترجمة ونقل حرفي لكافة معلومات جھات االتصال الدولیة  •

 بالنیابة عن المسجل.

یقوم المسجل فقط بتقدیم معلومات مترجمة، ویقوم أمناء السجالت بتوفیر نقطة اتصال في خدمة توفر الترجمة  •

 یسددھا الطالب.والترجمة الفوریة عند الطلب نظیر رسوم 

 یقدم المسجل معلومات مترجمة ویقدم السجل الترجمة والنقل الحرفي. •

 یقوم المستخدمون النھائیون بترجمة بیانات التسجیل وعمل نقل حرفي لمعلومات جھات االتصال. •

 

جمیع ى نظر ال یقتصر دور مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة على نظر البدائل الموضحة أعاله، ولكن یجري تشجیعھا عل
 [تم التأكید على ھذا األمر]. البدائل الممكنة
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 المنھج الذي تتخذه مجموعة العمل .4
تظم فضًال عن ، وجرت مراجعتھا على أساس منخطة عمل. وأعدت 2013دیسمبر  19عقدت مجموعة العمل اجتماعاھا األول في 

تعدیلھا عند الضرورة. باإلضافة إلى ذلك، تمت المطالبة ببیانات الدائرة االنتخابیة ومجموعة أصحاب المصلحة فیما یخص أسئلة 

المیثاق (راجع الملحق أ). كما جرى توجیھ ھذا الطلب إلى منظمات أخرى من منظمات الدعم واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة 

ICANN  وُتعطي مجموعة العمل أولویة لمناقشة مساھمات أداة مراجعة التعلیقات العامةاالطالع على ملخص الردود في ویمكن .

فضل. وھذا أیًضا سبب تقریرھا إنشاء اقتراح تافھ المجتمع الواردة لفھم الُحجج المقدمة من قبل مختلف أصحاب المصلحة على نحٍو أ

لتعزیز النقاش بشأن ما إذا كانت ھناك حاجة للترجمة/النقل الحرفي أم ال. ویوفر ھذا االقتراح نقطة اتصال لمناقشة مجموعة العمل 

 وجرى تحدیثھا على نحٍو منتظم.

 

. 2015فبرایر  22حتى  2014دیسمبر  16بدًءا من  یق العامالتعل، تم فتح فترة 2014دیسمبر  15في  التقریر األوليبعد نشر 

وبعد  ص علیھا في التقریر األولي.تدعم ثالثة منھا األغلبیة العظمى من توصیات المشروع المنصو - تعلیًقا 11حیث ورد 

ذلك تستغرق مجموعة العمل وقًتا طویًال نسبًیا لمناقشة التعلیقات وتحدید الرد علیھا ووضع مالمح التقریر النھائي. وعلى غرار 

لیقات النھج المتبع مع التقریر األولي، قرر أعضاء مجموعة العمل وضع تقریر نھائي للمشروع یعمل كوثیقة نقاش تتضمن التع

وھو  -الواردة وصیاغة الُحجج والتوصیات عند االقتضاء. ولقد وردت في اإلصدار األخیر من التقریر النھائي الذي ُأجِمع علیھ 

 اإلصدار الذي اعتمد علیھ التقریر النھائي.

 

 العضویة:   4.1
 

 *االنتماء االسم

 دائرة المستخدمین غیر التجاریین  عمرو الصدر

 المستخدمین غیر التجارییندائرة   أنطوني أوني

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل شینج شیاو

 مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة كریس دیلون (رئیس بالمشاركة)

 مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة دیفید كیك (مراقب)

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل دینیس تان تاناكا

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل أدمون تشونغ

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل أیمیلي تایلوؤ

 دائرة المستخدمین غیر التجاریین إفرایم بیرسي كینیانیتو

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل جنیفر تشونغ

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل جیم جالفین

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل جوناثان روبینسون (مراقب)

 التقریر النھائي 
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https://community.icann.org/display/tatcipdp/12+Workplan
https://community.icann.org/display/tatcipdp/12+Workplan
https://community.icann.org/display/tatcipdp/13+Community+Input
https://community.icann.org/display/tatcipdp/13+Community+Input
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-transliteration-contact-initial-19feb15-en.pdf
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 *االنتماء االسم

 فردي جاستین تشو

 اللجنة االستشاریة الحكومیة ماي سوتشایابیم سیریوات

 فردي باسكال حداد

 دائرة المستخدمین غیر التجاریین  باتریك لینیھان

 دائرة الملكیة الفكریة بیتر دیرنباتش

 دائرة الملكیة الفكریة بیتر ریندفورث

 اللجنة االستشاریة الحكومیة كوارمورنباتانابیتینان 

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل روجر كارني

 الدائرة غیر الربحیة للمخاوف التشغیلیة رودي فانسنیك (رئیس بالمشاركة)

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل سارة بوكي

 اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار 2سرمد حسین

 فردي ُأوبولثیب سیثاكاسیت

 فردي فیناي كومار سینغ

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل فولكر غریمان (مراقب)

 اللجنة االستشاریة الحكومیة واناویت أكیوبیوترا

 دائرة مزودي خدمة االنترنت أولریخ نوبین -وولف

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل یوف كیرین 

 مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل انتھت فترة عملھ -زاي وین 

 دائرة المستخدمین غیر التجاریین انتھت فترة عملھ -تشانغ زوان 

 
*ALAC –  مجتمعAt-Large 

RrSG – مجموعة أصحاب المصلحة في أمین السجل 
RySG – مجموعة أصحاب المصلحة في السجل 
CBUC – دائرة المستخدمین التجاریین ومستخدمو األعمال 

NAF – المنتدى القومي للتحكیم 
NCUC – دائرة المستخدمین غیر التجاریین 
NPOC – دائرة االھتمامات التشغیلیة غیر الربحیة 

IPC – دائرة الملكیة الفكریة 
ISPCP – دائرة مقدمي االتصال وخدمات اإلنترنت 
NCSG – ة غیر التجاریینمجموعة أصحاب المصلح 

 

 Ag-https://community.icann.org/x/WDd) ألعضاء مجموعة العمل على: SOIیمكن العثور على بیانات إبداء االھتمام (

                                                 
 .ICANNالي ككبیر مدیري برنامج اسم النطاق المدّول لدى شارك سرمد حسین في إعداد ھذا التقریر كعضو بمجموعة العمل قبل تولیھ منصبھ الح 2

https://community.icann.org/x/WDd-Ag
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 Ag-https://community.icann.org/x/VlFیمكن اإلطالع على سجالت الحضور على: 

 

 wg-pdp-contactinfo-http://forum.icann.org/lists/gnso/یمكن االطالع على أرشیف البرید اإللكتروني على: 
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http://forum.icann.org/lists/gnso-contactinfo-pdp-wg/
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 المداوالت والتوصیات .5
یورد ھذا القسم نظرة عامة على مداوالت مجموعة العمل. ویتمثل الغرض من ھذا القسم في العمل كسجل لمناقشة مجموعة العمل 

 وتحلیلھا، مما یعكس الُحجج المقدمة ومناقشتھا بشأن دعم التوصیات التالیة ومعارضتھا.

عة العمل عدًدا من المشكالت واألسئلة اإلضافیة التي تتصل مباشرًة بأسئلة المیثاق، بما في وخالل المناقشة األولیة، حددت مجمو

الخاصة بمجموعة العمل:  Wikiذلك التصنیفات ذات الصلة. یمكن إیجاد المزید من التفاصیل على صفحة 

.org/x/WwmuAghttps://community.icann. 

قررت مجموعة العمل تحدید المقصود صراحًة بمعلومات جھات االتصال، مع االعتماد على التعریف الوارد بتقریر المشكالت 

: "في 2013النھائي بشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات المحتوى التي تعتمد على التعریف الوارد باتفاقیة اعتماد أمین السجل 

كالت، تعتبر "معلومات جھات االتصال" مجموعة فرعیة من بیانات تسجیل أسماء النطاق. وھي المعلومات التي سیاق ھذه المش

) من االتصال بمالك تسجیل اسم النطاق. وھي WHOISتمكن أي شخص یستخدم خدمة دلیل بیانات تسجیل أسماء النطاقات (مثل 

 3سم المسجل وجھة االتصال الفني باإلضافة إلى جھة االتصال اإلداریة".تحتوي على االسم والمنظمة والعنوان البریدي لمالك اال

قدم المیثاق مجموعة العمل مع سؤال شامل: ما إذا كان یمكن التوصیة بالتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال إلى لغة/نص 

واحد أم ال. ونظًرا للطبیعة الثنائیة المتأصلة لھذا السؤال من المیثاق، فقد تمثل الھدف من مجموعة العمل دائًما في اإلجابة عن ھذا 

ا یوفر األساس لجمیع التوصیات األخرى الناتجة عن ھذا التقریر النھائي. ولفھم منطق مجموعة العمل فمن األھمیة مم -السؤال أوًال 

مع مناقشتھا وتقییمھا  -إما من خالل أعضاء مجموعة العمل أو من خالل التعلیقات العامة  -بمكان أن نفھم الُحجج النتیجة بالكامل 

 أكثر عن الحجج بشأن تأیید التحویل اإللزامي ومعارضتھ، وذلك وفق نظر مجموعة العمل.  بدقة. ویوضح القسم التالي تفاصیل

 المداوالت بشأن اثنین من أسئلة المیثاق األساسیة 5.1

السؤال األول بالمیثاق: ھل ھناك رغبة في ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أو كتابتھا بحروف لغة واحدة 

 مشتركة؟

 

أحد المشكالت الرئیسیة التي ظھرت مبكًرا في نقاشات مجموعة العمل في االتفاق أن تضع توصیتھم في اعتبارھا أن الغرض  تمثلت

المنقولة ھو السماح لألشخاص غیر المعتادین على النص األصلي إلدخال معلومات جھات االتصال بالتواصل  4الرئیسي من البیانات

نات جھة االتصال المدخلة والمعروضة یكون لھا األھمیة األكبر. ومع ذلك، كان ھناك بعض مع المسجل. ویعني ذلك أن دقة بیا

كما یتضح ذلك في القسم الوارد  -االختالفات بمجموعة العمل بشأن ما إذا كانت الحاجة إلى الدقة تمثل حجة لصالح التحویل أم ال 

 مجتمع أدناه).أدناه فضًال عن التعلیقات العامة الواردة (راجع مساھمات ال

 ولشرح كیف توصلت مجموعة العمل لتوصیاتھا، یوفر الملخص التالي الحجتین كلتاھما بشأن تأیید التحویل اإللزامي ومعارضتھ.

                                                 
 t+information+and+https://community.icann.org/display/tatcipdp/1+What+is+contacانظر أیًضا:  3

What+Taxonomies+are+Available 
 لنقل الحرفي".كما ُتستخدم كلمة "منقول" طوال ھذا التقریر لتعني "المترَجم و/أو المنقول حرفًیا" وكذلك تحمل كلمة "التحویل" معنى "الترجمة و/أو ا 4

https://community.icann.org/x/WwmuAg
https://community.icann.org/x/WwmuAg
https://community.icann.org/display/tatcipdp/1+What+is+contact+information+and+What+Taxonomies+are+Available
https://community.icann.org/display/tatcipdp/1+What+is+contact+information+and+What+Taxonomies+are+Available
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 ُحجج مجموعة العمل الداعمة للتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة 5.1.1

 ثارھا المؤیدون للتحویل اإللزامي:فیما یلي بعض المخاوف التي أ

شفافة ویمكن الوصول إلیھا  5سیتیح التحویل اإللزامي لجمیع معلومات جھات االتصال في نص واحد وجود قاعدة بیانات •

في نطاقات  Whoisوربما یمكن البحث فیھا بصورة أسھل. وحالًیا، یتم تقدیم جمیع البیانات المرجعة من قاعدة بیانات 

على أن ھذا االتساق یجعلھا مصدر شامل مفید للغایة. إضافة إلى  ASCII) في gTLDعلى العامة (نطاقات المستوى األ

ذلك، قد یترتب على وجود قاعدة بیانات بعدد محتمل غیر محدود من النصوص/اللغات مشكالت لوجیستیة على المدى 

 الطویل.

صلحة الذین ال یتشاركون نفس اللغة. ویضع التواصل سیعمل التحویل إلى حد ما على تسھیل التواصل بین أصحاب الم •

/ تمثل اللغة اإلنجلیزیة اختیار ASCIIالجید الثقة في اإلنترنت كما یزید من صعوبة الممارسات السیئة. وفي ھذه المرحلة 

اإلنترنت  اللغة/النص األكثر شیوًعا. وعلى الرغم من ذلك، جدیر بالذكر أنھ حتى الیوم ال یشارك العدید من مستخدمي

اللغة اإلنجلیزیة كلغة مشتركة أو النص الالتیني كنص مشترك. إضافًة إلى ذلك، سیزداد عدد المستخدمین بصورة كبیرة 

مع استمرار توسع الوصول إلى اإلنترنت واستخدامھ عبر الدول/القارات ومن ثم قد یتسبب شیوع استخدام اللغة 

 منھا أو المعتادین علیھا.اإلنجلیزیة في تدھور مشاركة غیر الواثقین 

وإسنادھا، یمكن أن یكون من األسھل تأكید ما إذا كان نفس المسجل  Whoisألغراض تطبیق القانون، عند مقارنة نتائج  •

 ھو مالك النطاق ألسماء مختلفة أم ال في حالة تحویل معلومات جھات االتصال وفًقا للمعاییر.

 .6مشاركین غیر الجیدین إلى اللغات األقل قابلیة للترجمةسیتجنب التحویل اإللزامي إمكانیة ھروب ال •

ینبغي أن تقع مسؤولیة العبء األساسي (مالًیا أو خالف ذلك) لتقدیم البیانات إلى نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل  •

وبائع التجزئة) ) على األطراف الذین یجمعون المعلومات ویحافظون علیھا (مثل المسجل والسجل ASCIIالمعلومات (

 نظًرا ألن الحفاظ على قاعدة بیانات للتسجیل یمكن الوصول إلیھا ھي مسؤولیتھم وینبغي أن تكون جزًءا من إنجاز العمل.

أحادیة اللغة/أحادیة النص إدراج جمیع أسماء النطاق المسجلة من قبل جھة معینة (مثل،  Whoisوقد تتیح قاعدة بیانات  •

 المسجلة لشركة اندمجت مؤخًرا). تحدید جمیع أسماء النطاق

قد ُتسھِّل عملیة التحویل التعرف والرد على االستخدام المدلس للبیانات القانونیة بشأن أسماء النطاقات التي تخص مسجل  •

 آخر (باستخدام االستعالم العكسي للبیانات الموثقة من خالل الھویة).

 

اع وجھات نظر أعضاء مجموعة العمل. ومع ذلك، فھم یخبرون بمداوالت ُیرجى مالحظة أن ھذه الُحجج ال تعكس بالضرورة إجم

 وتنعكس ملخصات لردود الفعل بشأن ھذه الُحجج في أداة مراجعة التعلیقات العامة (الملحق ب). -مجموعة العمل 

 

                                                 
 :113كلمة "قابلة للبحث" في الصفحة  AGBتعرف  5

التي تتضمن إمكانیات البحث المستند إلى الویب من خالل اسم النطاق واسم المسجل والعنوان البریدي وأسماء  Whoisالقابلة للبحث: خدمة  Whoisخدمة 
التي قد یتم عرضھا. یجب أن تشمل الخدمة  Booleanالمسجل وعناوین بروتوكول اإلنترنت دون حدود التحكیم. إمكانیات بحث  IDsجھات االتصال و

ال ألیة قوانین أو حتیاطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام ھذه المیزة (على سبیل المثال، ما یحد من الوصول إلى مستخدمین معتمدین)، ویوضح الطلب االمتثاال
 سیاسات خاصة مطبقة.

ویل یدوًیا حتى یقوموا بھ. كما سیكون من الصعب وعلى الرغم من ذلك، یجدر ذكر أن أدوات التحویل قد ال تكون موجودة لھذه اللغات ومن ثم سیكون التح 6
 تحدید اللغات باللغات مثًال الموجودة في األمم المتحدة أو بعض المجموعات الفرعیة األخرى.
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ى حجج مجموعة العمل المعارضة للتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال في جمیع نطاقات المستو 5.1.2
 األعلى العامة

 فیما یلي بعض المخاوف التي أثارھا المعارضون للتحویل اإللزامي:

الدقیق باھظ الثمن وقد یترتب على التوصیة بھ تحویل التكالیف من تلك التي تتطلب أعمال إلى المسجلین  7یكون التحویل •

أو أمناء السجل أو السجالت أو أطراف أخرى. وسیترتب على التكالیف صعوبة األمور بصورة غیر مناسبة لالعبین 

. إضافة إلى ذلك، فھي ال تقدم نتائج بجودة كافیة الصغار. كما تكون األنظمة المؤتمتة القائمة للتحویل غیر مناسبة

لغة. ویكون تطویر األنظمة للغات التي ال تغطیھا أدوات التحویل  100لألغراض التي تتطلب الدقة وتغطي أقل من 

ل بطيء وباھظ الثمن خاصة في حالة أدوات الترجمة. أما بالنسبة لألغراض التي تكون الدقة فیھا مھمة، یلزم إجراء أعما

فعلي سبیل المثال، تكون كلمة "بانكوك" المترجمة أكثر فائدة على المستوى الدولي من كلمة "كرانج ثیب"  8التحویل یدوًیا.

المنقولة حرفًیا. وعلى الرغم من ذلك، تكون كلمة "بكین" المنقولة حرفًیا أكثر فائدة من كلمة "العاصمة الشمالیة" 

 المؤتمتة معرفة الوقت المناسب للترجمة والنقل الحرفي.المترجمة. ولن یمكن لألنظمة 

أصبح توسیع نطاق اإلنترنت وإتاحة مزایاه أكثر صعوبة وُیعد ذلك من بین النتائج األخرى للعبء المالي لتحویل بیانات  •

الفعل وال معلومات جھات االتصال، خاصًة في المناطق األقل تطوًرا التي تتباطأ فیھا خدمة الوصول إلى اإلنترنت ب

 تستخدم عادًة نصوًصا قائمة على اللغة الالتینیة.

سیكون من شبھ المستحیل تحقیق مستویات مرتفعة من الدقة في تحویل عدد كبیر للغایة من النصوص واللغات، غالًبا  •

اییر، یمكن أن أسماء مناسبة، في نص ولغة مشتركین. وبالنسبة لبعض اللغات، ال توجد معاییر، أما تلك التي توجد لھا مع

 یوجد أكثر من معیار، على سبیل المثال، للماندریة والبینیین وواد جایلز.

سیتطلب التحویل اإللزامي التحقق من صحة كل من معلومات جھات االتصال األصلیة والمنقولة كل مرة تتغیر فیھا، وھو  •

ذین قد تنقصھم المھارات الالزمة للتحقق منھا. تكرار محتمل ومكلف للجھد. كما تقع مسئولیة الدقة على عاتق المسجلین ال

كما یعتبر تحویل بیانات االتصال بصورة متسقة عبر مالیین اإلدخاالت صعًبا للغایة خاصة بسبب العولمة المستمرة 

لإلنترنت مع زیادة في المستخدمین الذین ال تستند لغاتھم إلى حروف التینیة. وینبغي أن تعرض معلومات اتصال 

Whois ا یدخلھ المسجل. ویجب أن تكون البیانات األصلیة موثوقة ویتم التحقق منھا. كما قد تتسبب الترجمة والتحویل م

 في أخطاء إضافیة.

قد یتسبب التحویل اإللزامي إلى نص واحد في مشكالت أو عدم نزاھة في جمیع األطراف المعنیة الذین ال یمكنھم  •

سبیل المثال، بینما قد یكون التحویل من النص الماندري إلى نص التیني مفیًدا، التحدث/القراءة/الفھم لذلك النص. فعلى 

مثًال في تطبیق القانون في الدول التي تستخدم نصوص التینیة، إال أنھ لن یكون فعاًال في تطبیق القانون في الدول األخرى 

 التي ال تقرأ النصوص الالتینیة.

المسجلین نصوًصا التینیًة، مما یعني أنھم یفتقدون للمھارات اللغویة لیتمكنوا  ال یستخدم عدد متزاید من أصحاب األسماء •

من تحویل معلومات جھات االتصال الخاصة بھم بأنفسھم. ولذلك، یجب حدوث التحویل في مرحلة متأخرة، من خالل 

كالیف معتبرة غیر ، فسیؤدي ذلك إلى تgTLDالمسجل أو السجل. ومع مراعاة عدد أسماء النطاق في جمیع نطاقات 

                                                 
 :0142یونیو  2"الدقة" على النحو المستخدم في "دراسة الغرض منھا تقییم الحلول المتوفرة وذلك لتقدیم بیانات االتصال المدّولة وعرضھا"  7

 والتي قد تكون في لغة أخرى أو نص آخر (استناًدا إلى مستوى دقة التحویل): DNRD"توجد على األقل ثالثة أنواع من االستخدام لبیانات االتصال المنقولة في 
 ما إلى ذلك). یتطلب تحویل دقیق (مثل الصالح في محكمة والمطابق لمعلومات في جواز سفر والموافق لمعلومات في مؤسسة قانونیة و1
في خرائط . یتطلب معلومات متسقة (یسمح باستخدام ھذه المعلومات لمطابقة معلومات أخرى مقدمة في سیاق آخر، مثل مطابقة معلومات العنوان للمسجل 2

 جوجل وما إلى ذلك)
 أكثر عمومیة)". یتطلب تحویل لغرض معین (یسمح بنسخة غیر رسمیة أو عارضة من المعلومات بلغة أخرى لتوفیر وصول 3

 سیتأثر كل من الدقة واالتساق في حالة وجود عدد كبیر من المشاركین، مثًال، تحویل المسجلین لمعلومات جھات االتصال. 
لمزید من المعلومات:  دراسة لتقییم الحلول المتوفرة لتقدیم بیانات االتصال المدولة وعرضھاراجع:  8

en.pdf-02jun14-dnrd-https://www.icann.org/en/system/files/files/transform 

https://www.icann.org/en/system/files/files/transform-dnrd-02jun14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/transform-dnrd-02jun14-en.pdf
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مبررة بالمزایا لآلخرین ویتم تحدیدھا للدقة واالتساق، العوامل الرئیسیة لتجمیع بیانات اتصال أصحاب األسماء المسجلین 

 في المقام األول.

تكون قابلیة استخدام البیانات المنقولة محل تساؤل ألن أصحاب األسماء المسجلین غیر المعتادین على النص الالتیني لن  •

یمكنھم التواصل بنص التیني، حتى في حالة تحویل معلومات جھات االتصال ومن ثم إمكانیة الوصول إلیھا باستخدام 

 النص الالتیني.

سیكون مالئًما أكثر السماح بإدخال بیانات التسجیل من قبل مالكي النطاق المسجلین في نصوصھم المحلیة ویتم تحویل  •

ي إما من قبل أمین السجل أو السجل. وسیقدم ھذا التحویل من قبل أمین السجل أو إلى نص التین 9البیانات ذات الصلة

السجل دقة أكبر في تسھیل اتصال الراغبین بمالكي األسماء لتحدید بریدھم اإللكتروني و/أو عنوانھم البریدي. كما توجد 

 ):ccTLDطریقة مماثلة لبعض نطاقات المستوى األعلى لرمز البلد (نطاقات 

 
 

ع العبء الخاص بالوصول إلى معلومات جھات االتصال (سواء كان مالًیا أو خالف ذلك) وفھمھا على عاتق المستفید یق •

 أي طالب البیانات. -من مثل ھذه البیانات 

یمكن أن یؤدي طلب أصحاب اسم النطاق تقدیم البیانات في النص الذي ھم لیسوا على درایة بھ (سواء كان ذلك نظام  •

) أم سوى ذلك) إلى حدوث خروقات تعاقدیة تتجاوز سیطرة ASCIIعیاري األمریكي لتبادل المعلومات (الترمیز الم

 المسجلین فقد ال یتمكنون من التحقق بشكٍل مستقل من اإلصدار المنقول من البیانات التي قدموھا.

 

یلي لوجھات نظر األعضاء وردود وتعكس الُحجج ھنا وجھات نظر أعضاء مجموعة العمل المجِمعین، للحصول على ملخص تفص

 الفعل على تلك الُحجج، یرجى االطالع على أداة مراجعة التعلیقات العامة (الملحق ب).

 

                                                 
اء الحقول، على تستخدم كلمة "التحویل" في حد ذاتھا لإلشارة إلى معلومات جھات االتصال ولیس الحقول في ھذا التقریر. ویمكن أن یوفر نظام مستقبلي أسم 9

 سبیل المثال، باللغات الست المستخدمة في األمم المتحدة مع مستودع مركزي متسق ألسماء الحقول بلغات إضافیة ألمناء السجل وآخرین.
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السؤال الثاني بالمیثاق: من الذي ینبغي أن یقرر الجھة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أو 

 شترك؟نقلھا حرفًیا إلى نص واحد م

 

أمضت مجموعة العمل معظم وقتھا في مناقشة السؤال األول بالمیثاق حیث تعتمد اإلجابة عن السؤال الثاني على نتیجة األول. وفي 

ھذه المرحلة، ترى مجموعة العمل أن التحویل اإللزامي و/أو النقل الحرفي موصى بھا، ومن المحتمل أن یقع عبء الترجمة/النقل 

 أمناء السجالت القائمین على التشغیل الذین ُیحتمل أن یتجاوزا تلك النفقات اإلضافیة بشأن مسجلیھم.الحرفي على عاتق 

 

 مشكالت التكلفة 5.1.3

في ھذا المیثاق، ُشِجعت مجموعة العمل على مناقشة مشكلة التكلفة في حالة تحویل بیانات معلومات جھات االتصال إلى نص واحد. 

 للمناقشة.ویقدم ھذا القسم نظرة شاملة 

وبوجٍھ عام، قال مؤیدو التحویل اإللزامي بضرورة تحدید النفقات من قبل ھؤالء الذین یحافظون على البیانات (السجالت وأمناء 

 السجالت وبائعو التجزئة)، وقال معارضو التحویل اإللزامي بضرورة تحدید أیة نفقات من قبل طالبي البیانات (المحولة).

مبالغ  10فمن المحتمل أن یكلف أي تحویل یدوي -ل الشامل لبیانات المعلومات ینطوي على تكالیف كبیرة ومن الواضح أن التحوی

تبین أن عملیات التحویل التي تقل عن كلمة تبلغ تكلفتھا اإلجمالیة ما بین  ICANNكبیرة. ومن خالل سؤال إدارة الترجمة بمؤسسة 

منھ. كما یبدو مثل ھذا التحویل الشامل، باھظ التكلفة، غیر مالئم نظًرا لطلب  اعتماًدا على اللغة/النص المحول -دوالر  75و 25

 جزء صغیر فقط من بیانات معلومات المحتوى ھذه وال یلزم تحویل سوى جزء صغیر.

 ولقد أشارت تعلیقات أعضاء مجموعة العمل (خالل المناقشات) وأصحاب المصلحة (خالل التعلیقات العامة) على حٍد سواء إلى

إمكانیة تمریر تكالیف التحویل اإللزامي إلى المسجلین وباإلضافة إلى ذلك، ستؤثر تلك التكالیف خاصًة على ھؤالء المسجلین وأمناء 

السجالت والسجالت في المناطق األكثر فقًرا، كما یمكن أن تمثل التكالیف عائًقا كبیًرا للغایة لمدخالت السوق. قد تؤدي الحاجة إلى 

بیانات جدیدة (للبیانات المحولة) وإصالح العملیة التشغیلیة (للسماح بتحویل البیانات ثم التحقق منھا) إلى زیادة العبء إنشاء حقول 

 المالي لفرض تحویل معلومات المحتوى.

 

 األسباب والتوصیات  5.2

 
 األسباب 5.2.1

ومن غیر المرجح إتاحتھا لفترة طویلة. راجع دراسة  11ال تتاح الترجمة اآللیة التي یمكن االعتماد علیھا للنصوص غیر األبجدیة

وعرضھا لمزید من  ICANNلتقییم الحلول المتوفرة لتقدیم بیانات االتصال المدولة/دراسة بیانات التسجیل المدّولة الخاصة بمؤسسة 

 المعلومات:

و حدود الكلمات، ولذلك ال یمكن نقلھا حرفًیا إلى جمیع حروف العلة أ 13والكتابات المقطعیة 12ال یشیر العدید من الكتابات األبجدیة

 بال خسائر.

 وفي جمیع ھذه الحاالت، یلزم إجراء عملیة التحویل الیدوي.

                                                 
 أو خدمات أخرى). Googleأو الترجمة من  Bingاإلحالة الیدویة إلى التحویل من خالل شخص بدًال من التحویل اآللي (مثل  10
 مثل اللغة الصینیة والیابانیة 11
 مثل اللغة العربیة والعبریة 12
 مثل اللغة الھندیة وغیرھا من النصوص الھندیة  13
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مثًال إلى الشوارع والطرق والمباني وما إلى ذلك والتي یمكن ترجمتھا بشكل مثالي.  14وال یشیر النقل الحرفي للنصوص األبجدیة

 ایة بأدوات التحویل المتطورة القادمة التي تعرف متى تنقل حرفًیا ومتى تترجم.كما أن مجموعة العمل لیست على در

وقد یحل التحویل الیدوي بعض المشكالت الموضحة أعاله، ولكنھا بطیئة ومكلفة وینبغي إجراؤھا مركزًیا لتجنب مشكالت االتساق 

 علة.الناجمة عن التحویل المنَفذ بطرق مختلفة من قبل العدید من الجھات الفا

وفیما یتعلق بإمكانیة الوصول والبیانات بصیغتھا األصلیة، طالما أنھ یمكن قراءتھا آلًیا، فھي أكثر سھولة ویمكن البحث فیھا 

 باستمرار.

 

 التوصیات 5.2.2

توصى مجموعة العمل بأنھ ال ُیحّبذ جعل تحویل معلومات جھات االتصال أمًرا إلزامًیا. وألي أطراف تتطلب  1التوصیة رقم 

أو أي نظام بدیل، مثل بروتوكول الوصول إلى بیانات التسجیل  Whoisالتحویل الحریة في إجرائھ لغرض معین خارج 

)RDAPطوًعا؛ یقع عبء التحویل على عاتق الطرف الطالب.5رقم  ). وإن لم یضطلع بھ أمین السجل/التسجیل (راجع التوصیة ( 

 مستوى اإلجماع: إجماع

 

 :1توصیة األقلیة رقم 

 15یوصي عضو مجموعة العمل بیتر ریندفورث، تماشًیا مع المنصب الذي حددتھ لھ دائرتھ االنتخابیة ودائرة الملكیة الفكریة،

 ). gTLDsبالترجمة اإللزامیة و/أو النقل الحرفي (تحویل) معلومات جھات االتصال في جمیع نطاقات المستوى األعلى العامة (

بالرغم من موافقتھ على وجود مواقف تكون فیھا معلومات جھات االتصال باللغة المحلیة للمسجل متمثلًة في اإلصدار األولي، مثل 

العالمي الوصول للبیانات  WHOISاذ إجراء قانوني محلي، فھناك عدد من المواقف یتیح فیھا بحث تحدید المسجل تمھیًدا التخ

بطریقة موحدة قدر اإلمكان، وھو أمر ضروري لخدمة تسجیل البیانات كي تحقق أھدافھا المتمثلة في توفیر الشفافیة والمساءلة في 

مل الداعمة للتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال في جمیع شرح حجج مجموعة الع 5.1.1راجع أیًضا  نظام اسم النطاق.

حیث إن تلك التوصیات  7إلى  2یدعم التوصیات من رقم  ریندفورث بیتر أن مالحظة نطاقات المستوى األعلى العامة. یرجى
 .المناسبة ومھمة بغض النظر عن حالة الموقف الذي یكون فیھ تحویل بیانات جھات االتصال إلزامًیا أم 

 
 

بدیل قادًرا على استقبال اإلسھامات في صورة  Whoisعلى الرغم من مالحظة ضرورة أن یكون أي نظام  2التوصیة رقم 

، توصي مجموعة العمل بتخزین حقول بیاناتھا وعرضھا بطریقة ُتتیح سھولة تحدید ASCIIمعلومات جھات اتصال نصیة خالف 

 فضًال عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) الُمستخدمة من قبل صاحب االسم المسجل.ما تمّثلھ إدخاالت البیانات المختلفة 

 مستوى اإلجماع: إجماع تام

 

توصي مجموعة العمل بجواز اختیار اللغة (اللغات) والنص (النصوص) المدعومان للمسجلین لتقدیم بیانات  3التوصیة رقم 

 طاق المستوى األعلى العام.معلومات جھات اتصالھم وفًقا لنماذج أعمال مقّدم ن

 مستوى اإلجماع: إجماع تام

 
 

                                                 
 مثل اللغة السیریالیة والیونانیة 14
 وأداة مراجعة التعلیقات العامة (الملحق ب). 5.1.1راجع أیًضا  15
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) RAAتوصي مجموعة العمل بضمان توافق حقول البیانات مع المعاییر الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل ( 4التوصیة رقم 

وأي سیاسات أخرى قابلة للتطبیق، وذلك  WHOIS (AWIP)لنظام  ةوسیاسة اإلجماع ذات الصلة وسیاسة المعلومات اإلضافي

بصرف النظر عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) المستخدمة. وُیصدَّق على بیانات معلومات جھات االتصال الُمدخلة، وفًقا 

 للسیاسات واالتفاقات سالفة الذكر، ویجب أن تكون اللغة/النص المستخدم قابًال للتعریف بسھولة.

 ع تاممستوى اإلجماع: إجما

 
 

البدیل قادًرا على  Whoisتوصي مجموعة العمل بأّنھ إذا جرى تحویل معلومات جھات االتصال، وإذا كان نظام  5التوصیة رقم 

عرض أكثر من مجموعة بیانات واحدة لكل إدخال صاحب اسم مسجل؛ فینبغي تمثیل ھذه البیانات على أنھا حقول إضافیة (باإلضافة 

إلى حقول النصوص المحلیة الموثوقة المقّدمة من قبل المسجل) وأن یجري تحدید ھذه الحقول على أّنھا متحّولة وكذلك اإلشارة إلى 

 ھا (مصادرھا). مصدر

 مستوى اإلجماع: إجماع تام

 
 

، بحیث یمكن إضافة RDAPبدیًال مرًنا، على سبیل المثال  Whoisتوصي مجموعة العمل بأن یظل نظام  6التوصیة رقم 

حتوى معلومات جھات االتصال الواردة في النصوص/اللغات الجدیدة ومضاعفة قدرتھا اللغویة/النصیة الستقبال بیانات معلومات الم

 وتخزینھا وعرضھا.

 

األخرى حیثما كان ذلك ضرورًیا وتنفیذھا  Whoisُتوصى مجموعة العمل بالتنسیق بین ھذه التوصیات وتعدیالت  7التوصیة رقم 

 وتخزینھا فضًال عن إمكانیة تشغیلھا. ASCIIمن استقبال الرموز غیر المتعلقة بـ  Whoisو/أو تطبیقھا بمجرد َتمُكن نظام استبدال 
 مستوى اإلجماع: إجماع تام

 

، یكون السؤال ھو َمن یحدد َمن ینبغي أن 7إلى  1: استناًدا إلى التوصیات السابقة من رقم من المیثاق 2استكشاف عالقة السؤال 

یتحمل أعباء الترجمة أو النقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات جھات االتصال 

 روف لغة واحدة مشتركة.بح

 

 اقتراحات لمزید من العمل في مجال السیاسات 5.2.3

ناقشت مجموعة العمل خالل اجتماعاتھا مشكالت تتعلق باألسئلة الرئیسیة بالمیثاق. وترد تلك األسئلة التي ُسِلط علیھا الضوء في أداة 

 لتعلیقات ذات الصلة:مراجعة التعلیقات العامة أدناه (راجع الملحق ب) مع رقم (أرقام) ا

 )46؟ (أداة المراجعة العامة رقم مقروءة آلًیا Whoisھل ینبغي أن تكون البیانات الواردة بنظام استبدال  •

 )7التضاربات بین مجموعات البیانات األصلیة والمحولة. (رقم  معاییر التحویلفي حالة إجراء التحویل، فقد یلزم تجنب  •

")؟ وإذا كان األمر كذلك، فھل ھناك حل أفضل من بالموسومةالالتینیة (" Whoisھل ینبغي اإلشارة إلى حقول بیانات  •

 )37و 29-27الوسم؟ (األعداد 

 )55-54؟ (األعداد Whoisفي  Whoisالمسجل قبل نشر اإلصدار المحول من بیانات  موافقةھل یلزم توافر  •

 )56مرة یتم فیھا تحدیث المجال المحول؟ (رقم في كل  Whoisتحقق ھل یلزم توافر  •

 )32؟ (رقم إمكانیة االتصالما المسؤولیات الواقعة على عاتق المسجلین وأمناء السجالت بخصوص  •

 التقریر النھائي 
 المعّدون: كریس دیلون وجولي ھیدلند والرس ھوفمان
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 مساھمات المجتمع .6
، ICANNوفًقا لدلیل عملیة وضع السیاسة، وصلت مجموعة العمل إلى المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة التابعة لمؤسسة 

فضًال عن مجموعة أصحاب المصلحة التابعة للمنظمة الداعمة لألسماء العامة والدوائر االنتخابیة لقیاس مساھماتھا بشأن أسئلة 

یة المیثاق. وتتمتع تعقیبات المجتمع بأھمیة كبیرة لعمل مجموعة العمل ھذه نظًرا للطبیعة الثنائیة لسؤال المیثاق الشامل المتعلق بإمكان

لتحول اإللزامي لبیانات معلومات جھات االتصال أم ال. وُأرِسلت المطالبة الخاصة بالمساھمات إلى المنظمات التوصیة با

ولقد ُأرِسلت مذكرة إلى جمیع  201216.فبرایر  4الداعمة/اللجان االستشاریة ومجموعة أصحاب المصالح/الدوائر االنتخابیة بتاریخ 

إلى المنظمة الداعمة  تقدیمھاشجعت مجموعات المجتمع تعقیبات المجتمع في  كما 2014مارس  3مجموعات المجتمع بتاریخ 

أثناء  االجتماع وجًھا لوجھفي سنغافورة وخالل  49الـ  ICANNلألسماء العامة خالل جلسة نھایة األسبوع التي تسبق اجتماع 

 الحدث نفسھ.

 

یة األوروبیة (التي بشكٍل عام، تلقت مجموعة العمل تعقیبات من ممثلي اللجنة االستشاریة الحكومیة عن تایالند والصین والمفوض

االستشاریة  Large-At) ولجنة IPCودائرة الملكیة الفكریة ( 17تمثل جمیع المجتمعات التي تعتمد على نصوص غیر التینیة)

)ALAC ومجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة (NCSG)(.18  أداة مراجعة ویمكن العثور على ملخص للمساھمات في

صفحة لتقاریر الكاملة على وُتنَشر ا التواصل مع المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة ومجموعة أصحاب المصالح/الدائرة االنتخابیة

Wiki الخاصة بمجموعة العمل. 

 

راجعت مجموعة العمل المساھمات التي تلقتھا وناقشتھا بتفصیل شدید. وكما ھو موضح أعاله، تعني الطبیعة الثنائیة ألسئلة المیثاق 

أن تعقیبات المجتمع كانت ذات قیمة خاصًة خالل فترة إجراء جھود مجموعة العمل وحتى اآلن. وُأخذت المعلومات والتعقیبات 

 الواردة من مختلف المساھمات بعین االعتبار مع تضمینھا في "المداوالت والتوصیات" الواردة أعاله حیثما كان ذلك مناسًبا ومالئًما.

 

. وكانت ھنااجتذب أحد عشر تقریًرا، والذي یمكن العثور على ملخص شامل لھ  منتدى للتعلیق العام، افُتِتح التقریر األوليوبعد نشر 

وثالثة یعارضونھا، وبدًال من ذلك كانت ُتفِضل التحویل اإللزامي  ھناك ثمانیة تقاریر من بین ھذه التقاریر داعمة لتوصیات المشروع

لجمیع معلومات جھات االتصال. وقضت مجموعة العمل عدة أسابیع لتقییم جمیع التعلیقات ومناقشة أیة مشكالت جدیدة قد ُأثیرت، 

داة مراجعة التعلیقات التي استخدمھا مع تضمینھا في ھذا التقریر عند االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، یحتوي الملحق ب على أ

 العامة. أعضاء مجموعة العمل لتوثیق مناقشتھا في التعلیقات

                                                 
 wg/-pdp-contactinfo-http://forum.icann.org/lists/gnsoراجع أرشیف القوائم البریدیة:  16
 تستخدم الیونان وبلغاریا النصوص الیونانیة والسیریالیة على التوالي داخل االتحاد األوروبي. 17
). وبالرغم من أن الدعوة األولى لتعقیبات المجتمع ھذه لم تكن تعلیًقا FICPIالدولي لمحامّي الملكیة الفكریة ( كما تلقت مجموعة العمل مساھمة من االتحاد 18

المساھمات ولكنھا لم عاًما وإنما كانت عبارة عن تواصل مع المنظمات الداعمة/اللجان االستشاریة ومجموعة أصحاب المصالح/الدائرة االنتخابیة، تم االعتراف ب
) على المساھمة خالل فترة التعلیق العام حیث FICPIالھتمام نفسھ مثلما حظیت التقاریر. شجعت مجموعة العمل االتحاد الدولي لمحامّي الملكیة الفكریة (تحظ با

 شارك بالفعل. 

https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Working+Session+Singapore++Saturday+2014-03-22
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/GNSO+Working+Session+Singapore++Saturday+2014-03-22
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-transliteration-contact
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-transliteration-contact
https://community.icann.org/download/attachments/47259624/Public%20comment%20review%20tool%20T&T%20-%2005%20May%202014.pdf?version=1&modificationDate=1399293233000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/47259624/Public%20comment%20review%20tool%20T&T%20-%2005%20May%202014.pdf?version=1&modificationDate=1399293233000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/47259624/Public%20comment%20review%20tool%20T&T%20-%2005%20May%202014.pdf?version=1&modificationDate=1399293233000&api=v2
https://community.icann.org/display/tatcipdp/13+Community+Input
https://community.icann.org/display/tatcipdp/13+Community+Input
https://community.icann.org/display/tatcipdp/13+Community+Input
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-initial-15dec14-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-initial-2014-12-16-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-transliteration-contact-initial-19feb15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-transliteration-contact-initial-19feb15-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/gnso-contactinfo-pdp-wg/
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 معلومات أساسیة  .7
 تقریر المشكالت النھائي:ملخص من 

 
، عرض SAC 037التقریر  ICANN) التابعة لـ SSAC، أصدرت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (2009في أبریل 

بیانات التسجیل الدولیة واستخدامھا: دعم األحرف من اللغات أو النصوص المحلیة. في ھذه الوثیقة، قامت اللجنة االستشاریة لألمن 

ن النصوص المحلیة على خبرة مستخدم اإلنترنت فیما یتعلق بتقدیم بیانات تسجیل واالستقرار بفحص كیفیة تأثیر استخدام األحرف م

 أسماء النطاقات، واستخدامھا وعرضھا. وقدمت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ثالث توصیات:

 

، (ccNSO)، ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان GNSOبمھمة إلى  ICANNعھد مجلس إدارة  .1

اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بتشكیل مجموعة عمل لدراسة جدوى وتناسب باإلضافة إلى 

 طرح مواصفات أو معاییر العرض للتعامل مع تدویل بیانات التسجیل.

المقبل (یونیو  ICANNورشة عمل لتدویل بیانات التسجیل خالل اجتماع  ICANNتستضیف  .2

 ، سیدني).2009

الحصول على طلبات تستعلم عن تضمین خدمات بیانات التسجیل  في جدوى ICANNینبغي أن تنظر  .3

 لوظیفة تدویل "معیاریة".

 

) مطالًبا بأن یقوم 2009.06.26.18من خالل الموافقة على قرار رقم ( 1على التوصیة رقم  ICANNوقد عمل مجلس إدارة 

بعقد مجموعة عمل لدراسة جدوى وتناسب طرح واللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بالتشاور مع فریق العمل،  GNSOمجلس 

 GNSOوبعد ذلك، قامت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار ومجلس  19مواصفات العرض للتعامل مع تدویل بیانات التسجیل.

 .ICANNبھدف دراسة المشكالت التي أثارھا مجلس إدارة  IRD-WGبتشكیل مجموعة العمل على بیانات التسجیل المدولة 

 

تقریًرا مؤقًتا یطالب المجتمع بالمشاركة بالتعلیق والرأي حول عدة  IRD-WG، قدمت مجموعة العمل 2010في نوفمبر 

نشرت مجموعة العمل  2011أكتوبر  3وفي  20استفسارات تتعلق بالنماذج المحتملة الخاصة بتدویل بیانات تسجیل أسماء النطاقات.

WG-IRD قدمت 2012مایو  7بعد مراجعة التعلیقات الواردة، في  21یوًما. 45امة مدتھا مسودة تقریر نھائي لفترة تعلیق ع ،

 22وإلى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار للنظر فیھ. GNSOتقریًرا نھائًیا إلى مجلس  WG-IRDمجموعة 

 

(المنعقد  2012یونیو  27اعھا في . وفي اجتم2012وقد وافقت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على التقریر النھائي في مایو 

وفي اإلجراء  23بتمریر إجراء تمت بموجبھ الموافقة على تسلیم التقریر النھائي إلى مجلس اإلدارة. GNSOفي براغ) قام مجلس 

الذي قام بھ المجلس، فقد وافق على مراجعة التوصیات الواردة في التقریر النھائي مع تزوید مجلس اإلدارة بنصائحھ فیما یتعلق بتلك 

 التعلیقات التي قد یكون لھا انطباعات على السیاسة. 
                                                 

، "عرض بیانات التسجیل الدولیة واستخدامھا": 2009یونیو  26، في ICANNراجع قرارات مجلس إدارة  19
26jun09.htm#6-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions  

15nov10-report-final-wg-http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-راجع التقریر المؤقت لمجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة على:  20
en.pdf. 

report-final-draft-http://gnso.icann.org/issues/ird/ird- راجع مسودة التقریر النھائي لمجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة على: 21
en.pdf-03oct11. 

wg-ird-report-ttp://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-راجع التقریر النھائي لمجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة على:  22
en.pdf-07may12. 

 . councilmeetings/Motions+27+June+2012https://community.icann.org/display/gnsoراجع  23

http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-final-21mar13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-final-21mar13-en.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-%C2%AD%E2%80%9026jun09.htm%236
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-%C2%AD%E2%80%9026jun09.htm%236
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-wg-final-report-15nov10%E2%80%90en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-wg-final-report-15nov10%E2%80%90en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-wg-final-report-15nov10%E2%80%90en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/ird/ird-draft-final-report-03oct11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report%E2%80%90ird-wg-07may12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report%E2%80%90ird-wg-07may12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report%E2%80%90ird-wg-07may12-en.pdf
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+27+June+2012
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SAC0542012خالل شھر یونیو 24اسم النطاق  : ُكِشف عن تقریر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار عن طراز تسجیل 

 ومعلومات المخاوف المتعلقة باسم النطاق بدًءا من بدایة التسجیل حتى انتھائھ وتقترح نموذج بیانات ھیكلي عام قابل للتوسیع.

 

ي ، وافق مجلس اإلدارة على إجراء بالموافقة على توصیات التقریر النھائ2012أكتوبر  17وخالل االجتماع المنعقد في 

وقد اشتمل اإلجراء على العبارات التالیة والتي أدت إلى وضع ھذا التقریر التمھیدي الخاص  25WG.-IRDلمجموعة 

 بالمشكالت:

 

قد قام بمراجعة التقریر النھائي ویرى أنھ أثناء توقع استجابة مجلس إدارة  GNSO"حیث إن مجلس 

ICANN من واالستقرار ومجلس على الخطاب المشترك لكل من اللجنة االستشاریة لألGNSO ،

، من التقریر IRD، الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھة االتصال لمجموعة 2فإن التوصیة رقم 

النھائي یتطلب إجراًء فورًیا على مستوى السیاسة والذي یشتمل على التعاون بین مسجل اسم النطاق، 

 وأمین السجل والسجل.

بإعداد  ICANNعلى التقریر النھائي ومطالبة فریق عمل  GNSO"تقرر بموجب ذلك، موافقة 

 ).2 التوصیة -IRDIRحول الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال ( IRDتقریر مشكالت 

) ما إذا كان من المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال 1ویجب أن ینظر تقریر المشكالت في 

) من 2إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات جھات االتصال بحروف لغة واحدة مشتركة، و

) ھل 3یجب أن یتحمل ھذا العبء ومن سیكون الشخص المناسب في التعامل مع ھذه المشاكل، و

 ) للتغلب على تلك المشكالت أم ال".PDPء في عملیة تطویر السیاسة (یجب البد

 

وفًقا لما ذكرنا عالیھ، تعتبر مراجع "معلومات جھات االتصال" الواردة بتقریر المشكالت النھائي مجموعة فرعیة من بیانات تسجیل 

) WHOISمن تسجیل أسماء النطاقات (مثل  أسماء النطاقات. وھي المعلومات التي تمّكن أي شخص یستخدم خدمة دلیل البیانات

من االتصال بمالك تسجیل اسم النطاق. وھي تحتوي على االسم، والمنظمة، والعنوان البریدي لمالك االسم المسجل، وجھة االتصال 

عن طریق الفني، باإلضافة إلى جھة االتصال اإلداریة. ویمكن الوصول إلى بیانات تسجیل أسماء النطاقات من خالل الجمھور 

). ھذا البروتوكول عبارة عن خادم عمیل، وبروتوكول استجابة على االستعالم. WHOISخدمة دلیل (والمعروفة كذلك بخدمة 

) على عناصر البیانات التي یجب توفیرھا من خالل أمناء السجالت (من خالل المنفذ RAA 3.3.1المادة ( RAAوتنص اتفاقیة 

لى الویب) رًدا على أي استعالم، لكنھا ال تشترط الترجمة أو النقل الحرفي لھذه المعلومات ومن خالل الخدمات المستندة إ 43

 الخاصة بجھات االتصال. 

 

بیانات تسجیل أسماء النطاقات بأنھا معلومات یقوم المسجل بتوفیرھا عند تسجیل اسم نطاق ویقوم  IRD-WGحددت مجموعة عمل 

على عناصر البیانات التي یجب  RAA (RAA 3.3.1)اتفاقیة اعتماد أمین السجل  أمناء السجالت أو السجالت بجمعھا. تنص

) رًدا على أي WHOISومن خالل الخدمات المستندة إلى الویب مثل  43توفیرھا من خالل أمناء السجالت (من خالل المنفذ 

 لومات التسجیل.)ھذه سیاسات لطلب وعرض مع TLD، یضع مشغلي نطاقات ccTLDاستعالم. (بالنسبة لنطاقات 

 

تقریر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار عن  SAC051وكما أوضحت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في التقریر 

                                                 
24 en-054-https://www.icann.org/groups/ssac/documents/sac 
 . https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+17+October+2012راجع  25

https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Motions+17+October+2012
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" أكثر من معناه، حیث یشیر إلى البروتوكوالت، والخدمات، WHOIS، "فقد حمل المصطلح "WHOISمصطلحات وتركیب 

)، وأرقام النظام المستقل IPاألسماء واألرقام، أي أسماء المجاالت، وعناوین بروتوكول اإلنترنت (وأنواع البیانات المرتبطة بموارد 

)ASN."(26  كما یوضح التقریر أیًضا بأنWHOIS :یمكن أن تشیر إلى أي مما یلي 

وبعد ذلك یتم توفیرھا عبر خدمة  IPالمعلومات التي یتم جمعھا في وقت تسجیل أي اسم نطاق أو مورد ألرقام  .1
WHOISومن المحتمل تحدیثھا على مدار عمل المورد؛ ، 

 قدیًما)؛ أو 954و 812رقم  RFC(والذي یجعل  RFC 3912في حد ذاتھ، والمعرف في  WHOISوبروتوكول  .2
ریق تطبیقات التي توفر وصوًال عاًما إلى معلومات تسجیل اسم النطاق والتي تتم في الغالب عن ط WHOISخدمات  .3

 أو واجھة مستندة إلى الویب. WHOISتقوم بتنفیذ بروتوكول 
وقد أوصت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في تقریرھا بوجوب استخدام بنود خدمة دلیل بیانات تسجیل أسماء 

السجالت وأمناء السجل في ) وذلك عند اإلشارة إلى الخدمة (الخدمات) التي تقدم من خالل WHOISالنطاقات (بدًال من 

 توفیر الوصول إلى (أو من المحتمل مجموعة من) بیانات تسجیل أسماء النطاقات.

 

ولموازنة االحتیاجات والقدرات الخاصة بالمسجل المحلي مع حاجة المستخدم العالمي (المحتمل) لھذه البیانات، أحد 

ھل یجب دعم خدمة دلیل بیانات تسجیل اسم النطاق،  ، وھيIRD-WGالمشكالت األساسیة التي ناقشھا أعضاء مجموعة 

 للعروض المتعددة لنفس بیانات التسجیل في لغات أو نصوص مختلفة. WHOISمثل 

 

أن الكثیر من بیانات تسجیل النطاقات التي یمكن الوصول إلیھا في الوقت الحالي مشفرة  IRD-WGوقد أوضحت مجموعة 

عبارة عن تشفیر حروف یستند في  US-ASCII). و US-ASCIIالمعلومات (حسب الكود القیاسي األمریكي لتبادل 

المطلعین بما یكفي على اللغات التي  WHOISاألساس إلى النص الالتیني. ویتالءم ھذا الشرط القدیم مع مستخدمي خدمة 

 .US-ASCIIیمكن عرضھا في كود 

 

مجتمع مستخدمي خدمة دلیل بیانات تسجیل أسماء أقل نفًعا بالنسبة ل US-ASCIIوعلى الرغم من ذلك، فإن بیانات 

. ومن األھمیة بمكان مالحظة أن ھذا US-ASCIIالنطاقات الملمین فقط باللغات التي تتطلب دعم مجموعة أخرى بخالف 

ة المجتمع من المحتمل أن یواصل النمو. وبالتالي ینظر إلى استیعاب تقدیم وعرض بیانات التسجیل الدولیة بأنھا طفرة ھام

 .WHOISبالنسبة لخدمات دلیل بیانات تسجیل أسماء النطاقات مثل 

 

أن بیانات جھات االتصال الدولیة یمكن ترجمتھا أو إجراء نقل  IRD-WGوعلى وجھ العموم، فقد أدركت مجموعة 

نھ باللفظ "یجب أن یكون حاضًرا" أ IRD-WGحرفي لھا إلى تمثیل "یجب أن یكون حاضًرا". وتقصد مجموعة العمل 

ھي عملیة تحویل المعنى لبعض  الترجمةوفي ھذا السیاق، فإن بیانات جھة االتصال في نص أو لغة مشتركة. یجب توفیر 

فھو عملیة تمثیل الحروف  النقل الحرفيمقاطع النصوص إلى لغة واحدة، بحیث یمكن التلفظ بما یقابلھا في لغة أخرى. أما 

في أبجدیة ما أو نظام لمقاطع الصوت في الكتابة عن طریق الحروف في أبجدیة تحویل. وفي حالة الرغبة في النقل 

الحرفي، فإن النص "واجب التوافر" یجب أن یكون نًصا بالحروف الالتینیة. وفي حالة الرغبة في الترجمة، فإن اللغة 

 كون اللغة اإلنجلیزیة."واجبة التوافر" یجب أن ت

 

                                                 
 على  WHOIS: تقریر اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار بشأن مصطلحات وبنیة SAC051راجع  26
-http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac051en.pdf-. 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-%C2%AD051-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-%C2%AD051-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-%C2%AD051-en.pdf
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وقد بحثت مجموعة عمل بیانات التسجیل المدولة خمسة نماذج في التعامل مع الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات 

وعلى الرغم من ذلك،  27اتصال بیانات تسجیل اسم المجال، ولكن لم یكن من الممكن التوصل إلى إجماع على نموذج واحد.

فقد أدركت أن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال لھا متضمنات على السیاسة، ومن ثم فقد احتوى تقریرھا 

 النھائي على التوصیة التالیة:

وعلى اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار المطالبة بتقریر مشكالت مشترك  GNSOیجب على مجلس : 2التوصیة 

ل الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال. ویتوجب على تقریر المشكالت أن یناقش ما إذا كان من حو

المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابتھا بحروف لغة واحدة مشتركة أم ال. كما یجب 

الوضع األفضل للتغلب على ھذه المشكالت. ویجب أن یراعي أن یراعي مسألة الجھة التي یجب أن تتحمل األعباء وما ھو 

تقریر المشكالت أسئلة السیاسة المطروحة في ھذه الوثیقة كما یجب أن یوصي بما إذا كان من الواجب البدء في عملیة 

 ) أم ال.PDPتطویر السیاسة (

 

رة التجارة األمریكیة على فقرات خاصة ووزا ICANNبین  2009سبتمبر  30یشتمل تأكید االلتزامات الذي تم توقیعھ في 

وقد أكمل فریق  .28WHOIS، ویشمل ذلك سیاسة ICANNتخص عملیة المراجعة الدوریة ألربعة أھداف أساسیة لـ 

وفي تقریره النھائي، عبر فریق  201229.مایو  11مراجعتھ ونشرھا في تقریره النھائي في  WHOISمراجعة سیاسة 

) من أجل وضع 13و 12بالدعوة إلى تشكیل مجموعة عمل (التوصیة  IRD-WGجموعة المراجعة عن نفس ما قالتھ م

متطلبات تسجیل أسماء النطاقات الدولیة التي تشتمل على نموذج بیانات تتناول "(أي) متطلبات من أجل الترجمة والنقل 

 IRD-WGتقرار أیًضا على توصیة وباإلضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة االستشاریة لألمن واالس الحرفي لبیانات التسجیل".

: الرجال األضراء والفیل (تعلیق اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على التقریر النھائي SAC055: WHOISفي 

وقد وافقت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار في التقریر على التوصیات المقدمة  WHOIS.(30لفریق مراجعة سیاسة 

إلى اعتماد التوصیة رقم  ICANNالترجمة/النقل الحرفي لبیانات التسجیل ودعت مجلس إدارة  من فریق المراجعة حول

. كما أشارت اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار إلى أن مجلس إدارة IRD-WGفي التقریر النھائي لمجموعة  2

ICANN  یتعین علیھ تمریر قرار یبین بوضوح مدى أھمیة وضع سیاسة بیانات تسجیل تحدد الغرض من بیانات تسجیل

 اسم النطاق. 

 

) ذات 2012.11.08.02 - 2012.11.08.01العدید من القرارات ( ICANN، تبنى مجلس إدارة 2012نوفمبر  8في 

واللجنة االستشاریة لألمن  WHOISفریق مراجعة سیاسة  ، وذلك رًدا على التوصیات التي تلقاھا منWHOISالصلة بـ 

 وعلى وجھ الخصوص، وجھ مجلس اإلدارة المدیر التنفیذي إلى: 31واالستقرار المشار إلیھا أعاله.

 

بدء جھود جدیدة في إعادة تحدید الغرض من تجمیع وتأمین وتوفیر الوصول إلى بیانات تسجیل 

gTLDلبیانات كأساس لسیاسة ، والنظر في االحتیاطات لحمایة اgTLD  الجدیدة والمفاوضات

                                                 
 راجع الملحق أ: النماذج المختلفة المقترحة في التقریر النھائي لمجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة 27
30sep09-commitments-of-http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-راجع تأكید التزامات على:  28

en.htm. 
report-review/whois/final-http://www.icann.org/en/about/aoc-على:  WHOISراجع التقریر النھائي لفریق مراجعة سیاسة  29

en.pdf-11may12. 
) على WHOIS: الرجال األضراء والفیل (تعلیق اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار على التقریر النھائي لفریق مراجعة سیاسة SAC055راجع  30

en.pdf-055-s/sachttp://www.icann.org/en/groups/ssac/document. 
 .en.htm#1.a-08nov12-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutionsراجع:  31

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of%E2%80%90commitments%E2%80%9030sep09%E2%80%90en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of%E2%80%90commitments%E2%80%9030sep09%E2%80%90en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of%E2%80%90commitments%E2%80%9030sep09%E2%80%90en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report%E2%80%9011may12%E2%80%90en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report%E2%80%9011may12%E2%80%90en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois/final-report%E2%80%9011may12%E2%80%90en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac%E2%80%90055%E2%80%90en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac%E2%80%90055%E2%80%90en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions%E2%80%9008nov12%E2%80%90en.htm%231.a
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التعاقدیة، حسب ما یتناسب (ووفًقا لما تم تفصیلھ في تقریر مجلس اإلدارة الصادر في األول من 

تحت عنوان "خطة إجرائیة لتناول توصیات تقریر فریق مراجعة سیاسة  2012نوفمبر 

WHOIS "-  تقدیم مجلس إدارةICANN  موجب ذلك یوعز بإعداد ، وب01-11-2012رقم

، وحول الحلول المقترحة gTLDتقریر مشكالت حول الغرض من جمع وتأمین بیانات تسجیل 

كجزء من عملیة وضع سیاسة  gTLDلتحسین مستوى الدقة والوصول إلى بیانات تسجیل 

GNSO 32؛التي بدأھا مجلس اإلدارة 

 

ترى الخطة اإلجرائیة المقدمة من مجلس اإلدارة إمكانیة إجراء عملیة وضع السیاسیة بشأن مشكلة الترجمة والنقل 

الحرفي لمعلومات جھات االتصال على النحو التالي: یوجھ مجلس اإلدارة المدیر التنفیذي إلى طلب ما یلي من 

ر المتطلبات المناسبة لبیانات تسجیل اسم المجال ) إسناد مھمة إلى إحدى مجموعات العمل بتقری1فریق العمل: 

) تقدیم 2، وGNSOالدولي، مع تقییم أیة توصیات ذات صلة من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار أو مجلس 

نموذج بیانات یحتوي على (أیة) متطلبات للترجمة أو النقل الحرفي لبیانات التسجیل، مع األخذ في االعتبار نتائج 

حول الترجمة/النقل الحرفي، وبروتوكول االستبدال القیاسي قید  GNSOتقوم بھا منظمة  PDPیة أیة عمل

 .IETF) من WEIRDSالتطویر في مجموعة العمل على بیانات تسجیل اإلنترنت الممتد المستند إلى الویب (

 

من  gTLDاول خدمات دلیل كما تعھد الخطة اإلجرائیة إلى المدیر التنفیذي بإنشاء مجموعة عمل من الخبراء تتن

واإلخبار عن المفاوضات التعاقدیة، حسب االقتضاء. ومن  GNSOأجل: إنشاء مادة إلرساء عمل سیاسة مجلس 

یوًما وسوف تشتمل بشكل نموذجي على نموذج محاكاة  90المتوقع وصول نتیجة مجموعة العمل في غضون 

إلیھا مجموعة العمل األساس إلعداد تقریر مشكالت  . وتمثل النتیجة التي توصلتgTLDإلدارة بیانات تسجیل 

والتي من المتوقع أن یؤدي إلى  GNSOلیرافق أعمال السیاسة التي بدأھا مجلس اإلدارة وأسرعت بھا منظمة 

 gTLDسیاسة إجماع مفادھا التعامل في أضیق الحدود مع الغرض من جمع والحفاظ على وتوفیر بیانات تسجیل 

التنفیذي  ICANN، أعلن مدیر 2013دیسمبر  13والمشكالت ذات الصلة بالدقة وحمایة البیانات والوصول. في 

تحدید أعضاء مجموعة عمل  ICANN، أعلنت منظمة 2013فبرایر  14عن تشكیل مجموعة عمل الخبراء. في 

 33الخبراء بخدمات دلیل نطاقات المستوى األعلى العامة.

                                                 
على:  WHOISل مع توصیات تقریر فریق مراجعة سیاسة اطلع على الخطة اإلجرائیة للتعام 32

en.pdf-08nov12-1-materials-http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing. 
ق عمل الخبراء: ع على المعلومات الكاملة، بما في ذلك العضویة والتقریر األولي وتقریر الحالة والتقریر النھائي، یرجى مراجعة الصفحة الرئیسیة لفریلالطال 33

https://community.icann.org/x/VQZlAg . 

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing%E2%80%90materials%E2%80%901-08nov12-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing%E2%80%90materials%E2%80%901-08nov12-en.pdf
https://community.icann.org/x/VQZlAg
https://community.icann.org/x/VQZlAg
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 المیثاق -الملحق أ  .8
 

 للترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال PDPمجموعة عمل  اسم مجموعة العمل:

 تعریف مجموعة العمل القسم األول:

 )GNSOمجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة ( منظمة (منظمات) التأجیر:
 2013نوفمبر  20 تاریخ الموافقة على المیثاق:
 الحًقاُیحدد  اسم رئیس مجموعة العمل:
اسم (أسماء) جھة (جھات) 

 االتصال المعینة:
 شینج شیاو

 

https://community.icann.org/display/tatcipdp/Translation+and+Transliteratio رابط ساحة عمل مجموعة العمل:
n+of+Contact+Information+PDP+Home 

قوائم عناوین البرید اإللكتروني 
 ُیحدد الحًقا لمجموعة العمل:

 :GNSOقرارات مجلس 
للترجمة والنقل الحرفي  PDPاقتراح للموافقة على میثاق مجموعة عمل  العنوان:

 لمعلومات جھات االتصال
  .http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201311 رقم المرجع والرابط:

 روابط وثائق مھمة: 

تقریر المشكالت النھائي عن ترجمة معلومات جھات االتصال أو نقلھا الحرفي  •
)-final-contact-http://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration

en.pdf-21mar13.(  
التقریر النھائي لمجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة  •

)-07may12-wg-ird-report-ues/ird/finalhttp://gnso.icann.org/en/iss
en.pdf(. 
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 المھمة، الغرض والمسلمات القسم الثاني:

 المھمة والنطاق:

 معلومات أساسیة

 بتقدیم تقریر مشكالت ینظر في المشكالت الثالث التي حددھا فریق عمل بیانات التسجیل المدّولة: GNSO، طالب مجلس 2012أكتوبر  17في 

 ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابتھا بحروف لغة واحدة مشتركة.ھل من المرغوب  •

من الذي یقرر الجھة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات االتصال بحروف  •
) IRD-WGعبیر عنھا من خالل مجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة (لغة واحدة مشتركة. ویرتبط ھذا السؤال بالمخاوف التي تم الت

على سبیل المثال، إذا قررت عملیة  في تقریرھا بأن ھناك تكالیف مرتبطة بتوفیر الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال.
التصال، فسوف تلقي ھذه السیاسة بأعباء ) أن أمین السجل یجب علیھ إجراء ترجمة أو نقل حرفي لمعلومات اPDPتطویر السیاسة (

  التكلفة على أمین السجل.

 البدء باستخدام عملیة وضع السیاسة لعالج ھذه المسائل.سواًء  •

مارس واعتمد المجلس  21بتاریخ  GNSOبشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال إلى مجلس  تقریر المشكالت النھائيُقدِّم 
 . 2013یونیو  13مبادرة عملیة وضع السیاسة بشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال بتاریخ 

 المھمة والغرض

فیما یخص الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات  GNSOتوصیة سیاسة إلى مجلس  كانت المھمة الموكلة إلى مجموعة العمل متمثلة في تقدیم
االتصال. وستنظر مجموعة عمل خبراء مستقلة في التوصیات والمنوطة بتحدید متطلبات بیانات تسجیل اسم النطاق المدّول ونموذج البیانات 

أن ھذه المسألة، ینبغي على مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة، كحد كجزء من مناقشاتھا بش ).WHOISلخدمات دلیل بیانات التسجیل (مثل 
 أدنى، النظر في المسائل التالیة كما ھو مفصل في تقریر اإلصدار النھائي:

 ھل من المرغوب ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة أم نقلھا حرفًیا إلى نص واحد مشترك؟ •

أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات االتصال بحروف من الذي یقرر الجھة التي تتحمل  •
) IRD-WGلغة واحدة مشتركة. ویرتبط ھذا السؤال بالمخاوف التي تم التعبیر عنھا من خالل مجموعة عمل بیانات التسجیل الدولیة (

على سبیل المثال، إذا قررت عملیة  قل الحرفي لمعلومات جھات االتصال.في تقریرھا بأن ھناك تكالیف مرتبطة بتوفیر الترجمة والن
) أن أمین السجل یجب علیھ إجراء ترجمة أو نقل حرفي لمعلومات االتصال، فسوف تلقي ھذه السیاسة بأعباء PDPتطویر السیاسة (

  التكلفة على أمین السجل.

ارة إلى ترمیز الطلبات النصیة والمحتوى المعاد من خالل خدمات بیانات تسجیل اسم النطاق فیما یتعلق بالمسألة األولى الواردة أعاله، ینبغي اإلش
). وھذا عبارة عن مخطط لتشفیر الحروف یستند ASCII) تاریخًیا باستخدام نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل المعلومات (WHOIS(مثل 

كحرف حصري محدد لترمیز الطلبات النصیة  WHOIS US-ASCIIدد بروتوكول في حین ال یح في األساس إلى الھجائیة اإلنجلیزیة.
لإلشارة إلى دعم  WHOISوالمحتوى النصي، یتمثل الوضع الحالي في عدم وجود معاییر أو معاھدات تتعلق بجمیع خطط تنفیذ بروتوكول 

 .US-ASCIIمجموعات األحرف بخالف 

وھي المعلومات التي تمكن أي  االتصال" مجموعة فرعیة من بیانات تسجیل أسماء النطاقات.وفي سیاق ھذه المشكالت، تعتبر "معلومات جھات 
وھي تحتوي على االسم،  ) من االتصال بمالك تسجیل اسم النطاق.WHOISشخص یستخدم خدمة دلیل بیانات تسجیل أسماء النطاقات (مثل 
ویمكن الوصول إلى بیانات تسجیل  ل الفني، باإلضافة إلى جھة االتصال اإلداریة.والمنظمة، والعنوان البریدي لمالك االسم المسجل، وجھة االتصا

). وتنص اتفاقیة اعتماد أمین السجل WHOISأسماء النطاقات من خالل الجمھور عن طریق خدمة دلیل (والمعروفة كذلك بخدمة 
)RAA 3.3.1 ومن خالل الخدمات المستندة إلى  43) على عناصر البیانات التي یجب توفیرھا من خالل أمناء السجالت (من خالل المنفذ

 الویب) رًدا على أي استعالم، لكنھا ال تشترط الترجمة أو النقل الحرفي لھذه المعلومات الخاصة بجھات االتصال. 

الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال، قد تكون المعلومات األساسیة اإلضافیة التالیة  فیما یتعلق بالمسألتین الموضحتین أعاله بشأن
سواء كان من المرغوب بھ ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة مشتركة واحدة أو نقل معلومات جھات وفیما یتعلق بالمسألة األولى،  مفیدة.

أن، "[لـ] موازنة االحتیاجات والقدرات الخاصة بالمسجل المحلي مع  IRD-WGمجموعة ضحت االتصال حرفًیا إلى لغة مشتركة واحدة، أو
-DNRDالمشكالت األساسیة ھي ھل یجب دعم خدمة دلیل [بیانات تسجیل اسم النطاق حاجة المستخدم العالمي (المحتمل) لھذه البیانات، أحد 

DS[وعلى وجھ الخصوص، ناقش أعضاء مجموعة  صوص مختلفة."، للعروض المتعددة لنفس بیانات التسجیل في لغات أو نIRD-WG  ما إذا
كان من المرغوب اعتماد تقدیم "قائم في الوقت الحالي" لبیانات جھات االتصال، بما یتوافق مع دعم النصوص المحلیة لراحة المستخدمین 

  توفیر بیانات جھات االتصال في نص مشترك. باللفظ "یجب أن یكون حاضًرا" أنھ یجب IRD-WGوتقصد مجموعة العمل  المحلیین.

أن بیانات جھات االتصال الدولیة یمكن ترجمتھا أو إجراء نقل حرفي لھا إلى تمثیل "یجب  IRD-WGوعلى وجھ العموم، فقد أدركت مجموعة 
ھي عملیة تحویل المعنى لبعض مقاطع النصوص إلى لغة واحدة، بحیث  الترجمةأن یكون حاضًرا". وكما أوضحنا سابقا، في ھذا السیاق، فإن 

فھو عملیة تمثیل الحروف في أبجدیة ما أو نظام لمقاطع الصوت في الكتابة عن طریق  النقل الحرفيیمكن التعبیر بما یقابلھا في لغة أخرى. أما 
الحالة الراھنة لبیانات تسجیل أسماء النطاقات، أوضحت مجموعة  واستناًدا إلى ھذا التعریف، وبما یتفق مع الحروف في أبجدیة تحویل."
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IRD-WG  أنھ إذا كانت النقل الحرفي مرغوبة، فالنص "واجب التوافر" یجب أن یكون النص الالتیني. وفي حالة الرغبة في الترجمة، فإن اللغة
 "واجبة التوافر" یجب أن تكون اللغة اإلنجلیزیة. 

أن العدید من نظم ترجمة اللغات غیر دقیقة وال یمكن تطبیقھا بشكل متكرر من أجل الترجمة من لغة إلى  IRD-WGوقد أوضحت مجموعة 
 أنھ من المحتمل أن تكون ھناك مشكالت في كل من االتساق والدقة، مثل:  IRD-WGأخرى. وبذلك، فقد أوضحت مجموعة 

 تخدام نفس النص.قد تتفاوت الترجمة/النقل الحرفي بشكل كبیر عبر اللغات عند اس •

 فقد یترجم شخصان بشكل مختلف حتى داخل لغة واحدة وقد یترجم نفس الشخص بشكل مختلف في أوقات مختلفة لنفس اللغة. •

كیف یمكن لمسجل التحقق في األساس  كیف یتسنى ألمین سجل تقریر أي عملیات التھجي الخاصة یمكن استخدامھا لمسجل بعینھ؟ •
لحرفي، حتى وإن تم تقدیم تلك البیانات عن طریق أمین السجل أو منظمة خارجیة ال تقوم بعملیة من صحة الترجمة أو النقل ا
 الترجمة أو النقل الحرفي؟ 

أنھ ألي نص محدد، قد تكون ھناك العدید من األنظمة لنقل الحرفي إلى النصوص الالتینیة.  IRD-WGوعالوة على ذلك، أوضحت مجموعة 
ن العدید من أنظمة النقل الحرفي لیست فقط مختلفة تماًما عن بعضھا البعض، لكن غالبیة األنظمة تستخدم حروف التینیة وبالنسبة للغة الصینیة، فإ

 خاصة لعرض المقاطع الصوتیة المختلفة تماًما عن أشھر أزواج أحرف المقاطع الصوتیة في اللغات األوروبیة. 

النقل الحرفي الحتیاجات المستخدمین لبیانات جھات االتصال. على سبیل المثال، من غیر وباإلضافة إلى ذلك، من غیر الواضح نفع الترجمة أو 
الواضح ترجمة ما إذا كان ترجمة اسم المسجل والمدینة سیكون مفیًدا أم ال. ھل سیتعین على أي شخص ترجمة "لوس أنجلوس" إلى "مدینة 

تتعرف عملیة وضع السیاسة على ما إذا كانت مثل ھذه التراجم ستعمل على تسھیل  ویجب أن المالئكة" وترجمة "بكین" إلى "العاصمة الشمالیة"؟
 أو إعاقة إمكانیة االتصال بالمسجلین أم ال.

 المسائل التالیة: ینبغي أیًضا لمجموعة العمل أن تضع في اعتبارھا مناقشة وفي النھایة، كجزء من مناقشتھا للمسألة األولى، 
المجتمع من الترجمة و/أو النقل الحرفي لبیانات االتصال، وخاصة في ضوء التكالیف التي قد تكون متصلة ما المزایا التي ستفید  •

 بالترجمة و/أو النقل الحرفي؟
 ؟gTLDھل ینبغي أن تكون الترجمة و/أو الترجمة النصیة لبیانات االتصال إلزامیة لجمیع نطاقات  •
لبیانات االتصال إلزامیة لجمیع المشتركین أم فقط للمقیمین في دول معینة و/أو ھل ینبغي أن تكون الترجمة و/أو الترجمة النصیة  •

 ؟ASCIIیستخدمون نصوص غیر 
كما ھو محدد بموجب اتفاقیة اعتماد  WHOISماذا سیكون تأثیر الترجمة/النقل الحرفي لبیانات االتصال على التحقق من صحة  •

 ؟2013الُمسجل لعام 
 دیدة بشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال؟متى ینبغي تطبیق أیة سیاسة ج •

الحرفي،  للمساعدة على تحدید ما إذا كانت الترجمة و/أو النقل الحرفي إلزامیة، ولمساعدة مجموعة العمل على النظر في نفقات الترجمة و/أو النقل
ترتبط القضیة  .ASCIIة ممكنة فیما یتعلق بدول ونصوص غیر قد ترغب مجموعة العمل في وضع مصفوفة لبلورة النظام والنفقات في كل حال

المتمثلة في من الذي یقرر الجھة التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة واحدة مشتركة، أو كتابة معلومات االتصال -الثانیة 
الدولیة في تقریرھا بشأن التكالیف ذات الصلة بتوفیر ترجمة  بالمخاوف التي أوردتھا مجموعة عمل بیانات التسجیل -بحروف لغة واحدة مشتركة

أن أمین السجل یجب علیھ إجراء ترجمة أو نقل حرفي  PDPعلى سبیل المثال، إذا قررت عملیة  معلومات االتصال والنقل الحرفي لھا.
في عدة بدائل لتناول مسألة  IRD-WGت مجموعة وقد نظر لمعلومات جھات االتصال، فسوف تلقي ھذه السیاسة بأعباء تكلفة على أمین السجل.

  الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال على النحو التالي:

 یقدم المسجل معلومات مترجمة باإلضافة إلى معلومات مترجمة أو منقولة حرفًیا.  •

ات جھات االتصال الدولیة بالنیابة عن یقدم المسجل فقط معلومات مترجمة، ویقوم أمین السجل بترجمة ونقل حرفي لكافة معلوم •
 المسجل.

یقوم المسجل فقط بتقدیم معلومات مترجمة، ویقوم أمناء السجالت بتوفیر نقطة اتصال في خدمة توفر الترجمة والترجمة الفوریة  •
 عند الطلب نظیر رسوم یسددھا الطالب.

 یقدم المسجل معلومات مترجمة ویقدم السجل الترجمة والنقل الحرفي. •

 یقوم المستخدمون النھائیون بترجمة بیانات التسجیل وعمل نقل حرفي لمعلومات جھات االتصال. •

 ال یقتصر دور مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة على نظر البدائل الموضحة أعاله، ولكن یجري تشجیعھا على نظر جمیع البدائل الممكنة.
وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن  عند نظر البدائل. ICANNویمكن أن تتشاور مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة مع الفریق القانوني لمؤسسة 

وھذه تتضمن عملیات  .WHOISو IDNsتراجع مجموعة عمل عملیة وضع السیاسة عمل عملیات وضع السیاسة ومجموعات العمل المتعلقة 
ومجموعة عمل مسح  الكثیف Whoisو خدمات بیانات تسجیل بیانات نطاق المستوى األعلى العامالعمل التالیة: وضع السیاسة ومجموعات 

WHOIS  ومجموعةWG-IRD  ومشروع مشكالتTLDs  المتعلقة بمتغیراتDNI  وخدمة التطور الفني لـWHOIS  ومجموعة عمل
 .الخبراء الخاصة بخدمات دلیل نطاق المستوى األعلى العام
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زء من مداوالتھا بشأن َمن ینبغي أن یقرر َمن یتحمل تكلفة الترجمة و/أو النقل الحرفي، قد یرغب أعضاء مجموعة العمل في مناقشة َمن وكج
 یرون أنھ ینبغي أن یتحمل التكالیف، مع األخذ في االعتبار، حدود النطاق المحدد في التقریر األولي بشأن ھذه المسألة.

بأن العدید من المسجلین سیحتاجون للوصول إلى أسماء النطاقات بالنصوص واللغات المحلیة  IRD-WGأعضاء مجموعة وأثناء المداوالت، أقر 
ومن ثم، فقد قررت مجموعة عمل بیانات التسجیل المدولة أنھ من غیر المعقول  لھم وھو أحد األسباب الرئیسیة لتوسعة أسماء النطاقات الدولیة.

سیكون لھم القدرة على إدخال بیانات التسجیل بنصوص ولغات غیر النصوص واللغات المحلیة  -سواء تصادف أنھم  -افتراض أن كافة المسجلین 
 لھم. 

واللجان  ICAANبالنظر في أي معلومة ومشورة ُمقدمة من المنظمات األخرى الداعمة لـ PDPومن المتوقع أیًضا أن یقوم فریق عمل 
مجموعة العمل بشدة على الوصول إلى ھذه المجموعات للتعاون خالل مرحلة مبكرة من مناقشاتھا،  االستشاریة حول ھذا الموضوع. وتشجع

 لضمان أن یتم النظر في اھتماماتھم وأوضاعھم في الوقت المناسب.

یل نطاق المستوى وفي النھایة، تتوقع مجموعة العمل مراجعة/فحص التوصیات ذات الصلة التي قد تنشأ عن مجموعة عمل الخبراء بشأن خدمة دل
 األعلى العام في حالة/عندما تتاح وتحدد إمكانیة الربط بالمسائل المطروحة. 

 األھداف والغایات:
، في GNSOكحد أدنى، على تقریر أولي وتقریر نھائي بشأن الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال لتسلیمھا إلى مجلس  ،للحصول

 .GNSOودلیل وضع السیاسة لمجلس  ICAANأعقاب العملیات الوارد وصفھا في الملحق أ للوائح 
 النتائج واألطر الزمنیة:

. وفق توجیھات مجموعة PDPالداخلیة، ودلیل  ICANNتحترم مجموعة العمل األطر الزمنیة والنتائج وفق ما ھو مبین في الملحق أ من لوائح 
كما ھو مبین في الملحق أ  PDP، تضع مجموعة العمل خطة عمل تبین الخطوات الالزمة والوقت المتوقع لتحقیق إنجازات GNSOالعمل لدى 

 .GNSOوتقدیم ذلك إلى مجلس  PDPودلیل  ICANNمن اللوائح الداخلیة لدى 
 التشكیل، التوظیف والمنظمة القسم الثالث:

 معاییر العضویة:
العمل القادمة أمام جمیع األطراف المعنیین. حیث ُیشَجع األفراد المتمرسین في مجال الترجمة والترجمة النصیة للغات تتاح المشاركة في مجموعة 

من المتوقع أن یقوم األعضاء الجدد الذین انضموا بعد  والنصوص على االنضمام، فضًال عن األفراد المتمرسین في مجال أسماء النطاقات المدّولة.
  اء معینة من العمل بمراجعة الوثائق السابقة ومحاضر االجتماع.االنتھاء من أجز

 تشكیل المجموعات، والتبعیات، والحل:
تعمیم "الدعوة للمتطوعین" على أوسع نطاق ممكن  GNSO. ینبغي على GNSO PDPستكون مجموعة العمل ھذه قیاسیة مع مجموعة عمل 
 عمل، وتشمل: لضمان تمثیل واسع النطاق والمشاركة في مجموعة ال

وغیرھا من صفحات الویب  GNSOذات الصلة على الویب بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ICANNنشر إعالن على مواقع  -
 الخاصة بمنظمات الدعم اللجان االستشاریة األخرى 

 الداعمة واللجان االستشاریة  ICANN، الدوائر االنتخابیة وغیرھا من منظمات GNSOتوزیع اإلعالن لمجموعة أصحاب المصالح  -
 دور ووظیفة ومھام مجموعة العمل:

الداعمین لمجموعة العمل بالدعم الكامل لعمل مجموعة العمل وفق ما ھو مطلوب من قبل الرئیس بما في ذلك دعم  ICANNسیقوم موظفو 
 االجتماعات، صیاغة الوثائق، والتحریر والتوزیع والمساھمات الفنیة األخرى عندما ترى ذلك مناسًبا. 

 تعیینات الموظفین لمجموعة العمل: 

 GNSOسكرتاریة  •

 (جولي ھیدلند والرس ھوفمان) ICANNعضوان بفریق عمل سیاسة  •

 من المبادئ التوجیھیة لمجموعة العمل.  2.2تسري أدوار ومھام ووظائف مجموعة العمل القیاسیة وفًقا لما ھو محدد في القسم 

 ):SOIالبیانات التوجیھیة لبیانات الفائدة (
 .GNSOمن إجراءات تشغیل  5وفًقا للقسم  SOIیطلب من كل عضو من مجموعة العمل تقدیم بیانات فائدة 

 قواعد المشاركة القسم الرابع:

 أسالیب اتخاذ القرار:
 یكون الرئیس مسئوال عن تحدید كل موقف مثل تعیین إحدى الحاالت اآلتیة:

كما یشار إلى  حیث ال یتحدث أحد في المجموعة ضد التوصیة الواردة في القراءات الماضیة. - اإلجماع أو التوافق الكامل في اآلراء •
 التوافق باإلجماع.ذلك في بعض األحیان بلفظ 

المكانة التي تختلف علیھا األقلیة الصغیرة ویوافق علیھا األغلبیة. [مالحظة: بالنسبة ألولئك الذین لم یعتادوا على استخدام  - اإلجماع •
ICANN فقد تضطر إلى ربط تعریف "اإلجماع" بالتعریفات األخرى والمصطلحات الفنیة األخرى مثل اإلجماع التام أو شبھ ،
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نشأت مجموعة العمل، جمیع التقاریر، خاصة التقاریر النھائیة،  GNSO PDPاإلجماع. یجب مالحظة أنھ، مع ذلك، أنھ في حالة 
 ا قد یترتب علیھ آثار قانونیة.]یجب تحدیدھا بمصطلح "التوافق" حیث أن ھذ

 وھو موقف في حین أن معظم مؤیدي التوصیات، ھناك عدد كبیر من أولئك الذین ال یدعمون ذلك. - دعم قوي لكنھ معارضة مھمة •
وھو موقف حیث ال یكون ھناك دعما غیر قوي ألي موقف معین، ولكن مع وجود  -) عدم اإلجماع(ویشار إلیھ أیًضا باسم  االختالف •

أحیانا یرجع ذلك إلى خالفات ال یمكن حلھا في الرأي، وأحیانا یرجع إلى حقیقة أن ال أحد لدیھ وجھة نظر  العدید من النقاط المختلفة.
 قویة بشكل خاص أو مقنعة، ولكن أعضاء الفریق یوافقون على أن األمر یستحق إدراج ھذه المسألة في التقریر على الرغم من ذلك.

 ،توافقیمكن أن یحدث ھذا استجابة إلى  تشیر إلى اقتراح حیث أن عدًدا صغیًرا من الناس یؤیدون ھذه التوصیة. - رأي األقلیات •
أو یمكن أن یحدث في الحاالت التي ال یوجد بھا دعم وال معارضة لالقتراح  ؛بدون إجماعو ،والتأیید القوي ولكن مع معارضة كبیرة

 الذي یقدمھ عدد قلیل من األفراد.
 

بذل جھد لتوثیق االختالف في وجھات النظر وتقدیم أي توصیات  ،بدون إجماعو ،والدعم القوي مع المعارضة الكبیرة ،توافق اآلراءي حاالت ف
 ،فاالختالفي جمیع حاالت  یعتمد عادة على نص المقدمة من مقدم (مقدمي) االقتراح. رأي األقلیةوثائق توصیة  التي ربما قد تحققت. لرأي األٌقلیة

 ینبغي على رئیس مجموعة العمل التشجیع على تقدیم وجھة (وجھات) نظر األقلیة.
 

 الطریقة الموصى بھا الكتشاف مستوى التوافق في اآلراء بشأن التوصیات ینبغي أن یكون على النحو التالي:
، وفھمھا ومناقشتھا، یقدم الرئیس بعد أن ناقشت المجموعة المشكلة بصورة كافیة للتعرف على جمیع المشكالت التي تمت إثارتھا .1

 أو مساعدي الرئیس تقییم التخصیص مع نشره للمجموعة للمراجعة.
 بعد أن ناقشت المجموعة تقییم تعیین الرئیس، یجب على الرئیس أو مساعد الرئیس إعادة التقییم ونشر تقییم محدث. .2
 تقییم مقبول من المجموعة.) یجب أن یستمرا حتى یقوم الرئیس ومساعد الرئیس ب2) و(1الخطوات ( .3
 في حاالت نادرة، قد یقرر الرئیس أن استخدام استطالعات الرأي أمر معقول. قد تكون بعض األسباب لذلك ھي: .4

o .یجب اتخاذ القرار في خالل اإلطار الزمني الذي ال یسمح للعملیة الطبیعیة من التكرار واالستقرار على تنفیذ تسویة 
o من التكرارات أنھ من المستحیل الوصول إلى تسویة. سوف یحدث ذلك غالًبا عند محاولة  أصبح من الواضح بعد العدید

 .االختالفو الدعم القوي مع معارضة كبیرةأو بین  الدعم القوي مع معارضة قویةو اإلجماعالتمییز بین 
 

استطالعات الرأي ھي أن، في الحاالت التي المسؤولیة من استخدام  یجب توخي الحذر في استخدام استطالعات الرأي حتى ال تصبح أصوات.
 غالًبا ما یكون ھناك خالفات حول معاني أسئلة االستطالع أو نتائجھ. ،معارضة قویةأو  اختالفیوجد بھا 

 
 كامل.بناًء على احتیاجات مجموعة العمل، یجوز للرئیس توجیھ مشاركي مجموعة العمل بعدم ربط اسمھم مباشرة بأي إجماع تام أو توافق/رأي 

ومع ذلك، في جمیع الحاالت األخرى وفي ھذه الحاالت حیث یمثل أحد أعضاء المجموعة وجھة نظر األقلیة، یجب أن یربط اسمھم بصراحة، 
 خاصة في تلك الحاالت التي توضع فیھا صنادیق االقتراع.

 
مكاًنا في القائمة البریدیة لضمان أن أعضاء مجموعة یجب أن تنطوي دعوات االتفاق على كامل مجموعة العمل، ولھذا السبب، یجب أن تتخذ 

إنھ دور الرئیس لتحدید أي مستوى من اإلجماع تم الوصول إلیھ وإعالن ھذا التعیین  ة التامة في عملیة إجماع اآلراء.العمل لدیھم الفرصة للمشارك
ومع  تعیین الرئیس كجزء من مناقشة مجموعة العمل.لمجموعة العمل. یجب أن یكون عضو (أعضاء) مجموعة العمل قادرین على الطعن على 

 ذلك، إذا استمر الخالف،قد یستخدم أعضاء مجموعة العمل العملیة المبینة أدناه للطعن في التعیین.
 

وجود دعوة  أدناه) على تحدید الموقف الذي قام بھ الرئیس، أو في حالة 1إذا لم یوافق العدید من المشاركین في فریق العمل (انظر المالحظة 
 آلراء أخرى یمكنھم اتباع مثل ھذه الخطوات بالترتیب التالي:

 إرسال برید إلكتروني إلى الرئیس ونسخ شرح فریق العمل لسبب االعتقاد بخطأ القرار. .1
وم وھنا ینبغي أن یق .COإذا استمر اختالف الرئیس مع المشتكین، یقدم الرئیس التماًسا إلى جھة (جھات) االتصال الخاصة بـ .2

الرئیس بشرح الحجة التي استند إلیھا في رده على المشتكین في التقدیم لجھات االتصال. إذا كانت جھة (جھات) االتصاالت 
یجب أن تشرح جھة (جھات) االتصاالت الحجة التي  تدعم موقف الرئیس، فتقدم جھة (جھات) االتصال ردھا على المشتكین.

في  .COمع المشتكین، تقدم جھة االتصال التماًسا إلى  COف جھة االتصال الخاصة بـإذا استمر اختال استند إلیھا عند الرد.
أو ممثلھ  COحالة عدم موافقة المدعین على دعم التنسیق لقرار الرئیس، فیجوز للمدعین تقدیم استئناف لدى الرئیس جھة 

 أن توصي باتخاذ إجراءات عالجیة للرئیس.  COموقف المشتكین، یجب على  COإذا دعمت  المعین.
ینبغي أن  بإرفاق بیان االلتماس لمجموعة العمل و/ أو تقریر مجلس اإلدارة. COفي حالة وجود أي استئناف، سوف یقوم  .3

یتضمن البیان جمیع خطوات التوثیق الخاصة بكافة الخطوات المتخذة في عملیة تقدیم االلتماس ویجب أن یتضمن بیان 
 أدناه). 2(انظر المالحظة  COس من المجل

 
یمكن ألعضاء مجموعة العمل رفع دعوى إلعادة النظر، ومع ذلك، سوف یتطلب االستئناف الرسمي أن ینشر أعضاء فرادى كمیة  :1مالحظة 

و مجموعة العمل بإعادة النظر، مالئمة من الدعم قبل عملیة االستئناف الرسمي التي یمكن االستناد إلیھا. في ھذه الحاالت، التي یطالب فیھا عض
سوف یسدي العضو المشورة للرئیس و/ أو جھة االتصال فیما یتعلق بمشكلتھم وسوف یعمل الرئیس و/ أو جھة االتصال مع األعضاء المعارضین 

 للتحقیق في القضیة وتحدید ما إذا كان ھناك دعم كاف إلعادة النظر لبدء عملیة استئناف أولیة رسمیة.
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 آلیات تسویة نزاعات أخرى متاحة یمكن النظر فیھا في حال عدم رضا األطراف بنتائج ھذه العملیة. ICANNیجب مالحظة أن لدى  :2مالحظة 
 

 تقاریر الحالة:
 ، مع األخذ بعین االعتبار توصیات مجلس االتصال لھذه المجموعة.GNSOوفق ما طلبھ مجلس 

 عملیات حل وتصعید المشكلة/القضیة:
، ICANNوفق ما ھو موثق في القسم (و) من إطار عمل ومبادئ المسائلة والشفافیة لدي  المعاییر المتوقعة للسلوكمجموعة العمل بـتلتزم 
 . 2008 ینایر

 
أن ھذه المعاییر سوف یساء استخدامھا، یجب على الطرف المتضرر تقدیم التماس أوال للرئیس وجھة االتصال و، إذا شعر أعضاء مجموعة العمل 

من المھم التأكید على أن الخالف المعرب عنھ لیس، بنفسھ،  في حالة الحل غیر المرضي، لرئیس المنظمة المستأجرة أو الممثلین المحددین لھا.
یؤخذ بعین االعتبار أیًضا كنتیجة لالختالفات الثقافیة والعوائق اللغویة، قد تبدو البیانات أنھا ال تحترم أو غیر  یجب أن سبًبا للسلوك التعسفي.

ومع ذلك، من المتوقع أن یقوم أعضاء مجموعة العمل بتقدیم كافة الجھود الحترام  مالئمة للبعض ولیست بالضرورة مقصودة على ھذا النحو.
 المـوقعة كما ھو مشار إلیھ أعاله. ICANNیر سلوك المبادئ الواردة في معای

 
وستتم مراجعة مثل ھذا  یخول الرئیس بالتشاور مع جھة (جھات) اتصال المنظمة، بتقیید المشاركة الخاصة بأي شخص یقوم بتعطیل فریق العمل.

شخصیة سریة، ثم علنیة بعد ذلك قبل أن یتم حدوث وبشكل عام سیتم تحذیر المشاركین في أول األمر بصورة  التقیید من قبل منظمة االستئجار.
 مثل ھذا التقیید. ویمكن التجاوز عن ھذا المطلب في ظروف الضرورة القصوى.

 
ة أي عضو في مجموعة العمل یعتقد أن مساھماتھ/ مساھماتھا سوف یتم تجاھلھا بشكل منظم أو بأسعار مخفضة أو یرید أن یستأنف قراًرا لمجموع

في حالة عدم حل المسألة بصورة مرضیة، یجب على عضو مجموعة  ب علیھ أوال مناقشة الظروف مع رئیس مجموعة العمل.یج COالعمل أو 
 العمل أن یطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع الرئیس مع المنظمة المستأجرة أو ممثلھ المعني. 

 
اًصا ال یؤدون أدوارھم وفًقا للمعاییر المنصوص علیھا في ھذا المیثاق، باإلضافة إلى ذلك، إذا كان أي عضو من مجموعة العمل یرى أن أشخ

 یجوز التذرع بنفس عملیة االلتماس.
 اإلغالق والتقییم الذاتي لمجموعة العمل:

 .GNSOسوف تغلق مجموعة العمل عند استالم التقریر النھائي، ما لم تسند لھا مھام إضافیة للمتابعة بواسطة مجلس 

 تاریخ تسجیل المیثاق الخامس:القسم 
 الوصف التاریخ اإلصدار
  للنظر فیھا GNSOإلى مجلس  DT ٌیقدم اإلصدار النھائي من قبل 2013سبتمبر  19 1.0

جھة االتصال بطاقم 
البرید  جولي ھیدلوند العمل:

 staff@icann.org-Policy اإللكتروني:
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 أداة مراجعة التعلیقات  -الملحق ب 
 للترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال PDPمجموعة عمل 

 
 16dec14-initial-contact-transliteration-http://forum.icann.org/lists/comments/للحصول على نبذة كاملة لجمیع التوصیات التي تمت مراجعتھا، یرجى زیارة الرابط التالي 

 
 التعلیق #

 
 رد مجموعة العمل َمن/أین

 ھل توافق على الرد؟
ض معین خارج البرنامج الخفي یمكن أن توصى مجموعة العمل بأنھ ال یستحسن اإللزام بتحویل معلومات جھات االتصال. ویكون ألي أطراف تطلب النقل الحریة في إجرائھ لغر: 1التوصیة األولیة رقم 
 لترحیل اسم النطاق.

األنظمة التي تدعم بیان مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل. باإلضافة إلى ذلك،   .1
یقترحون بضرورة عدم وجود متطلبات للترجمة أو النقل الحرفي لمعلومات جھات 

یقع العبء الخاص بالوصول إلى معلومات جھات االتصال االتصال لنص مشترك واحد. 
 أي طالب البیانات. -لبیانات وفھمھا على عاتق المستفید من مثل ھذه ا

یلزم التحقق من اللغة والتأكید على أن مسؤولیتنا تشمل المشكالت  األنظمة الرئیسیة
أي شيء آخر  -الخاصة بما إذا كانت بیانات التسجیل یلزم تحویلھا أم ال 

 یتجاوز صالحیات المیثاق.
 كلمة "االكتساب" أفضل من "االستحواذ".

 ال یلزم اتخاذ أي إجراء، نوقشت ھذه المسألة بالفعل في التقریر األولّي. مایكل نیلون الترجمة/النقل الحرفي إلى اللغة اإلنجلیزیة ھراء وعدائیة.دعم ھذه التوصیة.   .2
 دعم ھذه التوصیة بقوة.  .3

إلى لغة واحدة شائعة االستخدام أو  WHOISلن یدعم إدخال شرط إلزامي لتحویل بیانات 
أكثر ھدف التنوع اللغوي، ولكن یتناول التكالیف والتعقید والمخاطر التي تتخطى الفوائد 

 المرجوة.

مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء 
 34السجل

 ال یلزم اتخاذ أي إجراء، نوقشت ھذه المسألة بالفعل في التقریر األولّي.

ة ھذه التوصیة وتدعم التحویل اإللزامي بقوة و/أو النقل تعرض دائرة الملكیة الفكری  .4
 الحرفي لمعلومات المحتوى في كل نطاقات المستوى األعلى العام.

 ُیعد وجود بیانات التسجیل في عدد غیر محدود من النصوص أمًرا مزعًجا.

 في الحقیقة، ال ُیعد عدد النصوص غیر محدود، فھو محدود بعدد دائرة الملكیة الفكریة
 النصوص المستخدمة في التسجیالت.

 
دونا أوستن (خدمات سجل  بشدة 1تدعم مؤسسة خدمات السجل األسترالیة التوصیة رقم   .5

مؤسسة خدمات السجل 
 األسترالیة)

 ال حاجة إلى أي إجراء.

 معارضة ھذه التوصیة بقوة  .6
أمًرا ضرورًیا ُیعد التحویل اإللزامي إلى لغات یمكن الوصول إلیھا والبحث فیھا عالمًیا 

 للتنمیة المستدامة لشبكة اإلنترنت اآلمنة والموثوق بھا

في حالة/عندما تكون میزة القراءة اآللیة  -البیانات بصیغتھا األصلیة  دائرة األعمال
أكثر استمراًرا. یقتصر  أكثر سھولة ویمكن البحث من خاللھا على نحٍو

التحویل على بیانات التسجیل المقدمة من قبل المسجلین، لذا فإن دقة 
 التحقق من بیانات التسجیل أمر بالغ األھمیة، ولیس التحویل نفسھ.

                                                 
 لمصلحة ألمناء السجل جمیع التعلیقات المقدمة من قبل أي مجموعةتدعم مجموعة أصحاب ا 34
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 التعلیق #
 

 رد مجموعة العمل َمن/أین
 ھل توافق على الرد؟

ُتعد حجة معارضة التوصیة أمًرا ضرورًیا للتنمیة المستدامة لشبكة 
وعة فرعیة محددة من اإلنترنت اآلمنة والموثوق بھا فیما یتعلق بمجم

والذین  WHOISمستخدمي اإلنترنت الذین یستخدمون خدمات بحث 
ھم على درایة باللغة/النص من حیث بیانات المحتوى التي سیتم 

تحویلھا. ویتحمل مستخدمون وأطراف متعاقدة أخرى العبء بنسب 
 متفاوتة.

خالل فمن المھم أن نضع في اعتبارنا أن نطاق التحویل الذي ُیراعى 
 عملیة وضع السیاسة محدود بشأن بیانات التسجیل كما قدَّم المسجلون.

ینبغي المحافظة على إتاحة [معلومات جھات االتصال ال ینبغي أن یكون التحویل إلزامًیا،   .7
بنموذجین: نموذج إلزامي "قانوني" في اللغة األصلیة، ونموذج اختیاري "محول" بعد 

وینبغي أن یكون األخیر قریب من النموذج األصلي الذي یمكن إعرابھ وفھمھ  - التحویل
 واستخدامھ من قبل المجتمعات األخرى.

إذا كان ھناك نموذجین مختلفین فقد تكون ھناك مشكلة االختالفات بین  االستشاریة At-Largeلجنة 
 مجموعتین من البیانات.

ه أصحاب المصلحة وال ویجب أن یخضع التحویل إلى مقیاس عام یحدد
 ُیترك للمسجلین فقط من أجل تجنب االختالفات.

 ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة.
یجب أن یزود أمناء السجل المشتركین بخیار إدخال كال الصیغتین عند إنشاء إدخاالت   .8

 جدیدة أو تحریر إدخاالت موجودة
أن تكون بیانات جھات االتصال في اللغة/النص موثوقة وتم یمكن  االستشاریة At-Largeلجنة 

التحقق منھا (ربما التصدیق علیھا). وال ُیعد توفیر خیار لمجموعة 
 بیانات أخرى غیر موثوقة أمر مفید بالضرورة.

كأي شيء  -لنفترض أن التوصیات المضادة للتحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال   .9
 بشكل غیر مناسب على صغار الالعبین والمناطق المحرومة.آخر قد تمثل عبًئا 

dotShabaka (مشغل السجل) .ال حاجة إلى أي إجراء 

االتحاد الدولي لمحامّي الملكیة  عدم دعم ھذه التوصیة.  .10
 الفكریة

 

مجموعة أصحاب المصالح غیر  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة.  .11
 التجاریة

 

قادرة على استالم المدخالت في صورة معلومات اتصال بنص غیر  ICANN) تنص علیھا RDSیمكن لمجموعة العمل التوصیة بأن تكون أي قاعدة بیانات خدمات دلیل التسجیل (: 2التوصیة األولیة رقم 
 للسماح بالتحدید السھل إلدخاالت البیانات المختلفة الممثلة واللغة/النص المستخدم من قبل مالك االسم المسجل. ASCIIالتیني. وعلى الرغم من ذلك، یجب إلحاق جمیع حقوق البیانات لقاعدة البیانات الجدیدة في 

 ال حاجة إلى أي إجراء  األنظمة الرئیسیة ینبغي أن یكون وسم بیانات جھات االتصال لتحدید النص أو اللغة اختیارًیا.  .12
ینبغي أن یتمكن المشتركون من إدخال بیانات جھات االتصال بلغتھم الخاصة حیث یؤدي   .13

 الموَزعة. WHOISلقاعدة بیانات  تحسین الدقة الشاملةإجراء ذلك إلى 
مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء 

السجل/مجموعة أصحاب 
 المصلحة ألمناء السجل

 االتفاق مع ھذه النقطة
 

ما دام أن التحویل إلزامًیا فلیس ھناك اعتراض من ِقبل دائرة الملكیة الفكریة. إذ لم یكن   .14
إلزامًیا، فینبغي عرض معلومات جھات االتصال كنص قابل للتحدید ولیس التحویل 
 كصورة.

 توافق مجموعة العمل على القرار الثاني من ھذا البیان. دائرة الملكیة الفكریة
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 التعلیق #
 

 رد مجموعة العمل َمن/أین
 ھل توافق على الرد؟

دونا أوستن (خدمات سجل  بشدة. 2ت السجل األسترالیة التوصیة رقم تدعم مؤسسة خدما  .15
مؤسسة خدمات السجل 

 األسترالیة)

 ال حاجة إلى أي إجراء.

 ال حاجة إلى أي إجراء. دائرة األعمال تدعم دائرة األعمال ھذه التوصیة.  .16
 توافق مجموعة العمل وسیتم التأكید مجدًدا في التقریر النھائي. دائرة األعمال ینبغي أن تكون حقول البیانات في نص قابل للبحث ولیس صوًرا.  .17
التقاط وعرض وتخزین  ICANNیجب أن تتضمن جمیع قواعد بیانات وصیغ ووثائق   .18

 .وصیانة الصیغتین كلتاھما
ولكن من المحتمل أن یكون ذا صلة  -تعلیق واسع النطاق بدرجة كبیرة  االستشاریة At-Largeلجنة 

 .7تین تم اقتراحھما مؤخًرا. راجع االستجابة رقم بالصیغتین الل
 ال حاجة إلى أي إجراء. (مشغل السجل) dotShabaka (مشغل السجل) ھذه التوصیة. dotShabakaتدعم   .19
مجموعة أصحاب المصالح غیر  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة.  .20

 التجاریة
 ال حاجة إلى أي إجراء.

بأي قاعدة بیانات یتم تعدیل التوصیة على النحو التالي: قد توصي مجموعة العمل   .21
WHOIS في الوقت الحالي وفي المستقبلخاصة بخدمة دلیل تسجیل جدید ،  ... 

مجموعة أصحاب المصالح غیر 
 التجاریة

لیس  -التأكد من اعتقادنا بأن عملنا محدود بشأن بیانات التسجیل 
WHOIS توافق مجموعة العمل على ضرورة أال یعتمد  بالكامل. ولكن

 عملنا على نتائج مجموعة عمل الخبراء.
 یمكن لمجموعة العمل التوصیة بأن یدخل مالكو االسم المسجل بیانات االتصال باللغة أو النص المناسب للغة التي یعمل بھا أمین السجل.: 3التوصیة األولیة رقم 

ال یدعم النظام األساسي ھذه التوصیات األولیة حیث یعمل معظم أمناء السجل دولًیا. قد ال   .22
مناسبة لخدمة العمالء في أي مكان آخر.  في العملتكون اللغة التي یستخدمھا أمین السجل 

وقد تعیق ھذه التوصیة المنافسة بین أمناء السجالت وتعیق إمكانیة التحویل المجانیة 
إذا تغیرت عبارة "العمل بموجب" إلى "مدعومة من قبل" فقد تدعم األنظمة للنطاقات. و

 الرئیسیة ھذه التوصیة.
وینبغي أن یكون بمقدور المشتركین ملء بیانات التسجیل بلغتھم أو النص الخاص بھم، 

 .یدعم أمین السجل الراعي تقدیم مثل ھذا النصحیث 

عبارة "العمل بموجب" إلى "مدعومة من الموافقة على اقتراح تغییر  األنظمة الرئیسیة
 قبل".

 
 اإلجراء: ینبغي تغییر الصیاغة إلى "مدعومة من قبل".

 

إجراء التحویل المختلف تدعم دائرة الملكیة الفكریة ذلك إذا كان التحویل إلزامًیا. وینبغي   .23
 إذا كانت البیانات المقدمة مكتوبة بحروف سوى الالتینیة من لغة األمم المتحدة

الموافقة على ضرورة تقدیم اقتراح التحویل، إن وجد، فقط إذ لم تكن  
 البیانات المقدمة بحروف التینیة.

ونقترح  - ASCIIتدعم دائرة األعمال ھذه التوصیة التي توضح أن التحویل إلزامي لنظام   .24
 لتحدید اللغة المناسبة. استخدام لغة شروط خدمة أمین السجل

ئج دائرة األعمال. وسُتناَقش ھذه المسألة في تالحظ مجموعة العمل نتا 
 التقریر النھائي.

(مشغل السجل) بمزید من المناقشة المجتمعیة لفھم أفضل للعالقة  dotShabakaتوصي   .25
األخرى اللتین تتوافقا مع بعضھما  WHOISبین جھود عملیة وضع السیاسة وجھود 

 البعض.

dotShabaka (مشغل السجل)  سُیناقش ذلك في التقریر النھائي. ُیوصى  -العمل توافق مجموعة
 بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة.

مجموعة أصحاب المصالح غیر  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة   .26
 التجاریة
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 التعلیق #
 

 رد مجموعة العمل َمن/أین
 ھل توافق على الرد؟

)) وأن RAAالسجل أن حقول البیانات متسقة وأن بیانات االتصال المدخلة تم التحقق منھا (وفًقا التفاقیة اعتماد أمین السجل ( یمكن لمجموعة العمل التوصیة بأن یؤكد أمین السجل أو: 4التوصیة األولیة رقم 
 حقوق البیانات ملحقة بصورة صحیحة لتسھیل التحویل إن لزم.

حیث ال ُیتوقع معرفة أمناء السجالت وال  اختیارًیا على نحٍو صارمینبغي أن یكون ذلك   .27
 المشاركین وسم كل مجموعة بیانات محددة. 

متطلبات وسم حقول البیانات خارج النطاق فیما یتعلق بعملیة وضع  األنظمة الرئیسیة
ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع  السیاسة.
 السیاسة.

توصي مجموعة العمل ھذه التوصیة لإلطالع علیھا: "تقترح دائرة الملكیة الفكریة تعدیل   .28
بأن یؤكد أمین السجل أو السجل أن حقول البیانات متسقة، وأن بیانات معلومات جھات 

) وأن الحقوق RAAاالتصال المدخلة تم التحقق منھا (وفًقا التفاقیة اعتماد أمین السجل 
 ممیزة بصورة صحیحة لتسھیل التحویل اإللزامي".

توافق مجموعة العمل على ما إذا كان التحویل إلزامًیا أم ال، وینبغي  ملكیة الفكریةدائرة ال
وسم البیانات بطریقٍة ما، كي یتضح األمر مع النص المستخدم. قد 

 تحتوي البیانات على أكثر من لغة.
 ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة.

لزامي ولكنھا بخالف ذلك تدعم التوصیات التي یؤكد أمین تدعم دائرة األعمال التحول اإل  .29
السجل والسجل على اتساقھا، والبیانات التي جرى التحقق منھا وحقول البیانات الموسومة 

 بطریقة صحیحة لتسھیل التحویل.

 .28راجع الرد رقم  دائرة األعمال

أصحاب المصالح غیر مجموعة  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة   .30
 التجاریة

 ال حاجة إلى أي إجراء.

یة (باإلضافة إلى النص المحلي المقدم یمكن لمجموعة العمل التوصیة بأنھ في حالة رغبة أمناء السجل في إجراء تحویل معلومات جھات االتصال، یجب عرض ھذه البیانات كحقول إضاف: 5التوصیة األولیة رقم 
 بأقصى دقة. من قبل المسجل)، للسماح

 ال حاجة إلى أي إجراء. األنظمة الرئیسیة توافق األنظمة الرئیسیة على ھذه التوصیة   .31
على نحٍو مشابھ لنظام العنونة البریدیة، حیث یكون  WHOISینبغي معاملة بیانات   .32

تقع مسؤولیة ضمان إمكانیة الوصول إلى التحویل اختیارًیا على نحٍو صارم. وفي النھایة، 
 في حالة استخدام نص مختلف عن المستخَدم محلًیا. المستلم على عاتق المرسل

مجموعة أصحاب المصلحة ألمناء 
 السجل

 ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة.
تؤكد مجموعة العمل على المشترك/أمین السجل مسؤول عن إمكانیة 

 ة.االتصال بھ عن طریق تقدیم البیانات الصحیح
توصي مجموعة العمل تقترح دائرة الملكیة الفكریة تعدیل ھذه التوصیة لإلطالع علیھا:   .33

بضرورة عرض التحویل اإللزامي لمعلومات جھات االتصال الخاص بأمناء السجالت 
 كحقول إضافیة (باإلضافة إلى النص المحلي المقدم من قبل المسجل)، للسماح بأقصى دقة.

یوصى بضرورة توافر مجموعتین من الحقول ألي عملیة تحویل  دائرة الملكیة الفكریة
لدراستھا في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة. وفیما یتعلق 

 أعاله. 13بالدقة، راجع رقم 
 

تدعم التوصیة التي تفید ضرورة تدعم دائرة األعمال التحویل اإللزامي ولكن بخالف ذلك   .34
 إلضافیة.توافر البیانات المحولة في الحقول ا

 .33راجع الرد رقم  دائرة األعمال
 

مجموعة أصحاب المصالح غیر  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة.  .35
 التجاریة

 ال حاجة إلى أي إجراء.

 النطاق إلى أقصى قدر ممكن من اللغات.یمكن لمجموعة العمل التوصیة بترجمة أسماء الحقول في البرنامج الخفي لترحیل اسم : 6التوصیة األولیة رقم 
ال ُتبدي دائرة الملكیة الفكریة اعتراًضا على ھذه التوصیة، ومع ذلك تراجع تعلیقاتنا   .36

[مالحظة من فریق العمل: ُجمعت ھذه  1التمھیدیة والتعلیقات المتعلقة بالتوصیة رقم 
 أدناه].التعلیقات في ھذه الوثیقة وفًقا لألسئلة/التعلیقات الموضحة 

ثانوي، "َمن ینبغي أن یقرر الجھة یناقش میثاق مجموعة العمل، كسؤال  دائرة الملكیة الفكریة
التي تتحمل أعباء ترجمة معلومات جھات االتصال إلى لغة مشتركة 
واحدة أو النقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال إلى لغة مشتركة 

 التقریر النھائي 
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 التعلیق #
 

 رد مجموعة العمل َمن/أین
 ھل توافق على الرد؟

وتشیر دائرة الملكیة الفكریة إلى أنھ منذ أن حدد میثاق مجموعة العمل "َمن یتحمل عبء 
التحویل، فمن المعقول أن تحدد مجموعة العمل توصیة توضح "َمن ینبغي أن یتحمل 

 عبء" ترجمة الحقول، بمجرد توضیح ماھیتھا.

واحدة". وبعبارة أخرى، ال تقع مسؤولیة تقریر َمن ینبغي أن یتحمل 
 عبء التحویل على عاتق مجموعة العمل. 

 
تعارض دائرة األعمال ھذه التوصیة ولكننا نرید أن نشیر إلى ترجمة أسماء الحقل ال   .37

"بأكبر عدد ممكن من اللغات" عبارة عن معیار تشغیلي غامض وسیفرض تكالیف إضافیة 
 على الكیانات التي تعرض أسماء الحقل إلدخاالت المستخدم.

أسماء الحقل في اللغات سھولة إضافة  Whoisقد یتیح نظام استبدال  دائرة األعمال
 اإلضافیة وھو أمر ینبغي أن تراعیھ عملیة وضع السیاسة.

وینبغي تحدید البیانات من قبل شخص غیر خبیر، وأن كیفیة إتمام ذلك 
 ھو أمر یرجع لعملیة وضع السیاسة وتنفیذھا.

(مشغل السجل) بمزید من المناقشة المجتمعیة لفھم أفضل للعالقة  dotShabakaتوصي   .38
األخرى اللتین تتوافقا مع بعضھما  WHOISبین جھود عملیة وضع السیاسة وجھود 

 البعض.

dotShabaka (مشغل السجل)  25راجع الرد رقم. 
 

غیر مجموعة أصحاب المصالح  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة   .39
 التجاریة

 .37راجع الرد رقم 

دة مشتركة، أو كتابة معلومات جھات االتصال استناًدا إلى التوصیات السابقة، یكون السؤال ھو من یجب أن یتحمل أعباء الترجمة أو النقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال إلى لغة واح: 7التوصیة األولیة رقم 
 بحروف لغة واحدة مشتركة. 

تتحمل األطراف التي تجمع البیانات وتحفظھا (مثل أمین السجل والسجل وبائع  ینبغي أن  .40
 التجزئة) العبء األكبر.

تؤید مجموعة العمل الخیار الذي یقول بأن الخیار قد یتضمن  دائرة الملكیة الفكریة
كما تشیر مجموعة العمل إلى أن  -"المسؤولیة" ولیس فقط "التكلفة" 

ي تحدید َمن یتحمل العبء (ینبغي أن اختصاص المجموعة یتمثل ف
 توصي مجموعة العمل بالتحویل اإللزامي).

 ھل تتناسب ھذه التكالیف مع األرباح التشغیلیة؟
 .40راجع الرد رقم  األنظمة الرئیسیة ینبغي أن یتحمل المستفید العبء، أي طالب المعلومات.  .41

 
ضع في اعتبارھا مناقشة المسألة. ونرى تدعم دائرة األعمال التحویل اإللزامي وبالتالي ال ت  .42

أن التكلفة ینبغي أن ُتعاَمل كجزء من التكلفة العادیة لممارسة األعمال التجاریة فیما یتعلق 
 باألطراف التي تجمع المعلومات، السجالت وأمناء السجالت وبائعي التجزئة.

لممارسة األعمال" تتساءل مجموعة العمل عما إذ كانت "التكلفة العادیة  دائرة األعمال
ستتناسب مع الدخل/األرباح التشغیلیة أم ال، خاصًة في ضوء أنھا ترى 

أن العبء الكلي قد یتضمن "المسؤولیة" ولیس "التكلفة" فقط وإذا ُأوصي 
 بأن یكون التحول إلزامًیا أم ال.

وینبغي أن تحدد عملیة وضع السیاسة َمن یقرر َمن یتحمل العبء، ولكن 
َحمِّلھ لألطراف المتعاقدة التي تجمع المعلومات وتحفظھا، ال تقرر أن ُت

 أو أٍي من أصحاب المصلحة اآلخرین.
مجموعة أصحاب المصالح غیر  تؤید مجموعة أصحاب المصالح غیر التجاریة ھذه التوصیة.  .43

 التجاریة
 ال حاجة إلى أي إجراء.

سوى جزء صغیر منھا تحویل جمیع السجالت على الرغم من حقیقة أنھ ال یوجد ھناك   .44
 طلبھ الطالب قد ینتج عنھ خلل كبیر بین التكلفة والعائد.

 .42و 40راجع الرد رقم  األنظمة الرئیسیة
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 ھل توافق على الرد؟

االتحاد الدولي لمحامّي الملكیة  ینبغي أن ُتحدَّد التكالیف من خالل السجالت/أمناء السجالت/بائعي التجزئة.  .45
 الفكریة

 .40راجع التعلیق رقم 

 واألسئلة التي وردت إلى مجموعة العملالحجج 

مضمونة دائًما من خالل توافر بیانات عنوان البرید ُتعد إمكانیة االتصال بالمسجلین   .46
 اإللكتروني.

ُیوصى بإجراء نسخ ولصق للبیانات المقروءة آلیًا لدراستھا في عملیة  األنظمة الرئیسیة
المسائل في أّن مالكي أخرى من عملیات وضع السیاسة. وتتمثل إحدى 

األسماء ال یردون دائمًا على الرسائل (لیس ألسباب لغویة)، رغم أنھم 
 لدیھم التزام تعاقدیًا بتقدیم بیانات االتصال الصحیحة وتحدیثھا.

یتعین أن یقوم كل مقدمي الطلبات الذین ال یشتركون في نص أو لغة مشتركة (إذا كان ھذا   .47
یبدو أن التحول إلى نص/لغة واحدة غیر لغة األمر مطلوبًا) بالترجمة /النقل الحرفي، لذا، 

 مقدم الطلبات غیر مناسب.

 تم دراسة الحجة بالفعل في التقریر األولّي. األنظمة الرئیسیة

 .13تم النظر في التعلیق ودراستھ في التقریر األولّي بصفحة  مایكل نیلون ترجمة أسماء األعالم غیر عملیة إن لم تكن مستحیلة تعتبر   .48
 .50انظر أیضًا الرد رقم 

 فائدة" تحویل بیانات االتصال مثل: -یستفید التقریر من تناول مسألة تقییم "تكلفة   .49
إضافیًة للبیانات التي یتعّین إضافتھا لكل قواعد حقوًال یتطلب التحویل اإللزامي  -

والسیما البیانات ذات  –ودعمھا من قبل كل أمین سجل معتمد  بیانات التسجیل
 اإلشكالیة في المناطق المحرومة

ُتعد نسبة اسم النطاق الخاضع لمسألة إنفاذ القانون أو التدخل لحمایة العالمة  -
 .یعد أقًل UDRPحتى تدّخل سیاسة  .%0.1منخفضة جدًا؛ تقرب من التجاریة 

 ویكون نقل الحروف زائدًا عن الحاجة ُیحدد موقع التسجیالت -
 قد ال یتناسب التحویل/الترجمة مع الفائدة المتوقعة

 وأختلف بعضھم مع ھذه العبارات. -أتفق أعضاء كثیرون  RrSG/RySGمجموعة 
 

بحیث یمكن تنفیذھا  ASCIIھل ستوضع قواعد أو معاییر تحكم ترجمة أحرف خارج   .50
أم أننا نعتمد جمیعًا فقط على خدمات مجانیة مثل  ھل سیستخدم نظام مشتركبرمجیًا؟ 

 ؟Googleالترجمة من 

وأسماء  –فعالة لكل اللغات وإنما لبعضھا  Googleلیست الترجمة من  RrSG/RySGمجموعة 
حویل األعالم سبب جوھري أیضًا وراء صعوبة االعتماد على أدوات الت

 اآللي الحالیة.
(جدول  EEE-PPATقد یكون من الممكن استخدام قاعدة بیانات 

 ECOOM-EUROSTAT-EPOإضافة األشخاص 
PATSTAT.لمواءمة األسماء بل وأسماء الشركات ( 

فقد یشكل أي معیار تفرضھ إحدى السیاسات مسؤولیة على عاتق أي 
یكون من المناسب مشترك ال یلتزم بھ دون معرفة. عالوة على ذلك، قد 

في كثیر من الحاالت تجاھل المعیار، وخصوصًا عند یكون تحویل 
 أسماء األعالم یمثل إشكالیة.

ھذه اقتراحات مفیدة فقط في حالة تقدیم توصیة من أجل التحویل 
 اإللزامي وال تؤثر في قرار التحویل اإللزامي من عدمھ.
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 ھل توافق على الرد؟

وكان تقدیر اإلنسان ضروریًا، فمن إذا كان من غیر الممكن أن تكون الترجمة آلیة   .51
 المسؤول عن القیام بذلك؟

واختصاص مجموعة العمل ھو من ینبغي أن یقرر من علیھ تحّمل  RrSG/RySGمجموعة 
 العبء.

إذا كان المشترك ھو المسؤول عن تقدیم البیانات المترجمة، فماذا یحدث لو أنھ ال یعرف   .52
 ما ینبغي أن تكون ھذه البیانات؟

ویتعلق كذلك بمسألة "الملكیة" من  –أوافق على أن ھذا یمثل مشكلة  RrSG/RySGمجموعة 
 یملك البیانات ولدیھ صالحیة الموافقة على/تأكید التحویالت.

 40أعاله، وكذلك الرد رقم  52ھذه یتعلق بـ"الملكیة"؛ انظر الرد رقم  RrSG/RySGمجموعة  ماذا یحدث لو شكك طرف ثالث في دقة نقل الحروف؟  .53
 .42و

وھل یمكنھ  WHOISھل موافقة المسجل مطلوبة قبل نشر نقل الحروف في نظام   .54
 االمتناع عن الموافقة؟

إذا اُتبع معیار نقل الحروف، فمن غیر المرجح أن تكون ھذه الفروق  RrSG/RySGمجموعة 
 كبیرة بما یكفي لظھور ھذه اإلشكالیة.

 ضع السیاسة.ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات و
ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة. إذا تم  RrSG/RySGمجموعة  ماذا لو أراد مشترك تغییر نقل حرفي "معتمد"؟  .55

تنفیذ معاییر نقل الحروف باستمرار، ینبغي أن یكون أي من ھذه 
 التغییرات أقل.

معتمد في في حالة وجود لغات عدة، فلن یكون ھناك نقل حرفي 
 المستقبل القریب.

ال؛ تذكر مجموعة العمل أن النموذج األصلي موثوق وھذا النموذج  RrSG/RySGمجموعة  مطلوب كل مرة یتم فیھا تحدیث أحد ھذه الحقول المترجمة؟ Whoisھل تحقق   .56
 المقرر التحقق منھ.

 ُیوصى بدراسة ذلك في عملیة أخرى من عملیات وضع السیاسة.
شرط تحویل البیانات؟ ھل یمكن للوكالء المعنیین بإنفاذ القانون الصیني إلزام أین ینتھي   .57

طرف متعاقد بترجمة/نقل حرفي بیانات االتصال اإلنجلیزیة الحالیة إلى لغة الماندرین؟ أو 
ماذا یحدث لو كان التسجیل األصلي بأبجدیة/ لغة ثالثة؛ على سبیل المثال السیریلیة 

ما ھو  الترجمة اللغة اإلنجلیزیة وتذھب مباشرة إلى الصینیة؟ الروسیة؟ ھل ستتخطى ھذه
 مزود الخدمة الذي ال یدعم ھذه اللغات؟ 

 ُقدمت ھذه الحجة بالفعل في التقریر األولّي. RrSG/RySGمجموعة 
 

 WHOISینبغي أن یدرس االمتثال تأثیر الموارد البشریة الالزمة لمراجعة بیانات   .58
 المترجمة على الموازنة

أوافق. قد تكون التكالیف كبیرة إذا كان من المقرر تحویل قاعدة البیانات  RrSG/RySGمجموعة 
 ).ASCIIبالكامل (ماعدا مدخالت 

األمریكي  ASCIIفقط؛ والتحویل إلى نظام  %5ال یمثل الناطقون باللغة اإلنجلیزیة سوى   .59
 قد ال یفید الباحثین غیر الملمین باألبجدیة الالتینیة.

 ُقدمت حجة مماثلة في التقریر األولّي. RrSG/RySGة مجموع
 

 .59انظر الرد رقم  RrSG/RySGمجموعة  األبجدیة الالتینیة. -ولن یكون ملیار من مستخدمي اإلنترنت القادمین ملمین بتركیب   .60
ولن یجعل التحویل إمكانیة البحث أسھل فقد یؤدي تحویل االسم/الكلمة ذاتھا إلى عملیات   .61

 منفصلة.تحویل 
وافق كثیرون واألمر یتعلق بمشكلة التحویل المتسق (وكذلك الدقیق)،  RrSG/RySGمجموعة 

وخصوصًا عندما یكون اتساق تحویل بیانات المشترك ذاتھ مطلوبًا عبر 
 أمناء تسجیل آخرین.

ھروب العناصر السیئة حجة واھیة ألنھ یوجد عدد قلیل جدًا من العناصر السیئة (لكن   .62
األشخاص لالستضافة محلیًا وبالتالي یكون استخدام ماء نطاقات عدیدة) حیث یمیل ھناك أس

تغییرھا من الناحیة تمثل قلة عدد العناصر السیئة الحالة الراھنة؛ ویمكن  RrSG/RySGمجموعة 
 النظریة.
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التحویل محدودًا جدًا نظرًا ألن "الترجمة األقل" تفترض أن الباحث والمشترك یتحدثان لغة 
 مختلفة/یستخدمان أبجدیة مختلفة.

 

 ".Whoisسوف تستخدم مجموعة العمل مصطلح "بیانات اتصال  IPC وّضح أو تجاھل. –إلى البرنامج الخفي لترحیل اسم النطاق  6ورقم  1یشیر رقم   .63
تقییم جدوى ترجمة البیانات ونقل حروفھا في آن واحد یأتي تجد دائرة الملكیة الفكریة أن   .64

، ویرجع ذلك جزئیًا إلى أن ھذا المزج یؤدي للقول إن "األنظمة اآللیة لن بنتائج عكسیة
وفي الغالبیة العظمى  –تتمكن من معرفة متى یتعّین الترجمة ومتى یتعّین نقل الحروف" 

من الحاالت، یكون نقل الحروف أكثر أھمیة في تنفیذ وظیفتھ المتمثلة في تحسین الشفافیة 
 طاق؛ وتمثل بانكوك استثناًء.والمساءلة في نظام اسم الن

IPC  (أو لم تحّسن بشكل كاٍف) وقال البعض إن الشفافیة غیر محسّنة
). ُقدمت حجة 65و 6(انظر أیضًا الرد رقم  ASCIIبالتحویل إلى نظام 

 مماثلة في التقریر األولّي.
لیست بانكوك االستثناء الوحید وحقیقة أنھ یمكن ترجمة مكافئات 

 یقة مثالیة في لغة أجنبیة تمثل أیضًا إشكالیة."طریق" وشارع" بطر
سیتیح التحویل اإللزامي لكل بیانات االتصال قاعدة بیانات أكثر شفافیة وسھولة في   .65

 الوصول إلیھا وربما أكثر سھولة في البحث.
IPC  ال یوجد إجراء ضروري تم تناولھ في التقریر األولّي وسیتم إعادة

 التأكید علیھ في التقریر النھائي. 
 

، gTLDاألمریكي للغالبیة العظمة من نطاقات  ASCIIحالیًا في نظام  WHOISیتوفر   .66
موردًا عالمیًا مفیدًا بتمكین أكبر عدد من مستخدمي بیانات التسجیل  WHOISما یجعل 

ءة البیانات. ویعتبر الخیار البدیل المتمثل في وجود البیانات في عدد غیر محدود من قرا
 من النصوص مثیرًا للقلق.

IPC  37انظر الرد رقم. 
 

العالمي، الذي یوفر وصوًال للبیانات بطریقة مّوحدة قدر اإلمكان،  WHOISویعد بحث   .67
الشفافیة ل في توفیر ضروریًا لخدمة تسجیل البیانات من أجل تحقیق ھدفھا المتمث

 .والمساءلة في نظام اسم النطاق

IPC  اتفق البعض مع ذلك، فیما رأى آخرون أن البیانات في لغات عدة أصلیة
 قد تكون موحدة إذا تم التحقق منھا وتوفرت إمكانیة الوصول إلیھا.

 
فیھا  زادت أھمیة توفیر وصول للبیانات بلغات یمكن البحثكلما كان التأثیر عالمیًا،   .68

مثال: العالمات التجاریة مسجلة باثنتى عشرة لغة داخل االتحاد األوروبي؛  عالمیًا.
إقلیمًا) ثالث لغات  92وتستخدم تسجیالت العالمات التجاریة الدولیة (بما یشمل 

 (اإلنجلیزیة والفرنسیة واألسبانیة).

IPC  أبدى البعض عن قلقھم من أّن بیانات اتصالWhois ت لیست كالعالما
التجاریة وبالتالي ال یمكن مقارنتھا. وأشار البعض إلى أن ھذا ال یزال 

 مثاًال مثیرًا لالھتمام یستحق تأمالت أخرى.
 

إلى  WHOISمن المھم تحویل بیانات  -واستخدامھ العالمي WHOISلطبیعة نظرًا   .69
 لغات/أبجدیات أكثر شیوعًا.

IPC  بضرورة التحول  –المنال  وربما بعید –یبدو أنھا تشیر ألمر كبیر جدًا
لعدد من اللغات/النصوص المختلفة. ھل یمكن أن تنشأ خالفات على 

 "أكثر شیوعًا"؟
 المقروء دولیًا باألغراض التالیة لمختلف المستخدمین: WHOISقد یفي نظام   .70

للعدید من مستخدمي اإلنترنت للقیام  عملیات بحث العنایة الالزمةتمكین  -
 باألعمال التجاریة (مثل أصحاب العالمات التجاریة والوكالء)

تمكین تحدید جمیع أسماء النطاقات المسجلة من قبل كیان محدد؛ على سبیل المثال،  -
كجزء من بحث قانوني لتحدید جمیع أسماء النطاقات المسجلة لشركة مدمجة 

 .حدید أسماء النطاقات المسجلة من قبل شركات تابعةبحث داخلي لتمؤخرًا؛ أو 

IPC  من المرجح أن تؤدي عملیات البحث باللغة األصلیة إلى نتائج
 .62متسقة/موثوقة. وبالنسبة للنقطة األخیرة، انظر الرد رقم 

ال ینتج عن انعدام التحویل اإللزامي تعطیل (عكس "تمكین") القدرة 
عبء التحویل  WHOISعلى االتصال. وإنما ُیحّمل مستخدمي بحث 

 فقط.
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االتصال بالمشترك الذي یستخدم اسم تمكین أصحاب العالمات التجاریة من  -
(والسیما في النزاعات  نطاق یجري التحري عنھ النتھاك الملكیة الفكریة

 الدولیة)
وان) تسھیل التعرف والرد على االستخدام االحتیالي للبیانات المشروعة (كالعن -

على  باستخدام االستعالم العكسيألسماء النطاقات التي تنتمي لمشترك آخر 
 بیانات إثبات الھویة

عن تسجیل أسماء  إجراء بحث تاریخيتمكین أصحاب الملكیة الفكریة من  -
 ) خالل بحث انتھاك الملكیة الفكریةWhoWasالنطاقات (

ین، من تأكید أي موقع إلكتروني تمكین مستخدمي اإلنترنت الفردیین، بمن فیھم المستھلك
شركة حقیقة ولیس وھمیة تخفي ھویتھا باستخدام معّین متصل باسم نطاق محدد تملكھ 

 أبجدیات أو لغات فریدة.
توافق دائرة الملكیة الفكریة على الحجج الواردة في التقریر األولّي الداعمة للتحویل   .71

 اإللزامي.
IPC .ال یوجد إجراء ضروري 

لملكیة الفكریة أن المخاوف بشأن التحویل اإللزامي مرتبطة بالتكالیف لكنھا تدرك دائرة ا  .72
ترى أن ھناك طرقًا لتقدیم حلول دون زیادة التكالیف على المشتركین و/أو المستخدمین 

 النھائیین.

IPC  من المرجح أن تكون التكالیف مرتفعة إن كان ھناك حاجة إلى بیانات
ن ُتقدِّم ھذه البیانات أدوات تحویل دقیقة ومتسقة. من غیر المرجح أ

مجانیة أو خدمات طوعیة تتضمن تحویالت مختلفة للعدید من 
 األشخاص.

ویعد العبء الذي یتضمن مسائل االمتثال والمسؤولیة ذا صلة ھنا وال 
 یقتصر األمر على التكالیف فحسب.

وتمثل زیادة التكالیف على األطراف المتعاقدة (أي لیس المشتركون 
والمستخدمون فحسب) مشكلة أیضًا. ومن المرجح أن ینعكس ذلك أیضًا 

في التكالیف الُملقاة على عاتق المشتركین، ویخلق مشاكل أخرى على 
 أمناء السجل المبتدئین في الدول النامیة.

في كل بلد للتنسیق  GACتعیین لجنة في  ICANNویمكن أن یتمثل أحد الحلول لمؤسسة   .73
 محلیًا بغیة توحید التحویل من لغة محلیة إلى اللغة اإلنجلیزیة في كل بلد.

IPC  یتم تشجیع لجنةGAC  (أو ھیئة مركزیة أخرى) على تنسیق تحویل
طوعي. ومع ذلك، خارج نطاق مجموعة العمل المذكورة أن توصي 

 إلزامي.أو ھیئة أخرى بھذه المھمة بشكل  GACبوجوب قیام لجنة 
 ویمكن أن یتمثل الحل اآلخر في طلب:  .74

 وبلغة أمین السجل؛  WHOISأن تكون معلومات  -
 التحویل اإللزامي إن لم یكن باألحرف الالتینیة أو بإحدى لغات األمم المتحدة الست.

IPC  22انظر الرد رقم. 
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) ھي طلب أن تكون األبجدیة المستخدمة EWGوالخیارات األخرى (استنادًا إلى فریق   .75
 – األمریكي ASCIIذاتھ أو الخاصة بنظام  TLDبیانات التسجیل إما الخاصة بنطاق في 

وھذا النھج من شأنھ أن یقلل (ومع ذلك ال یقضي على) الحاجة للترجمة أو نقل الحروف 
لك الخاصة ویتوقع كذلك ت –األمریكي  ASCIIحیث تكون كل البیانات ذات صلة بنظام 

 .IDN gTLDsبنطاقات 

IPC  22انظر الرد رقم. 

الحالي  ICANNال یشیر لحقیقة أن موقف وتذكر دائرة الملكیة الفكریة أّن التقریر األولّي   .76
 ASCIIیتمثل في أنھ "یتم تشجیع السجالت وأمناء السجل على استخدام ترمیز نظام 

 .WHOIS 43األمریكي وقائمة األحرف الخاصة بخرج منفذ 

IPC .وینبغي أن ُیتناول ھذا األمر في التقریر النھائي 
 

(سبتمبر  ASCIIفي نظام  WHOISبیانًا ینص على وجوب تضمین  ICANNأصدرت   .77
 كیف تنظر مجموعة العمل في ھذه البیان وإن لم تفعل، فما السبب في ذلك؟ –) 2014

IPC  ذكره في تناولت مجموعة العمل ھذا األمر في اجتماعاتھا وینبغي
 التقریر األولّي.

 
یتعّین إجراء التحقق بصرف النظر عن النص المستخدم في تسجیل  BC دون التحویل اإللزامي، تھرب العناصر السیئة للغات األقل ترجمة.  .78

 بیانات االتصال.
 

في غیاب الشروط، یختار البعض عدم تقدیم بیانات طوعًا بصیغة یمكن الوصول إلیھا   .79
 نظرًا ألولئك الساعین إلخفاء ھویتھم، النتھاز فرصة استغالل النظام.عالمیًا، 

BC  تعتمد "الصیغة التي یمكن الوصول إلیھا عالمیًا" على 6انظر الرد رقم .
المكان الذي توجد فیھ ومعرفتك باألبجدیة/اللغة. القراءة اآللیة مھمة في 

 ھذا السیاق.
التصال من خالل الجھود التعاونیة ألمناء السجل ینبغي تبني التحویل والتحقق من بیانات ا  .80

ككل. ولتقلیل التكالیف، یجب إجراء ھذا التحویل باستخدام مجموعة  ICANNومجتمع 
من األدوات اآللیة وجھود المجتمع التطوعیة إن أمكن وتشجیع أمناء السجل على تحسین 

 مصداقیتھم من خالل توفیر المعلومات باللغة اإلنجلیزیة أیًضا.

ALAC  72انظر الرد رقم. 

السیما األعباء اإلضافیة المحتملة على المناطق المحرومة  –األضرار المذكورة في التقریر األولي   .81
 تفوق بكثیر أي فوائد محتملة. –

dotShabaka (مشغل السجل) .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 
 

المرتبطة ببحث على نطاق كیف یمكن مواءمة عمل مجموعة العمل المذكورة في الجھود   .82
 أوسع.

dotShabaka (مشغل السجل) .یتعّین إضافة ذلك في التقریر النھائي 
 

(مشغل السجل) إلى تقدیم تجربة من النھایة للنھایة باللغة العربیة  dotShabakaیھدف   .83
المكون الوحید لعملیة  WHOISوسیكون ھذا مخیبًا لآلمال إذا ظل  –لمساحة اسم النطاق 

 .ASCIIتسجیل اسم النطاق والتي ال تزال بحاجة لمعرفة باللغة اإلنجلیزیة/نظام 

dotShabaka (مشغل السجل) .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 
 

ملیون ناطق باللغة العربیة، من غیر المقبول أن ُیطالب المشتركون من  380في وجود   .84
فھذا من شأنھ أن یشكل  –بیانات االتصال الخاصة بھم  " بتحویلASCIIمناطق "خارج 

 حاجز دخول على غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة.

dotShabaka (مشغل السجل) .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 
 

 ال یوجد إجراء ضروري. FICPI یدعم بشدة الحجج المطروحة لصالح التحویل اإللزامي في التقریر األولي.  .85
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 التقریر النھائي حول الترجمة والنقل الحرفي لمعلومات جھات االتصال 
 2015یونیو  12

 التعلیق #
 

 رد مجموعة العمل َمن/أین
 ھل توافق على الرد؟

في حین تستند الحجج الداعمة للتحویل اإللزامي إلى أسس قانونیة و"سھلة البحث"، ال تّركز الحجج   .86
المعارضة إال على التكالیف والصعوبة المتعلقة بعدد المستخدمین الكبیر الذین لدیھم بیانات اتصال 

 ASCIIفي النصوص خارج 

FICPI  یة في التقریر من المسألة الحال 72یناقش ھذا التعلیق في الصفحة
 النھائي. تعتبر الجدوى واالتساق من المسائل الھامة أیضًا.

 
یضع التدویل المتزاید لإلنترنت إلى جانب خلق فرص عمل جدیدة ألصحاب أسماء   .87

مسؤولیات على عاتق المشتركین والسجالت وأمناء السّجل إلبقاء معلومات النطاقات 
WHOIS .موثوقة ومقروءة دولیًا 

FICPI  تعتبر البیانات األصلیة موثوقة. وما دامت مقروءة آلیًا، یمكن تنفیذ
 البحث والمھام األخرى.

 
 یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل. NCSG وینبغي توفیر تسجیل أسماء النطاقات في نصوص ولغات مختلفة.  .88

 
 معظم أعضاء مجموعة العمل. یوافق NCSG وال قابل للتنفیذ.أّن التحویل مرغوب فیھ  NCSGال تعتقد مجموعة   .89

 
بتقدیم  ASCIIقد یؤدي إلزام أصحاب أسماء النطاقات غیر المتقنین للغة اإلنجلیزیة/   .90

 إخالل بالعقد خارج عن سیطرة المشتركین.بیانات بأبجدیة غیر ملمین بھا إلى 
NCSG .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 

 
تكافئة بشكل كبیر مع الحاجة لتوفیر تحویل ومن المحتمل أن تكون تكلفة التحویل غیر م  .91

 إلزامي.
NCSG .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 

 
تغیرًا في التكالیف بعیدًا عن أولئك المطالبین بھ من المقرر أن یشھد التحویل اإللزامي   .92

یصحبھ تأثیر سلبي محتمل (التحویل) وھؤالء المعارضین لھ ]أمناء السجل/المشتركون[ 
 المناطق المحرومة.على 

NCSG  یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل. متروك لمقدم البیانات التأكد من
 .ASCIIأنھا مفھومة، لكن ال ینبغي أن تساوي قابلیة الفھم 

من المقرر أن یتكبد أمناء السجل في المناطق المحرومة تكالیف أكبر بكثیر من ھؤالء   .93
مرة  –أو المشتركین الملمین باألبجدیة الالتینیة  العاملین في مناطق بھا أبجدیة التینیة

 .DNS/صناعة ICANNأخرى ھذا یعد من مساوئ المناطق المحرومة حالیًا من 

NCSG  یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل. والحظت مجموعة العمل أن
ICANN .تتحمل مسؤولیة دعم ھذه المناطق 

 
 یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل. NCSG من بیانات االتصال. ومن المتحمل أال یتمكن أمناء السجل من التحقق  .94
 – سیكون البحث في النص األصلي أكثر موثوقیة بكثیر من البحث في البیانات المحولة  .95

 ألنھ سیكون من المستحیل تحقیق االتساق.
NCSG .یوافق معظم أعضاء مجموعة العمل 
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